
แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

   1
 

3041141639 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             25,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 
จํากดั       25,800.00 บาท 

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 
จํากดั       25,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   2
 

3041141640 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             18,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากดั       
18,000.00 บาท 

บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากดั       
18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   3
 

3041141641 
 

ผงหมกึ Pinter 
Rico                               1 รายการ

             15,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
15,000.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   4
 

3041141642 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

             13,225.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากดั       13,225.00 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากดั       13,225.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   5
 

3041141643 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

             13,750.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เนชัน่แนล ไดเร็ค เนชัน่แนล 
จํากดั       13,750.00 บาท 

บรษิัท เนชัน่แนล ไดเร็ค เนชัน่แนล 
จํากดั       13,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   6
 

3041141644 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        4 รายการ

              9,190.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
จํากดั         9,190.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
จํากดั         9,190.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   7
 

3041141645 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              2,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แอสแสบ สตลีส ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        2,600.00 บาท 

บรษิัท เซรามคิส ์อาร ์อัส จํากดั         
2,400.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท เซรามคิส ์อาร ์อัส จํากดั         
2,400.00 บาท 

                                
               

                                
      

   8
 

3041141646 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

              4,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
4,600.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
4,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   9
 

3041141647 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

             15,250.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
15,250.00 บาท 

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
15,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  10
 

3041141648 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

                850.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั              
850.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั              
850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  11
 

3041141649 
 

จา้งซอ่มเครือ่งมือ
วทิย ์                         1 รายการ

             12,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท พรซีสิซา่ จํากดั           
12,000.00 บาท 

บรษิัท พรซีสิซา่ จํากดั           
12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  12
 

3041141650 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        5 รายการ

             32,616.9
3     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั       
32,616.93 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั       
32,616.93 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  13
 

3041141651 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              5,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอช.เอ็น.เอ็นจเินียร ิง่
        5,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอช.เอ็น.เอ็นจเินียร ิง่
        5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  14
 

3041141652 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             37,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั      
37,400.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั      
37,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  15
 

3041141653 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

              7,640.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส  
จํากดั      7,640.00 บาท 

บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส  
จํากดั      7,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  16
 

3041141654 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             80,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แมชชนี เทค เซอรว์สิ  จํากดั     
80,000.00 บาท 

บรษิัท แมชชนี เทค เซอรว์สิ  จํากดั     
80,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  17
 

3041141655 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       7 รายการ

             22,205.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอกสนุทรเพาเวอรเ์พรส
        22,205.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอกสนุทรเพาเวอรเ์พรส
        22,205.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  18
 

3041141656 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      10 รายการ

             40,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท พรเีมี่ยม เอฟ อาร ์พ ีคอมโพสทิ 
จํากดั        40,700.00 บาท 

บรษิัท พรเีมี่ยม เอฟ อาร ์พ ีคอมโพสทิ 
จํากดั        40,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  19
 

3041141657 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             14,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ฟจูฟิิลม์ (ประเทศไทย) 
จํากดั       14,200.00 บาท 

บรษิัท ฟจูฟิิลม์ (ประเทศไทย) 
จํากดั       14,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  20
 

3041141658 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          8 รายการ

              8,382.0
0     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                     
8,382.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                     
8,382.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  21
 

3041141659 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

             10,900.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั            
10,900.00 บาท 

บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั            
10,900.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
11,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

  22
 

3041141660 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              2,550.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        2,550.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        2,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  23
 

3041141661 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              4,750.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซรามคิส ์อาร ์อัส จํากดั         
4,750.00 บาท 

บรษิัท เซรามคิส ์อาร ์อัส จํากดั         
4,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  24
 

3041141662 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

              8,925.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั        
8,925.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั        
8,925.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  25
 

3041141663 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              4,340.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เมอรค์ จํากดั               
4,340.00 บาท 

บรษิัท เมอรค์ จํากดั               
4,340.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  26
 

3041141664 
 

อ.-สิง่ของ
หอ้งทดลอง                              2 รายการ

             91,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั      123,000.00 บาท 

บรษิัท นีโอแลบ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั       91,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท นีโอแลบ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั       91,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

  27
 

3041141665 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             10,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       10,400.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       10,400.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       11,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

  28
 

3041141666 
 

Pipette                         
        1 รายการ

              1,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั        
1,200.00 บาท 

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั        
1,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  29
 

