
แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคา
ทีเ่สนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

   1
 

3041141429 
 

ผงหมกึ 
Pinter                   
                 5 รายการ

             32,
955.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สหธรุกจิ 
จํากดั            
32,411.00 บาท 

บรษิัท สหธรุกจิ 
จํากดั            32,411.00 
บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค 
จํากดั        33,330.00 บาท 

                           
                    

                                
      

   2
 

3041141430 
 

ผงหมกึ 
Printer                  
                 4 รายการ

              8,
669.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สหธรุกจิ 
จํากดั             
8,669.00 บาท 

บรษิัท สหธรุกจิ 
จํากดั             8,669.00 
บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค 
จํากดั         9,320.00 บาท 

                           
                    

                                
      

   3
 

3041141431 
 

บาง                       
            4 รายการ

              2,
937.00     ตกลงราคา     

กจิ                     
2,937.00 บาท 

กจิ                     
2,937.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   4
 

3041141432 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

              6,
180.00     ตกลงราคา     

จํากดั               
6,180.00 บาท 

จํากดั               
6,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   5
 

3041141433 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

              3,
540.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไท        3,540.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไท        3,540.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   6
 

3041141434 
 

จา้งพมิพค์ูม่ือประเมนิคารบ์อนฟตุพ
ริน้ท ์         1 รายการ

              9,
600.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก แคนนา 
กราฟ        9,600.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก แคนนา 
กราฟ        9,600.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

   7
 

3041141435 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             13,
460.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประ
เทศไ       13,460.00 บาท 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประ
เทศไ       13,460.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   8
 

3041141436 
 

จา้งพมิพโ์ปสเตอรแ์ละแผน่
พับ                      2 รายการ

             17,
550.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซี
เอช.       17,550.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซเีอช.       
17,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   9
 

3041141437 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             22,
300.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอ
สตกิ       22,300.00 บาท 

บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอ
สตกิ       22,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  10
 

3041141438 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        3 รายการ

              3,
560.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอ
รี ่       3,560.00 บาท 

บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอ
รี ่       3,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  11
 

3041141439 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

             17,
500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค 
จําก       17,500.00 บาท 

บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค 
จําก       17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  12
 

3041141440 
 

PM เครือ่งทดสอบราย
ปี                             2 รายการ

            219,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศ
ไทย      219,000.00 บาท 

บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศ
ไทย      219,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  13
 

3041141441 
 

วาลว์                      
                      1 รายการ

              1,
521.50     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประ
เท        1,521.50 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประ
เท        1,521.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  14
 

3041141442 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              9,
180.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ป        9,180.00 บาท 

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ป        9,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  15
 

3041141443 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      4  รายการ

             30,
760.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส       
30,760.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส       
30,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  16
 

3041141445 
 

คา่ calibrate 
เครือ่งมือ                        1  รายการ

             21,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สยามอนิเตอรค์อรป์ 
(       21,000.00 บาท 

บรษิัท สยามอนิเตอรค์อรป์ (       
21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  17
 

3041141446 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      2  รายการ

             35,
400.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ 
เมด ิ      35,400.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมด ิ      
35,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  18
 

3041141447 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

              8,
400.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ี
เอส.        8,400.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ี
เอส.        8,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  19
 

3041141448 
 

สารเคมี                    
                     1  รายการ

             28,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศ
ไทย       28,000.00 บาท 

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศ
ไทย       28,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  20
 

3041141449 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              1,
600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พรพล อนิสตรู
เมน้ท ์        1,600.00 บาท 

บรษิัท พรพล อนิสตรู
เมน้ท ์        1,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  21
 

3041141450 
 

ถาด
อลมูเินียม                   
                1  รายการ

             19,
200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เคเคเค พรซีชิัน่ 
จํา       19,200.00 บาท 

บรษิัท เคเคเค พรซีชิัน่ จํา       
19,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  22
 

3041141451 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              2,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ 
จําก ั       2,000.00 บาท 

บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ 
จําก ั       2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/06/2014 ถงึ 30/06/2014



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคา
ทีเ่สนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/06/2014 ถงึ 30/06/2014

  23
 

3041141452 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

             31,
500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส       
31,500.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส       
31,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  24
 

3041141453 
 

ตําแหน่ง                    
       1  รายการ

             18,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 
จํา       18,000.00 บาท 

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 
จํา       18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  25
 

3041141454 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       6 รายการ

             85,
500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท กติ ฟังกช์ัน่ ออลล ์      
85,500.00 บาท 

บรษิัท กติ ฟังกช์ัน่ ออลล ์      
85,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  26
 

3041141455 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             15,
100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เลกะ เอ็นจเินียร ิง่       
15,100.00 บาท 

บรษิัท เลกะ เอ็นจเินียร ิง่       
15,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  27
 

3041141456 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       5 รายการ

              3,
640.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ 
จ        3,640.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
3,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  28
 

3041141457 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

             12,
300.00     ตกลงราคา     

จํากดั              
12,300.00 บาท 

จํากดั              
12,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  29
 

