
แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา         

          เหตผุลที่
คัดเลอืก           

   1
 

3041141243 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                      
          4 รายการ

             40,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เดลล ์คอรป์อเรชัน่        
40,000.00 บาท 

บรษิัท เดลล ์คอรป์อเรชัน่        
40,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   2
 

3041141244 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                       10 รายการ

             37,400.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แม็กเว็ลธ อนิโนเวช ั      
37,400.00 บาท 

บรษิัท แม็กเว็ลธ อนิโนเวช ั      
37,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   3
 

3041141245 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              6,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

 จ.ีเทค.สปอยเลอร ์โดย นายท        
6,000.00 บาท 

 จ.ีเทค.สปอยเลอร ์โดย นายท        
6,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   4
 

3041141246 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           4 รายการ

             14,400.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
14,400.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
14,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   5
 

3041141248 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           1 รายการ

             14,720.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไอ อนิเตอรเ์ทรด จําก       
14,720.00 บาท 

บรษิัท ไอ อนิเตอรเ์ทรด จําก       
14,720.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   6
 

3041141249 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             18,947.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เทสติง้ อนิสทรเูมนท       
18,947.00 บาท 

บรษิัท เทสติง้ อนิสทรเูมนท       
18,947.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   7
 

3041141250 
 

วัสดุ
กอ่สรา้ง                          
          4 รายการ

              2,155.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
2,155.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
2,155.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   8
 

3041141251 
 

คชจ.จา้งเหมา
ปฏบิัต ิ                             1 รายการ

              7,500.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยบรติชิซเีคยีวรติ        
7,500.00 บาท 

บรษิัท ไทยบรติชิซเีคยีวรติ        
7,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   9
 

3041141252 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        4 รายการ

             56,720.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั       
56,720.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั       
56,720.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  10
 

3041141253 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       4 รายการ

             31,300.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท กรนี พารท์ เอ็นจเิน       
31,300.00 บาท 

บรษิัท กรนี พารท์ เอ็นจเิน       
31,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  11
 

3041141254 
 

คา่
เชา่                             
            1  รายการ

             30,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

 อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพ       
30,000.00 บาท 

 อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพ       
30,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  12
 

3041141255 
 

จา้งทํา
แมพ่มิพ ์                         
         1 รายการ

            130,841.1
2

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไท เทค อนิเตอรเ์ทรด      
130,841.12 บาท 

บรษิัท ไท เทค อนิเตอรเ์ทรด      
130,841.12 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  13
 

3041141256 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           1 รายการ

              2,050.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั              
2,050.00 บาท 

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั              
2,050.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  14
 

3041141257 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                      
         10 รายการ

             14,700.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
14,700.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
14,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  15
 

3041141258 
 

ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์                             1 รายการ

             28,500.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
28,500.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
28,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  16
 

3041141259 
 

วัสดุ
วทิยาศาสตร ์                      
          4 รายการ

             21,104.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไดโด พดีเีอ็ม (ไทยแ       
21,104.00 บาท 

บรษิัท ไดโด พดีเีอ็ม (ไทยแ       
21,104.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  17
 

3041141260 
 

จา้งทํา
โมลด ์                           
          1 รายการ

             65,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท สโิน - สตาร ์โมลด ์       
65,000.00 บาท 

บรษิัท สโิน - สตาร ์โมลด ์       
65,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  18
 

3041141261 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       2 รายการ

              6,950.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ        
6,950.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ        
6,950.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  19
 

3041141262 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              4,400.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จําก ั       
4,400.00 บาท 

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จําก ั       
4,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  20
 

3041141263 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ

              5,600.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ        
5,600.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ        
5,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  21
 

3041141264 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              6,750.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท รจุริ คอรป์อเรชัน่         
6,750.00 บาท 

บรษิัท รจุริ คอรป์อเรชัน่         
6,750.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  22
 