3041141667 
 

ค.ผึง่-ไล่
ความชืน้                               1 รายการ

             44,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั ดับบลวิ ท ีคาบิ
เนต       44,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ดับบลวิ ท ีคาบิ
เนต       44,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  30
 

3041141668 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

              5,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อัมรนิทรเ์ซรามคิสค์ จํากดั        
5,500.00 บาท 

บรษิัท อัมรนิทรเ์ซรามคิสค์ จํากดั        
5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  31
 

3041141669 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      2  รายการ

              5,890.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        5,890.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        5,890.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  32
 

3041141670 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             13,608.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เจ เอส ท ีเอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       13,608.00 บาท 

บรษิัท เจ เอส ท ีเอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       13,608.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  33
 

3041141671 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         2  รายการ

              6,050.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        6,050.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        6,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  34
 

3041141672 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      5  รายการ

              5,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากดั        
5,700.00 บาท 

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จ        
5,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  35
 

3041141673 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      3  รายการ

              9,040.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        9,040.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        9,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  36
 

3041141674 
 

วัสดคุอมพวิเตอร์
(โปรแกรม)                        1 รายการ

              8,925.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั        
8,925.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั        
8,925.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  37
 

3041141675 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             26,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       26,800.00 บาท 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       26,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  38
 

3041141676 
 

วัสดคุอมพวิเตอร์
(โปรแกรม)                        1 รายการ

              8,925.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั        
8,925.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั        
8,925.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  39
 

3041141677 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             11,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั       
11,700.00 บาท 

บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั       
11,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  40
 

3041141678 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             40,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อลิลนิอยส ์อนิสทรเูมนท ์
จํากดั       40,000.00 บาท 

บรษิัท อลิลนิอยส ์อนิสทรเูมนท ์
จํากดั       40,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  41
 

3041141679 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

                600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั          600.00 บาท 

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั          600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  42
 

3041141680 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             33,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์
จํากดั       33,000.00 บาท 

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์
จํากดั       33,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  43
 

3041141681 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

              4,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไพรมัส จํากดั               
4,800.00 บาท 

บรษิัท ไพรมัส จํากดั               
4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  44
 

3041141682 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       4 รายการ

              7,400.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั ดับบลวิ ท ีคาบนิ
เนต        7,400.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ดับบลวิ ท ีคาบนิ
เนต        7,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

  45
 

3041141683 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

            258,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซอรโ์ว ไดนามคิส ์(ประเทศไทย) 
จํากดั      258,600.00 บาท 

บรษิัท เซอรโ์ว ไดนามคิส ์(ประเทศไทย) 
จํากดั      258,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  46
 

3041141684 
 

Lab-
scale High Pressure Homogenizer 
             1 รายการ

            787,500.0
0       พเิศษ      

บรษิัท เอสพเีอ็กซ ์โฟลว เทคโนโลย ี
จํากดั      700,000.00 บาท 

บรษิัท เอสพเีอ็กซ ์โฟลว เทคโนโลย ี
จํากดั      700,000.00 บาท คณุสมบัตเิป็นไปตามทีต่อ้งการ          

  47
 

3041141685 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              2,100.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชัน่ จํากดั        
2,100.00 บาท 

บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชัน่ จํากดั        
2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  48
 

3041141686 
 

อปุกรณ์
ตูเ้ย็น                                   1 รายการ

             37,000.0
0     ตกลงราคา     

นาง นติยา เบญจมงคลชยั            
37,000.00 บาท 

นาง นติยา เบญจมงคลชยั            
37,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  49
 

3041141687 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

             21,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั       
21,600.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ       
21,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  50
 

3041141688 
 

ทดสอบ                           
       1  รายการ

             50,000.0
0     ตกลงราคา     

ศนูย ์วจิัยและพัฒนาอตุสาหกรรมยาง
ไทย       50,000.00 บาท 

ศนูย ์วจิัยและพัฒนาอตุสาหกรรมยาง
ไทย       50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  51
 

3041141689 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              9,504.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เจ.เอส.เอเซยี ลฟิท ์
จํากดั        9,504.00 บาท 

บรษิัท เจ.เอส.เอเซยี ลฟิท ์
จํากดั        9,504.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  52
 