3041141458 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             13,
084.11     ตกลงราคา     

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จ       13,084.11 บาท 

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จ       
13,084.11 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  30
 

3041141459 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(แกซ๊)                           1 รายการ

              2,
800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประ
เทศไ        2,800.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประ
เทศไ        2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  31
 

3041141460 
 

จา้งขนยา้ยเครือ่งมือ
แพทย ์                       1 รายการ

             48,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นช ั      
48,000.00 บาท 

บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นช ั      
48,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  32
 

3041141461 
 

คา่บํารงุรักษา
เครือ่งมือ                          1 รายการ

             19,
300.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสท
รเู       19,300.00 บาท 

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเู       
19,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  33
 

3041141462 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              7,
500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สยามไมโคร โปร
ดักส ์        7,500.00 บาท 

บรษิัท สยามไมโคร โปร
ดักส ์        7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  34
 

3041141463 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              8,
907.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เทสติง้ อนิสทรเูม
นท        8,097.00 บาท 

บรษิัท เทสติง้ อนิสทรเูม
นท        8,097.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  35
 

3041141464 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              2,
800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ        2,800.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ        2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  36
 

3041141465 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        9 รายการ

             20,
560.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี       20,560.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี       20,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  37
 

3041141467 
 

กลอ้งถา่ยภาพความ
รอ้น                             1 รายการ

            280,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์
ซอรซ์      369,600.00 บาท 

บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จําก      
280,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์
จําก      280,000.00 บาท 

                           
                    

                                
      

  38
 

3041141468 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        9 รายการ

              3,
115.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค         3,115.00 บาท 

บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค         3,115.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  39
 

3041141469 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

             22,
600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั       22,600.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั       
22,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  40
 

3041141470 
 

วทิย ุ                     
         2 รายการ

              2,
595.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ 
จ        2,595.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
2,595.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  41
 

3041141471 
 

คา่ตรวจเชค็เครือ่ง
ดับเพลงิ                       1 รายการ

              1,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เครือ่งดับเพลงิ 
อมิ        1,000.00 บาท 

บรษิัท เครือ่งดับเพลงิ อมิ        
1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  42
 

3041141473 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      2  รายการ

             28,
980.00     ตกลงราคา     

จํากดั          28,980.00 
บาท 

บรษิัท ซายน์ สเปค 
จํากดั          28,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  43
 

3041141474 
 

iSyncore                 
        1  รายการ

              2,
500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 
จําก        2,500.00 บาท 

บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 
จําก        2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  44
 

3041141475 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              1,
950.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี        1,950.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี        1,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  45
 

3041141476 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      8  รายการ

             75,
160.00     ตกลงราคา     

จํากดั             
75,160.00 บาท 

จํากดั             75,160.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  46
 

3041141477 
 

จา้งทําชดุหัวจับ
ช ิน้งาน                          1  รายการ

             49,
100.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก อนิทเิก
รทเ       49,100.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก อนิทเิกรทเ       
49,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคา
ทีเ่สนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/06/2014 ถงึ 30/06/2014

  47
 

3041141478 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             26,
000.00     ตกลงราคา     

จํากดั             
26,000.00 บาท 

จํากดั             26,000.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  48
 

3041141479 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

              1,
510.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั        1,510.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั        1,510.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  49
 

3041141480 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             77,
100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์
เจ๊ส       77,100.00 บาท 

บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊ส       
77,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  50
 

3041141481 
 

หอ้งปฏบิัตกิาร                
              3  รายการ

             74,
500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอ       
74,500.00 บาท 

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอ       
74,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  51
 

3041141482 
 

Water Chiller            
                        1 รายการ

            125,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอบแีอนดด์ ีคลูลิง่      
283,400.00 บาท 

บรษิัท แอดวานซ ์คลู เทค
โนโ      125,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท แอดวานซ ์คลู เทค
โนโ      125,000.00 บาท 

                           
                    

                                
      

  52
 

3041141483 
 

Oven                     
                        1 รายการ

            130,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค 
จ      115,900.00 บาท 

บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จ      
115,900.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

จํากดั         130,000.00 
บาท 

                           
                    

                                
      

  53
 

3041141484 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

              3,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โพลอีเีทอรน์อล 
จําก ั       3,000.00 บาท 

บรษิัท โพลอีเีทอรน์อล 
จําก ั       3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  54
 

3041141485 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

              2,
850.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค         2,850.00 บาท 

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค         2,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  55
 

3041141486 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      13 รายการ

             40,
713.00     ตกลงราคา     

จํากดั         40,713.00 
บาท 

บรษิัท แซนดว์คิไทย 
จํากดั         40,713.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  56
 

3041141487 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             17,
100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พรซีชิัน่ อคิวปิเมน       
17,100.00 บาท 

บรษิัท พรซีชิัน่ อคิวปิเมน       
17,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  57
 

3041141488 
 

คา่บรกิารแกไ้ขระบบตอบ
รับ                         1 รายการ

              3,
500.00     ตกลงราคา     

เทคโนโลย ี       3,500.00 
บาท 

เทคโนโลย ี       3,500.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  58
 

3041141489 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             22,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประ
เทศไ       22,000.00 บาท 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประ
เทศไ       22,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  59
 