3041141265 
 

จา้งเหมาบรกิาร (แปล
เอกสาร)                       1 รายการ

             18,750.0
0

    ตกลง
ราคา     

นาย พงษ์แพทย ์เพ่งวาณชิย ์       
18,750.00 บาท 

นาย พงษ์แพทย ์เพ่งวาณชิย ์       
18,750.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/05/2014 ถงึ 31/05/2014



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา         

          เหตผุลที่
คัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/05/2014 ถงึ 31/05/2014

  23
 

3041141266 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

              4,500.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท กลัฟเท็กซ ์จํากดั           
4,500.00 บาท 

บรษิัท กลัฟเท็กซ ์จํากดั           
4,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  24
 

3041141267 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             18,045.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั            
18,045.00 บาท 

บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั            
18,045.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  25
 

3041141268 
 

เชา่
ซอฟทแ์วร ์                        
           1 รายการ

             81,250.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ดไีซน ์โธร แมนูแฟคเ       
81,250.00 บาท 

บรษิัท ดไีซน ์โธร แมนูแฟคเ       
81,250.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  26
 

3041141270 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

             60,480.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)        
60,480.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)        
60,480.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  27
 

3041141271 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         4  รายการ

             14,560.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ       
14,560.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ       
14,560.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  28
 

3041141272 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       9 รายการ

             67,850.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั             
67,850.00 บาท 

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั             
67,850.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  29
 

3041141273 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              6,720.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
6,720.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
6,720.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  30
 

3041141274 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             56,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท โปรเจ็คมฟู จํากดั          
56,000.00 บาท 

บรษิัท โปรเจ็คมฟู จํากดั          
56,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  31
 

3041141275 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           4 รายการ

             20,400.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
20,340.00 บาท 

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
20,340.00 บาท 

ราคา
ตํ่าสดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท แอดไวซ ์โฮลดิง้ส ์ก       
20,400.00 บาท 

                                
               

                                
      

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท เซ็นเตอร ์พริน้ท ์จ       
20,900.00 บาท 

                                
               

                                
      

  32
 

3041141276 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                       13 รายการ

             29,200.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท       
29,200.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท       
29,200.00 บาท 

มผีูเ้สนอราคา
เดยีว                    

  33
 

3041141277 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      2  รายการ

              3,700.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท        
3,700.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท        
3,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  34
 

3041141278 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      1  รายการ

              8,640.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส        
8,640.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส        
8,640.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  35
 

3041141279 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                   4 รายการ

              5,300.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ออฟตมิอล เทค จํากดั         
5,300.00 บาท 

บรษิัท ออฟตมิอล เทค จํากดั         
5,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  36
 

3041141280 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                  1  รายการ

             74,800.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไท       
74,800.00 บาท 

บรษิัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไท       
74,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  37
 

3041141281 
 

วเิคราะห์
ทดสอบ                          
        1  รายการ

              5,760.0
0

    ตกลง
ราคา     

ศนูย ์วจิัยและพัฒนาอตุสาหก        
5,760.00 บาท 

ศนูย ์วจิัยและพัฒนาอตุสาหก        
5,760.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  38
 

3041141282 
 

ตอ่อายโุดเมนและเวปโฮส
ติง้                        2 รายการ

              7,338.7
1

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมนูเิคช        
7,338.71 บาท 

บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมนูเิคช        
7,338.71 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  39
 

3041141283 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              3,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท นวิแม็ก จํากดั              
3,000.00 บาท 

บรษิัท นวิแม็ก จํากดั              
3,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  40
 

3041141284 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             20,129.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัน่ จ       
20,129.00 บาท 

บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัน่ จ       
20,129.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  41
 

3041141285 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              4,400.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จําก ั       
4,400.00 บาท 

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จําก ั       
4,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  42
 

3041141286 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        4 รายการ

             30,755.0
0

    ตกลง
ราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส.       
30,755.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส.       
30,755.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  43
 

3041141287 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             55,620.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท โอเรยีนทัล มอเตอร(์       
55,620.00 บาท 

บรษิัท โอเรยีนทัล มอเตอร(์       
55,620.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  44
 