3041141690 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      2  รายการ

              7,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัลเวลิดไ์วดล์ จํากดั        
7,000.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัลเวลิดไ์วดล์ จํากดั        
7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  53
 

3041141691 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              4,500.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั ประโยชน์นําดํา        
4,500.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ประโยชน์นําดํา        
4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  54
 

3041141692 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(สอบ
เทยีบ)                     1  รายการ

             10,290.0
0     ตกลงราคา     

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้
ธนบรุ ี      10,290.00 บาท 

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้
ธนบรุ ี      10,290.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  55
 

3041141693 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      2  รายการ

             23,120.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั       23,120.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั       23,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  56
 

3041141694 
 

PM เครือ่ง NMR รายครึง่
ปี                        1 รายการ

            132,000.0
0     ตกลงราคา     

 บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจ ี        
132,000.00 บาท 

 บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจ ี        
132,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  57
 

3041141695 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          4 รายการ

             23,440.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั            
23,440.00 บาท 

บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั            
23,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  58
 

3041141696 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             58,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เค.พ.ีพาทส ์แอนด ์ทลูส ์
จํากดั       58,000.00 บาท 

บรษิัท เค.พ.ีพาทส ์แอนด ์ทลูส ์
จํากดั       58,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  59
 

3041141698 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

              7,770.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นวิแม็ก จํากดั              
7,770.00 บาท 

บรษิัท นวิแม็ก จํากดั              
7,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  60
 

3041141699 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        5 รายการ

              4,567.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูัน่ 
จํากดั        4,567.00 บาท 

บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูัน่ 
จํากดั        4,567.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  61
 

3041141700 
 

ครภุัณฑไ์ฟฟ้า (เครือ่งสํารอง
ไฟฟ้า)                3 รายการ

             93,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั       
93,000.00 บาท 

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั       
93,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  62
 

3041141701 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        6 รายการ

             11,378.7
5     ตกลงราคา     

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์
จํากดั       11,378.75 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์
จํากดั       11,378.75 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  63
 

3041141702 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          6 รายการ

              3,198.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
3,198.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
3,198.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  64
 

3041141703 
 

คชจ.จา้งเหมา
ปฏบิัต ิ                             1 รายการ

             33,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์
จํากดั       33,000.00 บาท 

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเู       
33,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  65
 

3041141704 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          2 รายการ

                505.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั              
505.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั              
505.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  66
 

3041141705 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              3,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากดั        3,000.00 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากดั        3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  67
 

3041141706 
 

จา้งทดสอบนํ้า
เสยี                                 8 รายการ

             17,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอน แลบอราทอรี ่
จํากดั       17,200.00 บาท 

บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอน แลบอราทอรี ่
จํากดั       17,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

  68
 

3041141707 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

             14,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท กบิไทย จํากดั              
14,400.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย จํากดั              
14,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  69
 

3041141708 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              6,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั        
6,600.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั        
6,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  70
 

3041141709 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              4,820.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สมุพิล จํากดั               
4,820.00 บาท 

บรษิัท สมุพิล จํากดั               
4,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  71
 

3041141710 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             19,800.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั ประโยชน์นําด ี      
19,800.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ประโยชน์นําด ี      
19,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  72
 

3041141711 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      3  รายการ

             28,770.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สมุพิล จํากดั              
28,770.00 บาท 

บรษิัท สมุพิล จํากดั              
28,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  73
 

3041141712 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              7,300.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์
จํากดั        7,300.00 บาท 

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์
จํากดั        7,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  74
 

3041141713 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              4,680.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั        
4,680.00 บาท 

บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั        
4,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  75
 

3041141714 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             13,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เลกะ เอ็นจเินียร ิง่ จํากดั       
13,500.00 บาท 

บรษิัท เลกะ เอ็นจเินียร ิง่ จํากดั       
13,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  76
 

3041141715 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              5,918.5
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั           
4,900.50 บาท 

บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั           
4,900.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  77
 

3041141716 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       5 รายการ

              7,040.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากดั        
7,040.00 บาท 

บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากดั        
7,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  78
 

3041141717 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             20,650.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มอเตอร ์ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั       20,650.00 บาท 

บรษิัท มอเตอร ์ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั       20,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  79
 

