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ลําดบัท ี	 ศนูย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

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

เหตผุลท ี	คดัเลอืก
เลขท ี	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัท ี	เอกสาร

1 ศว. จา้ง ปรับปรุงพื�นที�สํานักงานศนูยเ์ทคโนโลยพีลังงานแหง่ชาติ 1,640,000.00 1,640,000.00

การประกาศเชญิชวนทั�วไป 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) บริษัท 256 ทีเค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด ์คอนซัลแทนท์ จํากัด  1,230,000.00 บริษัท 256 ทีเค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด ์คอนซัลแทนท์ จํากัด  1,230,000.00 ราคาตํ�าสดุ PO22001000 8/11/2021

บริษัท เอส.เอ็น.พี.คอน แอนด ์บลิด ์จํากัด 1,410,000.00

บริษัท สขุศริิ (ประเทศไทย) จํากัด 1,447,549.25

หา้งหุน้สว่นจํากัด ศรัณยฉ์ัตร 3 1,500,000.00

บริษัท พรีเทค (ประเทศไทย) จํากัด 1,532,100.00

หา้งหุน้สว่นจํากัด สติรานนท์ 1,553,737.01

หา้งหุน้สว่นจํากัด สวุรรณกิจ 1,626,000.00

หา้งหุน้สว่นจํากัด กาญจนโชค เอ็นจิเนียริ�ง 1,699,000.00

2 ศว. จา้ง เปลี�ยนบอร์ดวงจรควบคมุลฟิตห์ลักใหก้ับลฟิตโ์ดยสาร ยี�หอ้ 107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซบูชิ ิเอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)จํากัด 107,000.00 บริษัท มิตซบูชิ ิเอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)จํากัด 107,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22000719 1/11/2021

3 ศว. ซื�อ วัสดสุําหรับประกอบตน้แบบ 2,261.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิซมูิ (ไทยแลนด)์ จํากัด 2,261.26 บริษัท มิซมูิ (ไทยแลนด)์ จํากัด 2,261.26 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000723 1/11/2021

4 ศว. จา้ง บํารุงรักษาระบบลฟิตย์ี�หอ้ FUJI อาคาร MTEC Pilot Plant 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยาม แอล.พี.เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 18,190.00 บริษัทสยาม แอล.พี.เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 18,190.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22000729 1/11/2021

5 ศว. ซื�อ วัสดรุะบบปรับอากาศ และวัสดอุื�น ๆ 24,171.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 24,171.30 บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 24,171.30 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000726 1/11/2021

6 ศว. ซื�อ Crucible Medium Pressure และ Seal, KelF 69,002.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 69,002.16 บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 69,002.16 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000805 2/11/2021

7 ศว. ซื�อ วัสดอุุปกรณ์เพื�อสํารองในระบบงานตา่งๆ ของอาคาร 26,150.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทกิตตเิจริญ ซัพพลาย จํากัด 26,150.80 บริษัทกิตตเิจริญ ซัพพลาย จํากัด 26,150.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000763 2/11/2021

8 ศว. จา้ง ซอ่มเครื�องดดูไอสารเคมี หอ้ง M126B  (เลขครุภัณท์ 6695 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินแอกเซส จํากัด 5,564.00 บริษัทอินแอกเซส จํากัด 5,564.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22000730 1/11/2021

9 ศว. ซื�อ สนีํ�ามัน และวัสดอุื�นๆ 4,365.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 4,365.60 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 4,365.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000731 1/11/2021

10 ศว. จา้ง ซอ่มเครื�องชั�งนํ�าหนักดจิิตอล ยี�หอ้ Sartorius รุ่น Practum 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซ ีอาร์ที จํากัด 2,140.00  บริษัท เอสพีซ ีอาร์ที จํากัด 2,140.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001074 10/11/2021

11 ศว. ซื�อ อุปกรณ์เพื�อจัดหาซอ่มแซม ตามใบงานเลขที� B_MTB_64 19,682.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 19,682.65 บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 19,682.65 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000774 2/11/2021

12 ศว. ซื�อ หมึกพิมพ์ 6,398.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 6,398.60 บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 6,398.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000783 2/11/2021

13 ศว. ซื�อ วัสดวุิทยาศาสตร์ และสารมาตรฐาน 5,433.46 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 5,433.46 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 5,433.46 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000802 2/11/2021

14 ศว. ซื�อ วัสดสุําหรับประกอบตน้แบบประกอบดว้ย OPLC และ IO Module 63,724.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดมเทค จํากัด 63,724.92 บริษัท เดมเทค จํากัด 63,724.92 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000954 5/11/2021