3041141288 
 

จา้งทํา
ช ิน้งาน                           
         5 รายการ

             46,500.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แม็กเว็ลธ อนิโนเวช ั      
46,500.00 บาท 

บรษิัท แม็กเว็ลธ อนิโนเวช ั      
46,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา         

          เหตผุลที่
คัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/05/2014 ถงึ 31/05/2014

  45
 

3041141289 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส็)                         1  รายการ

              6,700.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไ        
6,700.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไ        
6,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  46
 

3041141290 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              2,600.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
2,600.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
2,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  47
 

3041141291 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              2,600.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
2,600.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
2,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  48
 

3041141292 
 

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์
(Notebook)                   1 รายการ

             43,250.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
43,250.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
43,250.00 บาท 

ราคาตํ่า
ทีส่ดุ                         

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ดวงแกว้ธนสนิ จํากดั        
45,190.00 บาท 

                                
               

                                
      

  49
 

3041141293 
 

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์
(Notebook)                   1 รายการ

             47,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ดวงแกว้ธนสนิ จํากดั        
48,900.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
47,000.00 บาท 

ราคาตํ่า
ทีส่ดุ                         

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
47,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

  50
 

3041141294 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       4 รายการ

              7,850.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํา        
7,850.00 บาท 

บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํา        
7,850.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  51
 

3041141295 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                         2 ชิน้

              2,720.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรเูม        
1,700.00 บาท 

บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรเูม        
1,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  52
 

3041141296 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                

          2 
ขวด

              2,430.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จําก ั       
2,430.00 บาท 

บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จําก ั       
2,430.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  53
 

3041141297 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           1 รายการ

              2,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
2,000.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
2,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  54
 

3041141298 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                           
       1  รายการ

              5,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

นางสาว กาญจนา  บญุเรอืง           
5,000.00 บาท 

นางสาว กาญจนา  บญุเรอืง           
5,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  55
 

3041141299 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                           
       1  รายการ

             20,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

นางสาว จันทรเ์พ็ญ ตรีะวัฒน       
20,000.00 บาท 

นางสาว จันทรเ์พ็ญ ตรีะวัฒน       
20,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  56
 

3041141300 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       1 รายการ

             21,600.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ       
21,600.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ       
21,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  57
 

3041141301 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              3,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท สมุพิล จํากดั               
3,000.00 บาท 

บรษิัท สมุพิล จํากดั               
3,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  58
 

3041141302 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             24,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเู       
24,000.00 บาท 

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเู       
24,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  59
 

3041141303 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          1 รายการ

              6,700.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไ        
6,700.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไ        
6,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  60
 

3041141304 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              2,900.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพล        
2,900.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพล        
2,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  61
 

3041141305 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       4 รายการ

             15,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ซแีอลเอส แมพ่มิพ ์จ       
15,000.00 บาท 

บรษิัท ซแีอลเอส แมพ่มิพ ์จ       
15,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  62
 

3041141306 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              2,900.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพล        
2,900.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพล        
2,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  63
 

3041141307 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
          13 รายการ

              6,808.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
6,808.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
6,808.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  64
 

3041141308 
 

เชือ้เพลงิ/หลอ่
ลืน่                              1 รายการ

            12,800. 0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ       
12,800.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ       
12,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  65
 

3041141309 
 

คชจ.วเิคราะห์
ทดสอบ                                1รายการ

              1,800.0
0

    ตกลง
ราคา     

 อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพ ื       
1,800.00 บาท 

 อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพ ื       
1,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  66
 

3041141310 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

             20,625.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิง่       
20,625.00 บาท 

บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิง่       
20,625.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  67
 

3041141311 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             21,438.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เทสติง้ อนิสทรเูมนท       
21,438.00 บาท 

บรษิัท เทสติง้ อนิสทรเูมนท       
21,438.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา         

          เหตผุลที่
คัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/05/2014 ถงึ 31/05/2014

  68
 

3041141312 
 

ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์                               2 ชิน้