3041141490 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        4 รายการ

             14,
146.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ 
จํากดั        14,146.00 บาท 

บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั        
14,146.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  60
 

3041141491 
 

วทิย ์                     
        1 รายการ

              6,
500.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก อปุกรณ์
และ        6,500.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก อปุกรณ์
และ        6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  61
 

3041141492 
 

จา้งบรหิารจัดการกจิกรรมศกึษาดู
งาน ตปท            1 รายการ

          2,665,
458.12       พเิศษ      

(ประเทศ    2,664,215.13 
บาท 

บรษิัท แทรเวล คลกิ (ประเทศ    
2,460,865.37 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  62
 

3041141493 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        7 รายการ

              6,
850.00     ตกลงราคา     

จํากดั           6,850.00 
บาท 

บรษิัท กลัฟเท็กซ ์
จํากดั           6,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  63
 

3041141494 
 

เครือ่งพมิพ ์                 
                   3 รายการ

             17,
728.00     ตกลงราคา     

จํากดั            
17,728.00 บาท 

จํากดั            17,728.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค 
จํากดั        18,440.00 บาท 

                           
                    

                                
      

  64
 

3041141495 
 

วัสดุ
สํานักงาน                   
                 5 รายการ

              3,
186.00     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนา
กจิ                     
3,186.00 บาท 

รา้น พัฒนา
กจิ                     
3,186.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  65
 

3041141496 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

              7,
920.00     ตกลงราคา     

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จําก        7,920.00 บาท 

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จําก        7,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  66
 

3041141497 
 

สารเคมี                    
               1 รายการ

             18,
500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์น
ท ี      18,500.00 บาท 

บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นท ี      
18,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคาตํา่สดุ                   

  67
 

3041141498 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        5 รายการ

             21,
870.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์
จําก       21,870.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์
จําก       21,870.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคา
ทีเ่สนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/06/2014 ถงึ 30/06/2014

  68
 

3041141499 
 

กระดาษ
คารบ์อน                    
                1 รายการ

                
 95.00     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนา
กจิ                        
95.00 บาท 

รา้น พัฒนา
กจิ                        
95.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  69
 

3041141500 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              2,
335.10     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จ        2,335.10 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จ        2,335.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  70
 

3041141501 
 

Charge Amplifier         
                        1 รายการ

            211,
446.00     ตกลงราคา     

บรษิัท คสิทเ์ลอร ์อนิสทรเู      
211,446.00 บาท 

บรษิัท คสิทเ์ลอร ์อนิสทรเู      
211,446.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  71
 

3041141502 
 

Bath Ciculator           
                        2 รายการ

            194,
927.25     ตกลงราคา     

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเม      
250,000.00 บาท 

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั ่     
182,175.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปร
โมชั ่     182,175.00 บาท 

                           
                    

                                
      

  72
 

3041141503 
 

ตัว                       
           1 รายการ

                
700.00     ตกลงราคา     

กจิ                       
700.00 บาท 

กจิ                       
700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  73
 

3041141504 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        3 รายการ

              1,
660.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ        1,660.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ        1,660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  74
 

3041141505 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              2,
750.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั        2,750.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั        2,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  75
 

3041141506 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

                
900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ          900.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ          900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  76
 

3041141507 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

              2,
180.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ        2,180.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ        2,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  77
 

3041141508 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              4,
594.20     ตกลงราคา     

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จ        4,594.20 บาท 

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จ        4,594.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  78
 

3041141509 
 

ซอฟทแ์วร ์                 
             1 รายการ

              8,
925.00     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) 
จ        8,925.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) 
จ        8,925.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  79
 

3041141510 
 

Printer                  
          4 รายการ

              7,
985.00     ตกลงราคา     

จํากดั             
7,985.00 บาท 

จํากดั             7,985.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  80
 

3041141511 
 

อปุกรณ์                    
                      1 รายการ

             68,
100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ป       68,100.00 บาท 

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ป       68,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  81
 

3041141512 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        5 รายการ

             30,
125.00     ตกลงราคา     

เซรามคิส ์                
30,125.00 บาท 

เซรามคิส ์                
30,125.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  82
 

3041141513 
 

ผงหมกึเครือ่งพมิพ์
ส ี                            4 รายการ

             23,
440.00     ตกลงราคา     

จํากดั            
23,440.00 บาท 

จํากดั            23,440.00 
บาท มีผูเ้สนอราคาตํา่สดุ                   

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค 
จํากดั        24,300.00 บาท 

                           
                    

                                
      

  83
 

3041141514 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                
                2 รายการ

             12,
720.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โฟนกิซ ์
จํากดั             
12,720.00 บาท 

บรษิัท โฟนกิซ ์
จํากดั             12,720.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  84
 

3041141515 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

              2,
140,00     ตกลงราคา     

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จ        2,140.00 บาท 

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จ        2,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  85
 

3041141516 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              6,
200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 
จํา        6,200.00 บาท 