3041141718 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       9 รายการ

             10,578.2
5     ตกลงราคา     

บรษิัท เมทัล ชที ซสีเต็มส ์จํากดั       
10,578.25 บาท 

บรษิัท เมทัล ชที ซสีเต็มส ์จํากดั       
10,578.25 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  80
 

3041141719 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             10,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั สวนหลวง เอ็นจิ
เนียร ิง่       10,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั สวนหลวง เอ็นจิ
เนียร ิง่       10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  81
 

3041141720 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             24,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั สามพรานแมชนี       
24,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั สามพรานแมชนี       
24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  82
 

3041141721 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
         13 รายการ

             46,648.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์
จํากดั       46,648.00 บาท 

บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์
จํากดั       46,648.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  83
 

3041141722 
 

ฉาก
ทบึ                              
             4 รายการ

              5,544.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ยโูรแปลน ออฟฟิศ (1999) 
จํากดั        5,544.00 บาท 

บรษิัท ยโูรแปลน ออฟฟิศ (1999) 
จํากดั        5,544.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท อนิฟินติี ้ออฟฟิต ซสิเต็มส ์
จํากดั        7,140.00 บาท 

                                
               

                                
      

  84
 

3041141723 
 

อ.ไฟฟ้า-
วทิย ุ                                   1 รายการ

             11,800.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั กรงุเทพบรกิาร
แกส๊       11,800.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั กรงุเทพบรกิาร
แกส๊       11,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  85
 

3041141724 
 

ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์เครือ่ง 
HeatingSeal)         1 รายการ

            265,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เนชัน่แนล ไดเร็ค เน็ตเวริค์ 
จํากดั      265,000.00 บาท 

บรษิัท เนชัน่แนล ไดเร็ค เน็ตเวริค์ 
จํากดั      265,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  86
 

3041141725 
 

ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร์
(pipette)                     2 รายการ

             20,373.8
3     ตกลงราคา     

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       20,373.83 บาท 

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       20,373.83 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  87
 

3041141726 
 

ซอ่มเครือ่ง 
ICP-OES                              1 รายการ

            460,000.0
0       พเิศษ      

หา้งหุน้สว่นจํากดั แอพพลเิคชัน่ ดี
ฟายน์      460,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั แอพพลเิคชัน่ ดี
ฟายน์      460,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  88
 

3041141727 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

              2,750.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,750.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  89
 

3041141728 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              2,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากดั        
2,700.00 บาท 

บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากดั        
2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  90
 

3041141729 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              4,550.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไพ ออลล ์เทคโนโลจคิอล โพรเคส 
จํากดั        4,550.00 บาท 

บรษิัท ไพ ออลล ์เทคโนโลจคิอล โพรเคส 
จํากดั        4,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

  91
 

3041141730 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              4,550.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไพ ออลล ์เทคโนโลจคิอล โพรเคส 
จํากดั        4,550.00 บาท 

บรษิัท ไพ ออลล ์เทคโนโลจคิอล โพรเคส 
จํากดั        4,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  92
 

3041141731 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              7,990.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นีโอจโีอ จํากดั             
7,990.00 บาท 

บรษิัท นีโอจโีอ จํากดั             
7,990.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  93
 

3041141732 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              5,990.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไฟฟ้า ต. ธรีกจิ อนิเตอรเ์ทรด 
จํากดั        5,990.00 บาท 

บรษิัท ไฟฟ้า ต. ธรีกจิ อนิเตอรเ์ทรด 
จํากดั        5,990.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  94
 

3041141733 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

             14,615.2
4     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั       
14,615.24 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั       
14,615.24 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  95
 

3041141734 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              4,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์จํากดั        
4,000.00 บาท 

บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์จํากดั        
4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  96
 

3041141735 
 

จา้งเคลอืบเทปลอ่น
ช ิน้งาน                         1 รายการ

             28,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็ม เอ็ม พ ีโคท้ติง้ จํากดั       
28,500.00 บาท 

บรษิัท เอ็ม เอ็ม พ ีโคท้ติง้ จํากดั       
28,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  97
 

3041141736 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             15,000.0
0     ตกลงราคา     

รา้น ตน้กลา้กรอบรปู              
15,000.00 บาท 

รา้น ตน้กลา้กรอบรปู              
15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  98
 

3041141737 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

             11,115.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
11,115.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
11,115.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  99
 

3041141738 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              7,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 
จํากดั        7,000.00 บาท 

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 
จํากดั        7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 100
 