             20,600.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไอเอสไอด ีเซา้ทอ์สี       
20,600.00 บาท 

บรษิัท ไอเอสไอด ีเซา้ทอ์สี       
20,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  69
 

3041141313 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

             52,661.5
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัน่ จ       
52,661.50 บาท 

บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัน่ จ       
52,661.50 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  70
 

3041141314 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

             49,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)        
49,000.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)        
49,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  71
 

3041141315 
 

ปรับปรงุพืน้ทีห่อ้ง 
MP136                       2  รายการ

             46,700.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอ       
46,700.00 บาท 

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอ       
46,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  72
 

3041141316 
 

คชจ.จา้งเหมา
ปฏบิัต ิ                            27 รายการ

            164,550.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ี     
164,550.00 บาท 

บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ี     
164,550.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  73
 

3041141317 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                      
          3 รายการ

             14,240.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
14,050.00 บาท 

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
14,050.00 บาท 

ราคา
ตํ่าสดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ฟจู ิซรี็อกซ ์(ประเ       
14,240.00 บาท 

                                
               

                                
      

  74
 

3041141318 
 

วัสดุ
วทิยาศาสตร ์                      
          2 รายการ

             13,425.2
6

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จ       
13,425.26 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จ       
13,425.26 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  75
 

3041141319 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       2 รายการ

              7,360.0
0

    ตกลง
ราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก แล็ป วัลเล        
7,360.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก แล็ป วัลเล        
7,360.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  76
 

3041141320 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           4 รายการ

              4,500.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
4,500.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
4,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  77
 

3041141321 
 

วัสดงุานบา้น/งาน
ครัว                             3 รายการ

             23,050.0
0

    ตกลง
ราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก สขุทรัพยท์       
23,050.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก สขุทรัพยท์       
23,050.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  78
 

3041141322 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           1 รายการ

              1,200.0
0

    ตกลง
ราคา     

รา้น พัฒนากจิ                     
1,200.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                     
1,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  79
 

3041141323 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ

              3,610.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั        
3,610.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั        
3,610.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  80
 

3041141324 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           2 รายการ

             52,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํา       
52,000.00 บาท 

บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํา       
52,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  81
 

3041141325 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      8  รายการ

             31,520.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั       
31,520.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั       
31,520.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  82
 

3041141326 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                           
       1  รายการ

             25,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ยนู-ิเทค โมล ์แอนด ์      
25,000.00 บาท 

บรษิัท ยนู-ิเทค โมล ์แอนด ์      
25,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  83
 

3041141327 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              9,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั              
9,000.00 บาท 

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั              
9,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  84
 

3041141328 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      4  รายการ

              1,350.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี        
1,350.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี        
1,350.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  85
 

3041141329 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      1  รายการ

              5,680.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั        
5,680.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั        
5,680.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  86
 

3041141330 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

                840.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ          
840.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ          
840.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  87
 

3041141331 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      1  รายการ

             23,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท       
23,000.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท       
23,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  88
 

3041141332 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      1  รายการ

             29,100.0
0

    ตกลง
ราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส.       
29,100.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส.       
29,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  89
 

3041141333 
 

คชจ.วเิคราะห์
ทดสอบ                               1 รายการ

             97,500.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล       
97,500.00 บาท 

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล       
97,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  90
 

3041141334 
 

จา้งทําประชาสัมพันธ์
RDC2014                       1 รายการ

            103,093.0
0

    ตกลง
ราคา     

 หา้งหุน้สว่นสามัญ มดี.ีพ ี     
103,093.00 บาท 

 หา้งหุน้สว่นสามัญ มดี.ีพ ี     
103,093.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา         

          เหตผุลที่
คัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/05/2014 ถงึ 31/05/2014

  91
 

3041141335 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         3  รายการ

              5,380.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
5,380.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
5,380.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  92
 

3041141336 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         2  รายการ

              1,960.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
1,960.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
1,960.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  93
 