15 ศว. ซื�อ Propanol AR 7,618.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด 7,618.40 บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด 7,618.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000818 3/11/2021

16 ศว. ซื�อ อุปกรณ์สําหรับงานวิจัย  18,575.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 18,575.20 บริษัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 18,575.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001015 8/11/2021

17 ศว. จา้ง ทําชิ�นงาน Fatigue Crack Growth Rail และ Fatigue Wheel Toughness 6,848.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ�ง 6,848.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ�ง 6,848.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001016 8/11/2021

18 ศว. ซื�อ conductive resin 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซมเพรพ จํากัด 22,470.00 บริษัท แซมเพรพ จํากัด 22,470.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001017 8/11/2021

19 ศว. ซื�อ วัสดพุอลเิมอร์ Fusabond P353 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเคมี อินโนเวชั�น จํากัด 5,350.00 บริษัท เคมีอินโนเวชั�น จํากัด 5,350.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000839 3/11/2021

20 ศว. ซื�อ แก๊ส Argon (Ar) 99.995%  และ Nitrogen (N2) 99.99% 4,857.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 4,857.80 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 4,857.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001019 9/11/2021

21 ศว. จา้ง ตรวจเช็คเครื�องทําแหง้แบบเยอืกแข็ง Breakdown Maintenance 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซ ีอาร์ที จํากัด 3,745.00  บริษัท เอสพีซ ีอาร์ที จํากัด 3,745.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001088 10/11/2021

22 ศว. จา้ง ซอ่มเครื�องชั�งนํ�าหนักดจิิตอล 2 ตําแหน่ง พิกัด 4200 g ยี�หอ้ 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซสิซา่ จํากัด 10,700.00 บริษัท พรีซสิซา่ จํากัด 10,700.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001089 10/11/2021

23 ศว. ซื�อ DMEM, MEM NEAA และ Live/Dead kit 45,817.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 45,817.40 บริษัท กิบไทย จํากัด 45,817.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001014 8/11/2021

24 ศว. ซื�อ ซื�อเครื�องแกว้และอุปกรณ์ 11,903.75 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป 11,903.75 หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป 11,903.75 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001021 9/11/2021

25 ศว. ซื�อ ผงขัดเพชร 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา้ แอดวานซ ์จํากัด 5,564.00 บริษัท เมกา้ แอดวานซ ์จํากัด 5,564.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001022 9/11/2021

26 ศว. ซื�อ ระบบครุภัณฑ์ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาต ิตําบลคลองหนึ�ง380,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซปทิลเลยีน จํากัด 380,000.00 บริษัท เซปทิลเลยีน จํากัด 380,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001028 9/11/2021

27 ศว. จา้ง สอบเทียบ Multi gas detector (FSE-MTR-001) หอ้ง MP 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเฟิร์ส เซฟ เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 5,350.00 บริษัทเฟิร์ส เซฟ เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 5,350.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001090 10/11/2021

28 ศว. ซื�อ เครื�องลา้งอัลตรา้โซนิค  23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนตา้ เทคโนโลย ีจํากัด 23,112.00 บริษัท แซนตา้ เทคโนโลย ีจํากัด 23,112.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001024 9/11/2021

29 ศว. ซื�อ เครื�องแกว้และอุปกรณ์ 52,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 52,002.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 52,002.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001023 9/11/2021

30 ศว. ซื�อ slide boxes 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จํากัด 1,872.50 บริษัท เอ เอส ไซน์ จํากัด 1,872.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001038 10/11/2021

31 ศว. จา้ง ตรวจเช็คการทํางานของเครื�องชั�งไฟฟ้า MS205DU Metler Toledo 1,647.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 1,647.80 บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 1,647.80 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001269 15/11/2021

32 ศว. ซื�อ spare part ระบบระบายอากาศ 4,033.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 4,033.90 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 4,033.90 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001163 11/11/2021

33 ศว. จา้ง เปลี�ยนสายสลงิตูด้ดูไอสารเคมี หอ้ง M321 (เลขครุภัณฑ์ 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด 5,885.00 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด 5,885.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001215 14/11/2021

34 ศว. จา้ง วิเคราะหค์ลอไรดแ์ละซัลเฟตในสารละลายดว้ยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟี9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ�ง จํากัด 9,095.00 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ�ง จํากัด 9,095.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001188 12/11/2021

35 ศว. ซื�อ เอทานอลสําหรับใชใ้นการดําเนินงานวิจัย 8,431.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด 8,431.60 บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด 8,431.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001191 12/11/2021