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 
จํา        6,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  86
 

3041141517 
 

เอกสาร                    
             1 รายการ

              3,
598.10     ตกลงราคา     

บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั 
(มห        3,598.10 บาท 

บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั 
(มห        3,598.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  87
 

3041141518 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         4  รายการ

              9,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประ
เทศไ        9,000.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประ
เทศไ        9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  88
 

3041141519 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         3  รายการ

              9,
160.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย)         9,160.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย)         9,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  89
 

3041141520 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

             11,
760.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย)        11,760.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย)        11,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคา
ทีเ่สนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/06/2014 ถงึ 30/06/2014

  90
 

3041141521 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              2,
150.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย)         2,150.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย)         2,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  91
 

3041141522 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             15,
250.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พรพล อนิสตรู
เมน้ท ์       15,250.00 บาท 

บรษิัท พรพล อนิสตรเูมน้ท ์       
15,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  92
 

3041141523 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             66,
930.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไรสซ์ ิง่ ซอรซ์ 
แอนด       66,930.00 บาท 

บรษิัท ไรสซ์ ิง่ ซอรซ์ แอนด       
66,930.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  93
 

3041141524 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

              5,
800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซโีกเทค เอ็นจิ
เนียร        5,800.00 บาท 

บรษิัท ซโีกเทค เอ็นจเินียร        
5,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  94
 

3041141525 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                  2  รายการ

             38,
700.00     ตกลงราคา     

จํากดั               
38,700.00 บาท 

จํากดั               
38,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  95
 

3041141526 
 

หลอดไฟ                   
                        1 รายการ

              1,
375.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ 
จ        1,375.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
1,375.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  96
 

3041141527 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              1,
959.20     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ 
จ        1,959.20 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
1,959.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  97
 

3041141528 
 

Plate Aluninum           
                       1  รายการ

              4,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เค.ท.ีท.ี แมชชนี
เนอ        4,000.00 บาท 

บรษิัท เค.ท.ีท.ี แมชชนี
เนอ        4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  98
 

3041141529 
 

หอ้งปฏบิัตกิาร                
              1  รายการ

             33,
500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอ       
33,500.00 บาท 

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอ       
33,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  99
 

3041141530 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        4 รายการ

                
560.00     ตกลงราคา     

บรษิัท มทิ เทคโนโลย ี
จํากดั          560.00 บาท 

บรษิัท มทิ เทคโนโลย ี
จํากดั          560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 100
 

3041141531 
 

หอ้งปฏบิัตกิาร                
              4  รายการ

             55,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอ       
55,000.00 บาท 

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอ       
55,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 101
 

3041141532 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      2  รายการ

             17,
100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั       17,100.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั       
17,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 102
 

3041141533 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              3,
600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 
จํา        3,600.00 บาท 

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 
จํา        3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 103
 

3041141534 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             14,
100.00     ตกลงราคา     

จํากดั             
14,100.00 บาท 

จํากดั             14,100.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 104
 

3041141535 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              1,
517.76     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมีภัณฑ ์คอร์
ปอเรช        1,517.76 บาท 

บรษิัท เคมีภัณฑ ์คอร์
ปอเรช        1,517.76 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 105
 

3041141536 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              3,
000.00     ตกลงราคา     

จํากดั                 
3,000.00 บาท 

จํากดั                 
3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 106
 

3041141537 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

             13,
335.00     ตกลงราคา     

จํากดั              
13,335.00 บาท 

จํากดั              
13,335.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 107
 

3041141538 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        4 รายการ

              1,
770.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ 
จ        1,770.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
1,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 108
 

3041141539 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        7 รายการ

             70,
400.00     ตกลงราคา     

จํากดั             
70,400.00 บาท 

จํากดั             70,400.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 109
 

3041141540 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      11 รายการ

             77,
900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พรเีมี่ยม เอฟ 
อาร ์       77,900.00 บาท 

บรษิัท พรเีมี่ยม เอฟ อาร ์       
77,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 110
 

3041141541 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             30,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ยชูโิร (ประเทศ
ไทย)        30,000.00 บาท 

บรษิัท ยชูโิร (ประเทศ
ไทย)        30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 111
 

3041141542 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        5 รายการ

              2,
280.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โฟมเทค อนิเตอร์
เนช ั       2,280.00 บาท 

บรษิัท โฟมเทค อนิเตอร์
เนช ั       2,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 112
 

3041141543 
 

ช ิน้งาน                     
               1 รายการ

             25,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอเอทซี ีเอ็นจเินีย       
25,000.00 บาท 

บรษิัท เอเอทซี ีเอ็นจเินีย       
25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 113
 

3041141544 
 

ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์เครือ่งกวน
สาร)               1 รายการ

             36,
800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุ
กร       36,800.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุ
กร       36,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 114
 

3041141545 
 

ตา่อาย ุLinux Web 
Hosting                        1 รายการ

             31,
458.02     ตกลงราคา     

บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมูนิ
เคช       31,458.02 บาท 

บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมูนเิคช       
31,458.02 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคา
ทีเ่สนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/06/2014 ถงึ 30/06/2014

 115
 

3041141546 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             24,
900.00     ตกลงราคา     

จํากดั             
24,900.00 บาท 

จํากดั             24,900.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 116
 

3041141547 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             11,
600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สยามไมโคร โปร
ดักส ์       11,600.00 บาท 

บรษิัท สยามไมโคร โปร
ดักส ์       11,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 117
 

3041141548 
 

จา้งวเิคราะหต์ัวอยา่ง
นํ้า                         1 รายการ

             36,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิาร
กลาง        36,000.00 บาท 

บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง        
36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 118
 

3041141549 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      7  รายการ

            135,
585.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ป      135,585.00 บาท 

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ป      
135,585.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 119
 

3041141550 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              8,
820.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั        8,820.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั        8,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 120
 

3041141551 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

                
720.00     ตกลงราคา     

จํากดั                 
720.00 บาท 

จํากดั                 
720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 121
 

3041141552 
 

ไส ้
กรอง                      
                    1 รายการ

                
900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ 
จ          900.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ 
จ          900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 122
 

3041141553 
 

เทป
อักษร                     
                    1 รายการ

              1,
200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ 
จ        1,200.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
1,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 123
 

3041141554 
 

จา้งจัดอบรม Project 
management                   1 รายการ

            140,
000.00     ตกลงราคา     

มหาวทิยาลัยมหดิล             
  140,000.00 บาท 

มหาวทิยาลัยมหดิล               
140,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 124
 

3041141555 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             15,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอสเคจ ีอนิเตอร์
เทค       15,000.00 บาท 

บรษิัท เอสเคจ ีอนิเตอรเ์ทค       
15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 125
 

3041141556 
 

เครือ่งพมิพ ์                 
                  1  รายการ

             33,
950.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค 
จํากดั        33,950.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
33,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 126
 

3041141557 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      3  รายการ

             49,
900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 
จําก       49,900.00 บาท 

บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 
จําก       47,405.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 127
 

3041141558 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              9,
180.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ป        9,180.00 บาท 

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ป        9,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 128
 

3041141559 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

              4,
300.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั        4,300.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั        4,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 129
 

3041141560 
 

Mantle                   
       1  รายการ

             31,
775.70     ตกลงราคา     

บรษิัท ซายน์ เอ็นจเินียร ์       
31,775.70 บาท 

บรษิัท ซายน์ เอ็นจเินียร ์       
31,775.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 130
 

3041141561 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      2  รายการ

              9,
345.79     ตกลงราคา     

บรษิัท ซายน์ เอ็นจิ
เนียร ์        9,345.79 บาท 

บรษิัท ซายน์ เอ็นจเินียร ์        
9,345.79 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 131
 

3041141562 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         2  รายการ

              1,
540.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแ        1,540.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแ        1,540.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 132
 

3041141563 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      2  รายการ

             12,
900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั       12,900.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั       
12,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 133
 

3041141564 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      5  รายการ

              7,
910.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ        7,910.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ        7,910.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 134
 

3041141565 
 

จา้งทําอปุกรณ์ทดสอบความ
ทนทาน                      1 รายการ

            123,
000.00     ตกลงราคา     

รัตน์           123,000.00 
บาท 

นาย พพิรรธน์ บญุรัตน์           
123,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 135
 

3041141568 
 

MRI                      
               1 รายการ

             28,
200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ธนบรุ ีพ.ีซ.ี
อมิเมจ       28,200.00 บาท 

บรษิัท ธนบรุ ีพ.ีซ.ีอมิเมจ       
28,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 136
 

3041141569 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

              5,
100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นท        5,100.00 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นท        5,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 137
 

3041141570 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              1,
980.00     ตกลงราคา     

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จําก        1,980.00 บาท 

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จําก        1,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 138
 

3041141571 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        6 รายการ

             39,
000.00     ตกลงราคา     

แมท                       
32,000.00 บาท 

แมท                       
32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคา
ทีเ่สนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/06/2014 ถงึ 30/06/2014

 139
 

3041141572 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        5 รายการ

             12,
195.00     ตกลงราคา     

เซรามคิส ์                
12,195.00 บาท 

เซรามคิส ์                
12,195.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 140
 

3041141573 
 

เครือ่ง 
Atmoshpere               
                1 รายการ

            146,
806.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ฮมุเมล 
จํากดั             
146,806.00 บาท 

บรษิัท ฮมุเมล 
จํากดั             
146,806.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 141
 

3041141574 
 

ยาง                       
              2 รายการ

             30,
500.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก ลําปาง
เคหะภ       30,500.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ลําปาง
เคหะภ       30,500.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

หา้งหุน้สว่น สามัญนติบิคุค       
31,267.00 บาท 

                           
                    

                                
      

 142
 

3041141575 
 

เครือ่งปรับอากาศ              
                   1 รายการ

             43,
457.94     ตกลงราคา     

รา้น สขุสวัสดิพ์าณชิย ์
โดย       43,457.94 บาท 

รา้น สขุสวัสดิพ์าณชิย ์โดย       
43,457.94 บาท 

ราคาตา่
สด                             

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

หา้งหุน้สว่น สามัญนติบิคุค       
50,100.00 บาท 

                           
                    