3041141337 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              4,200.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
4,200.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
4,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  94
 

3041141338 
 

จา้งเปลีย่นช ิน้สว่นระบบ
ลฟิท ์                    1 รายการ

          1,050,200.0
0       พเิศษ      

บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเต      
919,626.17 บาท 

บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเต      
919,626.13 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  95
 

3041141339 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      12 รายการ

             13,800.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัน่ จํา       
13,800.00 บาท 

บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัน่ จํา       
13,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  96
 

3041141340 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           1 รายการ

              1,600.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยบรติชิซเีคยีวรติ        
1,600.00 บาท 

บรษิัท ไทยบรติชิซเีคยีวรติ        
1,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  97
 

3041141341 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                      
          1 รายการ

              6,100.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
6,100.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
6,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  98
 

3041141342 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           2 รายการ

              2,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
2,000.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
2,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  99
 

3041141343 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             85,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บ ีเดอะ เบสท ์กรุ๊ป       
85,000.00 บาท 

บรษิัท บ ีเดอะ เบสท ์กรุ๊ป       
85,000.00 บาท 

ราคา
ตํ่าสดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

 ๕ บิ๊กเจรญิกลเอ็นจเินยีร ิ      
98,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

 100
 

3041141344 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              8,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเต        
8,000.00 บาท 

บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเต        
8,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 101
 

3041141345 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           1 รายการ

                800.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ          
800.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ          
800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 102
 

3041141346 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      2  รายการ

             11,170.0
0

    ตกลง
ราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส.       
11,170.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส.       
11,170.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 103
 

3041141347 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      1  รายการ

              2,600.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํา        
2,600.00 บาท 

บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํา        
2,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 104
 

3041141348 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             40,650.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั             
40,650.00 บาท 

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั             
40,650.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 105
 

3041141349 
 

จา้งจัดเตรยีมอปุกรณ์และสนามแขง่ขัน 
RDC           1 รายการ

            278,397.8
5

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ยนูซิอส มารเ์กต็ติ ้     
278,397.85 บาท 

บรษิัท ยนูซิอส มารเ์กต็ติ ้     
278,397.85 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 106
 

3041141350 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

                620.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ          
620.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ          
620.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 107
 

3041141351 
 

ครภุณัฑ์
(ตูเ้ย็น)                                1 รายการ

             12,500.0
0

    ตกลง
ราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก กรงุเทพบร ิ      
12,500.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก กรงุเทพบร ิ      
12,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 108
 

3041141352 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        3 รายการ

             15,780.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากดั         
15,780.00 บาท 

บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากดั         
15,780.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 109
 

3041141353 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ

              2,110.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั        
2,110.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั        
2,110.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 110
 

3041141354 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        5 รายการ

              9,150.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท        
9,150.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท        
9,150.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 111
 

3041141355 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              4,486.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยมลิลิง่เซ็นเตอร ์       
4,486.00 บาท 

บรษิัท ไทยมลิลิง่เซ็นเตอร ์       
4,486.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 112
 

3041141356 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

              6,870.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์        
6,870.00 บาท 

บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์        
6,870.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 113
 

3041141357 
 

วัสดไุฟฟ้า
(อปุกรณ์)                              1 รายการ

              8,400.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั        
8,400.00 บาท 

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั        
8,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา         

          เหตผุลที่
คัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/05/2014 ถงึ 31/05/2014

 114
 

3041141358 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        5 รายการ

             28,495.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค        
28,495.00 บาท 

บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค        
28,495.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 115
 

3041141359 
 

คชจ.วเิคราะห์
ทดสอบ                               2 รายการ

             64,905.0
0

    ตกลง
ราคา     

สถาบัน วจิัยโลหะและวัสด ุจ       
64,905.00 บาท 

สถาบัน วจิัยโลหะและวัสด ุจ       
64,905.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 116
 

3041141360 
 

คชจ.จา้งเหมา
ปฏบิัต ิ                             1 รายการ

              4,400.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท คาเซ็ม ดเีวลลอปเมนท        
4,400.00 บาท 