36 ศว. จา้ง ทําฝาครอบเครื�องตรวจเกลยีวดว้ยเลเซอร์ 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมคคานิคซอร์สเซส  จํากัด 4,280.00 บริษัท เมคคานิคซอร์สเซส  จํากัด 4,280.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001193 12/11/2021

37 ศว. ซื�อ gradient gel 11,727.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ�ง จํากัด 11,727.20 บริษัท ธีระเทรดดิ�ง จํากัด 11,727.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001194 12/11/2021

38 ศว. ซื�อ Dialysis tube MWCO 6-8 kDa 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาโคบสิ จํากัด 77,040.00 บริษัท ฟาโคบสิ จํากัด 77,040.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001111 11/11/2021

39 ศว. ซื�อ ถุงขยะและอื�นๆ 18,821.09 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอเดยี คลนี 18,821.09 หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอเดยี คลนี 18,821.09 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001216 14/11/2021

40 ศว. ซื�อ วัสดรุะบบไฟฟ้าและวัสดอุื�น ๆ 71,470.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 71,470.65 บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 71,470.65 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001217 14/11/2021

41 ศว. จา้ง ลอ้มรั�วสถานีทดสอบการกัดกร่อนและชิ�นงานทดสอบ จ. 92,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ พี.บ.ีเซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย จํากัด  92,876.00 บริษัท โฟร์ พี.บ.ีเซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย จํากัด  92,876.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001198 12/11/2021

42 ศว. ซื�อ สายเทอร์โมคับเปิ�ล 95,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคโนโลย ีอินสตรูเมนท์ จํากัด 95,016.00 บริษัทเทคโนโลย ีอินสตรูเมนท์ จํากัด 95,016.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001340 16/11/2021

43 ศว. ซื�อ อะไหลส่ําหรับซอ่มเครื�อง X-Ray Radiography 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 1,712.00 บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 1,712.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001416 18/11/2021

44 ศว. ซื�อ วัสดสุําหรับใชใ้นการดําเนินงานวิจัย 18,575.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอ เพาเวอร์ เซอร์วิส จํากัด (00000) 18,575.20 บริษัท เอสเอ็มเอ เพาเวอร์ เซอร์วิส จํากัด (00000) 18,575.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001280 15/11/2021

45 ศว. ซื�อ ETHANOL เกรดความบริสทุธิ= AR 4L 2,610.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,610.80 บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,610.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001303 15/11/2021

46 ศว. ซื�อ วัสดสุิ�นเปลอืงเพื�อใชใ้นแผนกงานวิศวกรรมสนับสนุน 8,006.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 8,006.81 บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 8,006.81 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001379 17/11/2021

47 ศว. จา้ง ซอ่มเครื�องชั�งนํ�าหนักดจิิตอล 4 ตําแหน่ง พิกัด 220 กรัม 27,707.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 27,707.65 บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 27,707.65 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001381 17/11/2021

48 ศว. จา้ง ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศนูย ์( 385,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คเอนเนอย ีอีโวลชูั�น จํากัด 385,200.00 บริษัทแม็คเอนเนอย ีอีโวลชูั�น จํากัด 385,200.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001383 18/11/2021

49 ศว. ซื�อ filters และ syringe  10,004.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 10,004.50 บริษัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 10,004.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001347 16/11/2021

50 ศว. ซื�อ nitrile gloves 3,531.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 3,531.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 3,531.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001349 16/11/2021

51 ศว. ซื�อ แก๊สสําหรับใชใ้นงานวิจัย 21,721.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 21,721.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 21,721.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001350 16/11/2021

52 ศว. ซื�อ vials และ PTFE septa 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมานี คอร์ปอเรชั�น จํากัด 11,984.00 บริษัทอมานี คอร์ปอเรชั�น จํากัด 11,984.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001351 16/11/2021

53 ศว. ซื�อ ดนิปลกูตน้ไม ้ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน์ โตใหญ่ 4,500.00 นาย สทุัศน์ โตใหญ่ 4,500.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001356 16/11/2021

54 ศว. ซื�อ Silicon Carbide Disc 2,851.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค-แมทเซอร์วิส จํากัด 2,851.55 บริษัท เค-แมทเซอร์วิส จํากัด 2,851.55 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001357 16/11/2021

55 ศว. ซื�อ กระดาษชําระแบบมว้น และกระดาษเช็ดมือ 351,816.00 เฉพาะเจาะจง พี แอนด ์พี เทรดดิ�ง โดยนายพงษ์พัฒน์   สันหนองเมือง 351,816.00 พี แอนด ์พี เทรดดิ�ง โดยนายพงษ์พัฒน์   สันหนองเมือง 351,816.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001390 18/11/2021