                                
      

 143
 

3041141576 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

             13,
400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประ
เทศไ       13,400.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประ
เทศไ       13,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 144
 

3041141577 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         2  รายการ

              9,
580.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย)         9,580.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย)         9,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 145
 

3041141578 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              7,
800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแ        7,800.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแ        7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 146
 

3041141581 
 

จา้งทําผา้ยกตัว
ผูป้่วย                            1 รายการ

             39,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยทําด ี(2008) 
จําก ั      39,000.00 บาท 

บรษิัท ไทยทําด ี(2008) 
จําก ั      39,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 147
 

3041141582 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              2,
880.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี        2,880.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี        2,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 148
 

3041141583 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              2,
300.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ี
เอส.        2,300.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ี
เอส.        2,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 149
 

3041141584 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              7,
600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ 
จ        7,600.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
7,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 150
 

3041141585 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              1,
808.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก ระว ีอนิ
เต        1,808.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ระว ีอนิเต        
1,808.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 151
 

3041141586 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

                
500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ 
จ          500.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ 
จ          500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 152
 

3041141587 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              5,
520.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ออโตเมชัน่ 
เซอรว์สิ        5,520.00 บาท 

บรษิัท ออโตเมชัน่ เซอรว์สิ        
5,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 153
 

3041141588 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              4,
226.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไดโด พดีเีอ็ม 
(ไทยแ        4,226.00 บาท 

บรษิัท ไดโด พดีเีอ็ม 
(ไทยแ        4,226.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 154
 

3041141589 
 

เลือ่น                      
               1 รายการ

            224,
250.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่น สามัญนติบิคุค      
224,250.00 บาท 

หา้งหุน้สว่น สามัญนติบิคุค      
224,250.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท ท.ีสตลี ไลน์ 
จํากดั       207,080.01 บาท 

                           
                    

                                
      

 155
 

3041141590 
 

วัสดคุอมพวิเตอร ์
(Software)                      1 รายการ

              9,
650.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เนริบสแ์ฟคเทอร ์
จําก        9,650.50 บาท 

บรษิัท เนริบสแ์ฟคเทอร ์
จําก        9,650.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 156
 

3041141591 
 

วัสดุ
สํานักงาน                   
                 2 รายการ

             34,
280.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่น สามัญนติบิคุค       
37,000.00 บาท 

บรษิัท เชยีงใหม่รุง่เรอืงเ       
34,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท เชยีงใหม่รุง่เรอืงเ       
34,280.00 บาท 

                           
                    

                                
      

 157
 

3041141592 
 

วัสดุ
สํานักงาน                   
                 1 รายการ

              7,
330.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สหธรุกจิ 
จํากดั             
7,330.00 บาท 

บรษิัท สหธรุกจิ 
จํากดั             7,330.00 
บาท มีผูเ้สนอราคาตํา่สดุ                   

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค 
จํากดั         7,580.00 บาท 

                           
                    

                                
      



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคา
ทีเ่สนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/06/2014 ถงึ 30/06/2014

 158
 

3041141593 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             58,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เค.พ.ีพาทส ์แอนด ์
ท       58,000.00 บาท 

บรษิัท เค.พ.ีพาทส ์แอนด ์
ท       58,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 159
 

3041141594 
 

วัสดุ
สํานักงาน                   
                 1 รายการ

              2,
280.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก ระว ีอนิ
เต        2,280.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ระว ีอนิเต        
2,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 160
 

3041141595 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

              1,
670.00     ตกลงราคา     

จํากดั               
1,670.00 บาท 

จํากดั               
1,670.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 161
 

3041141596 
 

วัสดุ
สํานักงาน                   
                 9 รายการ

              2,
125.00     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนา
กจิ                     
2,125.00 บาท 

รา้น พัฒนา
กจิ                     
2,125.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 162
 

3041141597 
 

วัสดุ
สํานักงาน                   
                14 รายการ

              6,
314.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ 
จ        6,314.00 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จ        
6,314.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 163
 

3041141598 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

                
650.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค           650.00 บาท 

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค           650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 164
 

3041141599 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              1,
040.00     ตกลงราคา     

จํากดั            1,040.00 
บาท 

จํากดั            1,040.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 165
 

3041141600 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1  รายกา

             48,
600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 
จําก       48,600.00 บาท 

บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 
จําก       48,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 166
 

3041141601 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      3  รายการ

             24,
522.50     ตกลงราคา     

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ป       24,522.50 บาท 

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ป       24,522.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 167
 

3041141602 
 

บรกิาร                     
             1  รายการ

             40,
250.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปร
โมชั ่      40,250.00 บาท 

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั ่      
40,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 168
 

3041141603 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

                
620.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ          620.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ          620.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 169
 

3041141604 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       3 รายการ

              7,
360.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั        7,360.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั        7,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 170
 

3041141605 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

             15,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแ       15,000.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแ       
15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 171
 