บรษิัท คาเซ็ม ดเีวลลอปเมนท        
4,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 117
 

3041141361 
 

คชจ.จา้งเหมา
ปฏบิัต ิ                             1 รายการ

             13,900.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท คาเซ็ม ดเีวลลอปเมนท       
13,900.00 บาท 

บรษิัท คาเซ็ม ดเีวลลอปเมนท       
13,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 118
 

3041141362 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

                507.2
8

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จ          
507.28 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จ          
507.28 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 119
 

3041141363 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             54,600.0
0

    ตกลง
ราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก เค แอนด ์เ       
54,600.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก เค แอนด ์เ       
54,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 120
 

3041141364 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
          11 รายการ

              4,413.0
0

    ตกลง
ราคา     

รา้น พัฒนากจิ                     
4,413.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                     
4,413.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 121
 

3041141365 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           3 รายการ

              3,630.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
3,630.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
3,630.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 122
 

3041141366 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              5,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท พรซีชิัน่ อคิวปิเมน        
5,000.00 บาท 

บรษิัท พรซีชิัน่ อคิวปิเมน        
5,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 123
 

3041141367 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             11,790.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
11,790.00 บาท 

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
11,790.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 124
 

3041141368 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           1 รายการ

             52,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท โอเอสท ีโอเวอรซ์สี ์      
52,000.00 บาท 

บรษิัท โอเอสท ีโอเวอรซ์สี ์      
52,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 125
 

3041141370 
 

ครภุณัฑ(์เครือ่งบันทกึ 
UV)                       1 รายการ

             12,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท โอคมูรูะ แอนด ์ซสีเ       
12,000.00 บาท 

บรษิัท โอคมูรูะ แอนด ์ซสีเ       
12,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 126
 

3041141371 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

             14,155.0
0

    ตกลง
ราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก บบี ีเทค แ       
14,155.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก บบี ีเทค แ       
14,155.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 127
 

3041141372 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ

              1,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ        
1,000.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ        
1,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 128
 

3041141373 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ

             17,250.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพล       
17,250.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพล       
17,250.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 129
 

3041141374 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        4 รายการ

             16,180.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท       
16,180.00 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท       
16,180.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 130
 

3041141375 
 

จา้งทําอปุกรณ์สําหรับ
ตน้แบบ                        1 รายการ

             50,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         
50,000.00 บาท 

บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         
50,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 131
 

3041141376 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ

             72,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จําก       
72,000.00 บาท 

บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จําก       
72,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 132
 

3041141377 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              6,750.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ยนู ิ- โรแยลแพค จําก        
6,750.00 บาท 

บรษิัท ยนู ิ- โรแยลแพค จําก        
6,750.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 133
 

3041141378 
 

จา้งทํากลอ่ง
อะครลิคิ                              1 รายการ

              9,400.0
0

    ตกลง
ราคา     

นาย นติ ิบญุจติตเ์มตตา            
9,400.00 บาท 

นาย นติ ิบญุจติตเ์มตตา            
9,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 134
 

3041141379 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           2 รายการ

              2,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
2,000.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
2,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 135
 

3041141380 
 

วัสดุ
กอ่สรา้ง                          
          3 รายการ

             51,180.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ       
51,180.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ       
51,180.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 136
 

3041141381 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              1,400.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
1,400.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
1,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 137
 

3041141382 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              4,800.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไ        
4,800.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไ        
4,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 138
 

3041141383 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              8,550.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท พรซีชิัน่ อคิวปิเมน        
8,550.00 บาท 

บรษิัท พรซีชิัน่ อคิวปิเมน        
8,550.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา         

          เหตผุลที่
คัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/05/2014 ถงึ 31/05/2014

 139
 

3041141384 
 

โน๊ตบุ๊ค                           
              1 รายการ

             20,098.1
3

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
20,098.13 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
20,098.13 บาท 