56 ศว. จา้ง ซอ่มเครื�องมือ Internal Mixer HAAKE polylab os ของกลุม่วิจัย 135,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท์จํากัด 135,355.00 บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท์จํากัด 135,355.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001485 19/11/2021

57 ศว. จา้ง ทําท่อพรอ้มรูเจาะขนาดเล็ก (ระดับไมครอน) 47,260.00 เฉพาะเจาะจง Precision Laser Solutions Pte Ltd 47,260.00 Precision Laser Solutions Pte Ltd 47,260.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001338 16/11/2021

58 ศว. ซื�อ methanol 2,086.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,086.50 บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,086.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001358 16/11/2021

59 ศว. จา้ง ซอ่มแซมและเปลี�ยนอุปกรณ์ Moldcase Circuit Breaker 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เจ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ�ง (1971) จํากัด 80,250.00 บริษัท เอส.เจ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ�ง (1971) จ 80,250.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001359 16/11/2021

60 ศว. ซื�อ ETHANOL เกรดความบริสทุธิ= AR 4L 2,610.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,610.80 บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,610.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001360 16/11/2021

61 ศว. ซื�อ MTT powder 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 8,132.00 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 8,132.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001406 18/11/2021

62 ศว. ซื�อ ไนโตรเจนเหลว 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รังสติอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 27,820.00 บริษัท รังสติอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 27,820.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001408 18/11/2021

63 ศว. ซื�อ กระดาษทิชชูเ่ขา้ Stock 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเนอร์ เปเปอร์ จํากัด 9,630.00 บริษัท วินเนอร์ เปเปอร์ จํากัด 9,630.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001481 19/11/2021

64 ศว. ซื�อ วัสดวุิทยาศาสตร์เขา้ Stock (ถุงมือยางและหนา้กากอนามัย 28,890.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 28,890.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 28,890.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001480 19/11/2021

65 ศว. ซื�อ อาหารเลี�ยงเชื�อ Tryptic Soy Agar 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวท้์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 6,848.00 บริษัท ไวท้์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 6,848.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001410 18/11/2021

66 ศว. ซื�อ สารจํานวน 4 รายการ 1.Fetal brovine SERUM 2.HORSE SERUM 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 24,610.00 บริษัท กิบไทย จํากัด 24,610.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001412 18/11/2021

67 ศว. ซื�อ โชค๊เกา้อี� 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 2,996.00 บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 2,996.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001525 20/11/2021

68 ศว. ซื�อ แก็สสําหรับทดสอบตัวอยา่งดว้ยเครื�องมือTA 24,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน) 24,503.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 24,503.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001526 20/11/2021

69 ศว. จา้ง ทําชิ�นงานสําหรับใชด้ําเนินงานวิจัยตามแบบ 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสพี ทูลส ์จํากัด 10,593.00 บริษัท เอสเอสพี ทูลส ์จํากัด 10,593.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001498 19/11/2021

70 ศว. ซื�อ เครื�องนวดแป้ง 27,820.00 เฉพาะเจาะจง รา้น เซยีวเฮงฮวด โดย นางสาวดาราพร  เชี�ยวชาญอาชวีะ 27,820.00 รา้น เซยีวเฮงฮวด 27,820.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001392 18/11/2021

71 ศว. ซื�อ สเตรนเกจพรอ้มกาวตดิ 25,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคยีวว่าเด็นเกียว (ไทยแลนด)์จํากัด 25,894.00 บริษัท เคยีวว่าเด็นเกียว (ไทยแลนด)์จํากัด 25,894.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001401 18/11/2021

72 ศว. ซื�อ ภาชนะเพาะเลี�ยงเซลล ์ชนิด 96-well plate, Flat bottom 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 4,494.00 บริษัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 4,494.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001411 18/11/2021

73 ศว. จา้ง จําลองการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจําลองการยงินํ�าใหม้ีความแม่นยําของระบบทําความสะอาดผนังเตาดว้ยอุปกรณ์ฉีดนํ�าแรงดันสงู30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวด ี พูลเพิ�ม 30,000.00 นางสาวภัทรวด ี พูลเพิ�ม 30,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001512 19/11/2021

74 ศว. จา้ง Wire cut ชิ�นงาน 34,240.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ�ง 34,240.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ�ง 34,240.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001570 22/11/2021