3041141606 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      7  รายการ

              4,
179.95     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จ        4,179.95 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จ        4,179.95 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 172
 

3041141607 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       1 รายการ

              1,
160.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก แล็ป 
วัลเล        1,160.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก แล็ป วัลเล        
1,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 173
 

3041141608 
 

จา้ง PM ARL Spectometer 
รายปี                    1 รายการ

             55,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พรซีชิัน่ อคิวปิเมน       
55,000.00 บาท 

บรษิัท พรซีชิัน่ อคิวปิเมน       
55,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 174
 

3041141609 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

             36,
790.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เทเลพารท์ คอร์
ปอเรช       36,790.00 บาท 

บรษิัท เทเลพารท์ คอร์
ปอเรช       36,790.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 175
 

3041141610 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       1 รายการ

              6,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ        6,000.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จ        6,000.00 บาท 

มีราคา
ตํา่สดุ                          

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไท        8,400.00 บาท 

                           
                    

                                
      

 176
 

3041141611 
 

วัสดุ
สํานักงาน                   
                16 รายการ

             44,
690.00     ตกลงราคา     

รา้น ลําปางคลังไฟฟ้า โดย
นาย       44,690.00 บาท 

รา้น ลําปางคลังไฟฟ้า โดย
นาย       44,690.00 บาท มีผูเ้สนอราคาตํา่สดุ                   

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

รา้น บ.ีเอส.เซอรว์สิ โดย
นา      167,705.00 บาท 
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3041141612 
 

วัสดุ
วทิยาศาสตร ์                
                1 รายการ

             10,
860.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 
ซั       10,860.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั       
10,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคา
ทีเ่สนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/06/2014 ถงึ 30/06/2014

 178
 

3041141613 
 

วัสดุ
สํานักงาน                   
                 1 รายการ

             10,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็ม.ท.ีพริน้ท ์
จําก       10,000.00 บาท 

บรษิัท เอ็ม.ท.ีพริน้ท ์จําก       
10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 179
 

3041141614 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

              1,
400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอร์
เน        1,400.00 บาท 

บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์น        
1,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 180
 

3041141615 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(ทดสอบเกบ็
ขอ้มูล)               1 รายการ

            131,
500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ปาลม์ เพรสซิง่ 
เทคโ      131,500.00 บาท 

บรษิัท ปาลม์ เพรสซิง่ เทคโ      
131,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 181
 

3041141616 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                
                1 รายการ

              5,
800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โฟนกิซ ์
จํากดั              
5,800.00 บาท 

บรษิัท โฟนกิซ ์
จํากดั              5,800.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 182
 

3041141617 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             60,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็ม ด ีโปรซัพพ
ลายส       60,000.00 บาท 

บรษิัท เอ็ม ด ีโปรซัพพ
ลายส       60,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 183
 

3041141618 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              2,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ 
จําก ั       2,000.00 บาท 

บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ 
จําก ั       2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 184
 

3041141619 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              1,
300.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแ        1,300.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแ        1,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 185
 

3041141620 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

                
580.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย)           580.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย)           580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 186
 

3041141621 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(พลาสตกิ)                      1  รายการ

              6,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ 
มาร        6,000.00 บาท 

บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ 
มาร        6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 187
 

3041141622 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(พัด
ลม)                        1  รายการ

              1,
586.92     ตกลงราคา     

บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั 
(มห        1,586.92 บาท 

บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั 
(มห        1,586.92 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 188
 

3041141623 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              3,
600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอ อนิเตอรเ์ทรด 
จําก        3,600.00 บาท 

บรษิัท ไอ อนิเตอรเ์ทรด 
จําก        3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 189
 

3041141624 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          1  รายกา

             60,
480.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย)        60,480.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย)        60,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 190
 

3041141625 
 

วัสดุ
สํานักงาน                   
                 1 รายการ

             12,
600.00     ตกลงราคา     

รา้น ธารพระพร โฮมเซ็น
เตอร ์      12,600.00 บาท 

รา้น ธารพระพร โฮมเซ็น
เตอร ์      12,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคาตํา่สดุ                   

 191
 

3041141626 
 

เสยี                       
        4 รายการ

            117,
058.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์
แอน      109,300.00 บาท 

บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอน      
109,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 192
 

3041141627 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        5 รายการ

             25,
350.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพ
พล       25,350.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพ
พล       25,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 193
 

3041141628 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              4,
700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท จเีค ไฟน์เคม 
จํากดั         4,700.00 บาท 

บรษิัท จเีค ไฟน์เคม 
จํากดั         4,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 194
 

3041141629 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        4 รายการ

              4,
400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร 
จําก ั       4,400.00 บาท 

บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร 
จําก ั       4,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 195
 

3041141630 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              4,
760.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จ        4,760.00 บาท 

บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จ        4,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 196
 

3041141631 
 

วสัดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             14,
300.00     ตกลงราคา     

กจิ                      
14,300.00 บาท 

กจิ                      
14,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 197
 

3041141632 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

              7,
500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท รุง่อรณุแมชชนีเนอ
ร ี       7,500.00 บาท 