ราคา
ตํ่าสดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท เอสไอเอสดสิทรบิวิช ั      
21,000.00 บาท 
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3041141385 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       9 รายการ

             11,378.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากดั       
11,378.00 บาท 

บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากดั       
11,378.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 141
 

3041141386 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             16,822.4
3

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จําก       
16,822.43 บาท 

บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จําก       
16,822.43 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 142
 

3041141387 
 

จา้งรอ้ยสายไฟเขา้
เครือ่งจักร                     1 รายการ

             32,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ฟอรซ์ฟลู คอรป์อเรช ั      
32,000.00 บาท 

บรษิัท ฟอรซ์ฟลู คอรป์อเรช ั      
32,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 143
 

3041141388 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ

              7,200.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จําก        
7,200.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จําก        
7,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 144
 

3041141389 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ

             39,900.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท กบิไทย จํากดั              
39,900.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย จํากดั              
39,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 145
 

3041141390 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ

              4,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ        
4,000.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ        
4,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 146
 

3041141391 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ

              2,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา        
2,000.00 บาท 

บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา        
2,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 147
 

3041141392 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        2 รายการ

              1,360.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์       
1,360.00 บาท 

บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์       
1,360.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 148
 

3041141393 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

                352.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ          
352.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ          
352.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 149
 

3041141394 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             19,917.2
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเท       
19,917.20 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเท       
19,917.20 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 150
 

3041141395 
 

คชจ.วเิคราะห์
ทดสอบ                               1 รายการ

              7,500.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล        
7,500.00 บาท 

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล        
7,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 151
 

3041141396 
 

คชจ.วเิคราะห์
ทดสอบ                               2 รายการ

              5,170.0
0

    ตกลง
ราคา     

สถาบัน วจิัยโลหะและวัสด ุจ        
5,170.00 บาท 

สถาบัน วจิัยโลหะและวัสด ุจ        
5,170.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 152
 

3041141397 
 จา้งตกแตง่ผา้เฮมพใ์หม้สีมบัตกินันํ้ากนัไฟ        1  รายการ

              6,669.0
0

    ตกลง
ราคา     

หา้งหุน้สว่น สามัญนติบิคุค        
6,669.00 บาท 

หา้งหุน้สว่น สามัญนติบิคุค        
6,669.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 153
 

3041141398 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

                700.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประ
เทศไ          700.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประ
เทศไ          700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 154
 

3041141399 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             19,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี       
19,000.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี       
19,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 155
 

3041141400 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                  1  รายการ

              5,250.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มาร        
5,250.00 บาท 

บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มาร        
5,250.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 156
 

3041141401 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      2  รายการ

             39,180.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั        
39,180.00 บาท 

บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั        
39,180.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 157
 

3041141402 
 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร(์เครือ่งอบเครอืงแกว้)         1 รายการ

             14,500.0
0

    ตกลง
ราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก ศริริุง่เร       
14,500.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ศริริุง่เร       
14,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 158
 

3041141403 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

             20,625.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิง่       
20,625.00 บาท 

บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิง่       
20,625.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 159
 

3041141404 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              2,803.7
4

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ซายน ์เอ็นจเินยีร ์        
2,803.74 บาท 

บรษิัท ซายน ์เอ็นจเินยีร ์        
2,803.74 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 160
 

3041141405 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                      
         16 รายการ

             18,140.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
18,140.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
18,140.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 161
 

3041141407 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      3  รายการ

              3,234.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ยโูรแปลน ออฟฟิศ (19        
3,234.00 บาท 

บรษิัท ยโูรแปลน ออฟฟิศ (19        
3,234.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141408 
 

เครือ่งเกบ็สารละลายแยก
สว่น                       1 รายการ

            180,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร      
180,000.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร      
180,000.00 บาท 

ราคา
ตํ่าสดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท นาโนเทค อนิเตอร ์จํา      
200,000.00 บาท 

                                
               

                                
      



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา         

          เหตผุลที่
คัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/05/2014 ถงึ 31/05/2014
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3041141409 
 