75 ศว. จา้ง ผลติเม็ดพลาสตกิ Additive 229,734.35 เฉพาะเจาะจง บริษัทเซไก คัลเลอร์ จํากัด 229,734.35 บริษัทเซไก คัลเลอร์ จํากัด 229,734.35 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001478 19/11/2021

76 ศว. ซื�อ อุปกรณ์ Type Syringe และ Needle 24,931.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 24,931.00 บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 24,931.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001527 20/11/2021

77 ศว. ซื�อ Column สําหรับทดสอบตัวอยา่งดว้ยเครื�อง GC-MS 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ สเปค จํากัด 33,170.00 ซายน์ สเปค จํากัด 33,170.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001528 20/11/2021

78 ศว. ซื�อ Crucible สําหรับทดสอบตัวอยา่งดว้ยเครื�องมือ TA 120,631.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 120,631.80 บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 120,631.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001777 26/11/2021

79 ศว. ซื�อ อะไหลส่ําหรับซอ่มเตาเผาสญูากาศและเครื�องขัด 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 5,136.00 บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 5,136.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001723 25/11/2021

80 ศว. ซื�อ เครื��องสํารองไฟพรอ้มสเตบไิลเซอร์   29,938.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท์ จํากัด 29,938.60 บริษัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท์ จํากัด 29,938.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001691 24/11/2021

81 ศว. ซื�อ สารเคมี Activated charcoal DARCO 5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 5,082.50 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 5,082.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001689 24/11/2021

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจา้ง เดอืนพฤศจิกายน 2564

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 30 พฤศจิกายน 2564
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แบบ สขร.1

ลําดบัท ี	 ศนูย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

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

เหตผุลท ี	คดัเลอืก
เลขท ี	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัท ี	เอกสาร

82 ศว. ซื�อ อุปกรณ์สําหรับทําการวิจัย 15,408.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอร์ด เมดกิ 15,408.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอร์ด เมดกิ 15,408.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001695 24/11/2021

83 ศว. ซื�อ อุปกรณ์สําหรับทําการวิจัย 12,947.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 12,947.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 12,947.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001696 24/11/2021

84 ศว. ซื�อ สารเคมีสําหรับวิเคราะหห์าปริมาณไนไตรท์ในดนิ 12,369.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป 12,369.20 หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป 12,369.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001690 24/11/2021

85 ศว. ซื�อ สารเคมีชดุทดสอบหาปริมาณไนไตรท์ในดนิ 8,848.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป 8,848.90 หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป 8,848.90 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001693 24/11/2021

86 ศว. ซื�อ อุปกรณ์สําหรับทําการวิจัย 8,881.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 8,881.00 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 8,881.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001694 24/11/2021

87 ศว. ซื�อ สติ@กเกอร์ฝ้าและวัสดอุื�น ๆ 14,150.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 14,150.75 บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด 14,150.75 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001725 25/11/2021

88 ศว. ซื�อ อุปกรณ์ Go/No Go Gauge 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 47,080.00 บริษัท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด 47,080.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001782 26/11/2021

89 ศว. ซื�อ เครื�องอัดเม็ดพรอ้มอุปกรณ์เสริม 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ลัลลล์ลลิการเกษตร โดย นายภษูณ บญุสอน 13,000.00 ลัลลล์ลลิการเกษตร 13,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001839 29/11/2021

90 ศว. ซื�อ สารเคมี Urea 10,250.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด 10,250.60 บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด 10,250.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001759 25/11/2021

91 ศว. ซื�อ วัสดสุําหรับใชใ้นงานวิจัย 96,835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 96,835.00 บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 96,835.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001763 25/11/2021

92 ศว. ซื�อ สาร Collagenase 16,884.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 16,884.60 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 16,884.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001781 26/11/2021

93 ศว. จา้ง ทําชดุแม่พิมพ์สําหรับอัดชิ�นงาน 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ แยม้เครือ 9,500.00 นายสมยศ แยม้เครือ 9,500.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001765 25/11/2021

94 ศว. ซื�อ ตูเ้ย็น 6,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 6,490.00 บริษัท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (สาขา 00019) 6,490.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001828 29/11/2021

95 ศว. ซื�อ วัสดอุุปกรณ์ 7 รายการ 1. ถังใสน่ํ�ากลั�น 2. clamp holder 5,943.85 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 5,943.85 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 5,943.85 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001838 29/11/2021

96 ศว. ซื�อ ตูแ้ขวนอุปกรณ์ 9,095.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ซสิอินโฟร์ คอนเน็ค 9,095.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซสิอินโฟร์ คอนเน็ค 9,095.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001832 29/11/2021
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