บรษิัท รุง่อรณุแมชชนีเนอร ี       
7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 198
 

3041141633 
 

วัสดสุํานักงาน(เครือ่ง
เขยีน)                      3 รายการ

                
829.92     ตกลงราคา     

บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั 
(มห          829.92 บาท 

บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั 
(มห          829.92 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 199
 

3041141634 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        4 รายการ

             14,
200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นท       14,200.00 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นท       14,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 200
 

3041141635 
 

จา้งทําช ิน้สว่นงาน
ตน้แบบ                          1 รายการ

             50,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กเว็ลธ อนิ
โนเวช ั      50,000.00 บาท 

บรษิัท แม็กเว็ลธ อนิโนเวช ั      
50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 201
 

3041141636 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              6,
000.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก บบี ีเทค 
แ        6,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก บบี ีเทค 
แ        6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคา
ทีเ่สนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/06/2014 ถงึ 30/06/2014

 202
 

3041141637 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             20,
800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัน่ 
จ       20,800.00 บาท 

บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัน่ จ       
20,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 203
 

3041141638 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             25,
700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีอฟ อโีค ซสิ
เท็       25,700.00 บาท 

บรษิัท ททีเีอฟ อโีค ซสิเท็       
25,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 204
 

3042140042 
 

Data Logger              
                        1 รายการ

         JPY382,
840.00     ตกลงราคา     

 Syrinx Inc.              
         382,840 JPY 

 Syrinx Inc.               
        382,840 JPY จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3042140043 
 

รอ้น                       
            1 รายการ

          USD76,
700.00       พเิศษ      

 Kurt J. Lesker Company   
       76,700.00 USD 

 Kurt J. Lesker Company    
      76,700.00 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            

 206
 

3042140044 
 

เร
ซนิ                       
                     3 รายการ

          USD13,
190.00       พเิศษ      

 DSM Functional Materials 
       13,190.00 USD 

 DSM Functional Materials  
      13,190.00 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3042140045 
 

ซือ้ 
Mebmbrane                
                   5 รายการ

          JPY21,
400.00     ตกลงราคา     

 SPG TECHNOLOGY CO.,LTD.  
          21,400 JPY 

 SPG TECHNOLOGY CO.,LTD.   
         21,400 JPY จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            

 208
 

3042140046 
 

สารเคมี                    
                      3 รายการ

             USD
464.00     ตกลงราคา     

 TRADELINE MEDICAL LABORAT
          449.00 USD 

 TRADELINE MEDICAL LABORAT 
         449.00 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3043140048 
 

ความชืน้                    
               1 รายการ

            695,
500.00      สอบราคา     

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเม      
482,242.99 บาท 

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเม      
482,242.99 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นท ี     
904,000.00 บาท 

                           
                    

                                
      

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท นีโอแลบ อนิเตอรเ์นช    
1,157,000.00 บาท 

                           
                    

                                
      

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท เอส.เค.เพาเวอร์
เอเบ      971,962.62 บาท 
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3043140049 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             49,
000.00     ตกลงราคา     

แสน             
49,000.00 บาท 

แสน             49,000.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3043140050 
 

มีผูเ้สนอราคาราย
เดยีว                            1 รายการ

             57,
600.00     ตกลงราคา     

หลา้            57,600.00 
บาท 

หลา้            57,600.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3043140051 
 

จา้งพัฒนาระบบฐานขอ้มูลวัตถดุบิแร่
ดนิฯ            1 รายการ

            280,
000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท มอสไอเดยีรเีสริช์ จ      
271,028.00 บาท 

บรษิัท มอสไอเดยีรเีสริช์ จ      
271,028.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท ทรพิเพลิ ไอ จโีอก
รา      430,000.00 บาท 
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3051140006 
 

ความชืน้                    
               1 รายการ

            695,
500.00

                
 

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเม      
482,242.99 บาท 

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเม      
482,242.99 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นท ี     
904,000.00 บาท 

                           
                    

                                
      

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท นีโอแลบ อนิเตอรเ์นช    
1,157,000.00 บาท 

                           
                    

                                
      

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท เอส.เค.เพาเวอร์
เอเบ      971,962.62 บาท 
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3052140041 
 

                         
                        2 รายการ

             49,
000.00

                
 

                          
                     

แสน             49,000.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3052140042 
 

มีผูเ้สนอราคาราย
เดยีว                            1 รายการ

             57,
600.00

                
 

หลา้            57,600.00 
บาท 

หลา้            96,000.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3052140043 
 

จา้งพัฒนาระบบฐานขอ้มูลวัตถดุบิแร่
ดนิฯ            1 รายการ

            280,
000.00

                
 

บรษิัท มอสไอเดยีรเีสริช์ จ      
271,028.00 บาท 

บรษิัท มอสไอเดยีรเีสริช์ จ      
271,028.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                         
                 

              
 

                
      

                
 

บรษิัท ทรพิเพลิ ไอ จโีอก
รา      430,000.00 บาท 

                           
                    

                                
      