ซอ่มลฟิท ์Pilot 
Plant                            2 รายการ

            200,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท สยาม แอล.พ.ี เอ็นจ ิ     
200,000.00 บาท 

บรษิัท สยาม แอล.พ.ี เอ็นจ ิ     
200,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141410 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       7 รายการ

              3,828.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
3,828.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
3,828.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141411 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              5,840.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส        
5,840.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส        
5,840.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141412 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              6,520.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั         
6,520.00 บาท 

บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั         
6,520.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141413 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      2  รายการ

              5,700.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท โกเวนเจอร ์จํากดั           
5,700.00 บาท 

บรษิัท โกเวนเจอร ์จํากดั           
5,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141414 
 

จา้งพมิพ์
โปสเตอร ์                               1 รายการ

              8,496.0
0

    ตกลง
ราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก แคนนา กราฟ        
8,496.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก แคนนา กราฟ        
8,496.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141415 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        5 รายการ

              8,300.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จ        
8,300.00 บาท 

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จ        
8,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141416 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           7 รายการ

              6,050.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
6,050.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
6,050.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141418 
 

วัสดุ
สํานักงาน                         
           2 รายการ

                540.0
0

    ตกลง
ราคา     

รา้น พัฒนา
กจิ                       
540.00 บาท 

รา้น พัฒนา
กจิ                       
540.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141420 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              7,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
7,000.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
7,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141421 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

             60,480.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)        
60,480.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)        
60,480.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141422 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      4  รายการ

              6,550.0
0

    ตกลง
ราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก พ ีแอนด ์เ        
6,550.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก พ ีแอนด ์เ        
6,550.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141423 
 

คา่ซอ่มชดุ
กรอง                                  3  รายการ

              8,691.5
9

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ        
8,691.59 บาท 

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ        
8,691.59 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141424 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              6,720.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
6,720.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ        
6,720.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141425 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ

              2,200.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอส.พ.ีเจ.พ ีจํากดั         
2,200.00 บาท 

บรษิัท เอส.พ.ีเจ.พ ีจํากดั         
2,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141426 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

              1,750.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จ        
1,750.00 บาท 

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จ        
1,750.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141427 
 

คชจ.วเิคราะห์
ทดสอบ                              13 รายการ

              4,700.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอน        
4,700.00 บาท 

บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอน        
4,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 180
 

3041141428 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        2 รายการ

              3,690.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จําก        
3,690.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จําก        
3,690.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3042140038 
 

SPR Sensordics.                 
                 2 รายการ

             EUR980.0
0

    ตกลง
ราคา     

 XANTEC BIOANALYTICS GMBH       
    980.00 EUR 

 XANTEC BIOANALYTICS GMBH       
    980.00 EUR 

จัดซือ้โดยตรงจาก
ตา่งประเทศ            
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3042140039 
 

อปุกรณ์                          
                5 รายการ

             97,485.0
0

    ตกลง
ราคา     

 National Instruments 
Sing       97,485.20 บาท 

 National Instruments 
Sing       97,485.20 บาท 

จัดซือ้โดยตรงจาก
ตา่งประเทศ            
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3042140040 
 

Molybodenum                     
                 1 รายการ

             USD800.0
0

    ตกลง
ราคา     

 Kurt J. Lesker Company         
    800.00 USD 

 Kurt J. Lesker Company         
    800.00 USD 

จัดซือ้โดยตรงจาก
ตา่งประเทศ            
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3042140041 
 

อปุกรณ์                          
                4 รายการ

             52,822.0
0

    ตกลง
ราคา     

 National Instruments 
Sing       52,832.00 บาท 

 National Instruments 
Sing       52,832.00 บาท 

จัดซือ้โดยตรงจาก
ตา่งประเทศ            
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3043140047 
 

PM เครือ่งมอื ราย
ปี                              2 รายการ

            128,000.0
0

    ตกลง
ราคา     

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จําก ั     
124,800.00 บาท 

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จําก ั     
124,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 