3041141739 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              5,400.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั กรงุเทพบรกิาร
แกส๊        5,400.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั กรงุเทพบรกิาร
แกส๊        5,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 101
 

3041141740 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      4  รายการ

              5,340.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.พ.ีเจ.พ ีจํากดั         
5,340.00 บาท 

บรษิัท เอส.พ.ีเจ.พ ีจํากดั         
5,340.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 102
 

3041141741 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             24,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แซน-แทป อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั       24,000.00 บาท 

บรษิัท แซน-แทป อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั       24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 103
 

3041141742 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             43,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท พรพลอะนาลติคิอล จํากดั       
43,500.00 บาท 

บรษิัท พรพลอะนาลติคิอล จํากดั       
43,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 104
 

3041141743 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              1,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากดั        
1,500.00 บาท 

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากดั        
1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 105
 

3041141744 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      2  รายการ

              1,850.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากดั        
1,850.00 บาท 

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากดั        
1,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 106
 

3041141745 
 

จา้งทํา
ปากกา                           
           1 รายการ

             27,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท พรเีมี่ยม ไลน์เอจ บลมู 
จํากดั       27,000.00 บาท 

บรษิัท พรเีมี่ยม ไลน์เอจ บลมู 
จํากดั       27,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 107
 

3041141746 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             14,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์
จํากดั       14,000.00 บาท 

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์
จํากดั       14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 108
 

3041141747 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              2,850.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท กบิไทย จํากดั               
2,850.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย จํากดั               
2,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 109
 

3041141748 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             16,920.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โตโยตา้ปทมุธานี ผู ้      
16,920.00 บาท 

บรษิัท โตโยตา้ปทมุธานี ผู ้      
16,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 110
 

3041141749 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              4,480.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นํ่าแซอนิเตอรเ์ทรดด ิ       
4,480.00 บาท 

บรษิัท นํ่าแซอนิเตอรเ์ทรดด ิ       
4,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 111
 

3041141750 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

                970.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท          
970.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท          
970.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 112
 

3041141751 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

              8,925.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จ        
8,925.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จ        
8,925.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 113
 

3041141752 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              5,210.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั        
5,210.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั        
5,210.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส.        
5,240.00 บาท 

                                
               

                                
      



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

 114
 

3041141753 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             81,760.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั ่      
81,760.00 บาท 

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั ่      
81,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 115
 

3041141754 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

             11,500.0
0     ตกลงราคา     

แมท                       
11,500.00 บาท 

แมท                       
11,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 116
 

3041141755 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             45,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอชพ ีแอดวานซ ์เซรา       
45,000.00 บาท 

บรษิัท เอชพ ีแอดวานซ ์เซรา       
45,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 117
 

3041141756 
 

LVA อ.
สํานักงาน                          
         1 รายการ

              5,607.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั           
5,607.00 บาท 

บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั           
5,607.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 118
 

3041141757 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      5  รายการ

              5,480.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        5,480.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        5,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 119
 

3041141758 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(ผา้)                           1  รายการ

             60,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ดดี ีเนเจอรค์ราฟท ์  จํากดั     
60,000.00 บาท 

บรษิัท ดดี ีเนเจอรค์ราฟท ์  จํากดั     
60,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 120
 

3041141761 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              6,720.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        6,720.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        6,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 121
 

3041141762 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              1,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        1,400.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        1,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 122
 

3041141763 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      2  รายการ

             32,710.2
8     ตกลงราคา     

บรษิัท ไท เทค อนิเตอรเ์ทรด 
จํากดั       32,710.28 บาท 

บรษิัท ไท เทค อนิเตอรเ์ทรด 
จํากดั       32,710.28 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 123
 

3041141764 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          9 รายการ

             15,853.0
0     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                    
15,853.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                    
15,853.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 124
 

3041141765 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              4,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ยามาโมโตเ้ทรดดิง้(ไทยแลนด)์ 
จํากดั        4,800.00 บาท 

บรษิัท ยามาโมโตเ้ทรดดิง้(ไทยแลนด)์ 
จํากดั        4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 125
 

3041141766 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             20,255.5
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัน่ จํากดั       
20,255.50 บาท 

บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัน่ จํากดั       
20,255.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 126
 

3041141767 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                       11 รายการ

              9,514.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
จํากดั         9,514.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
จํากดั         9,514.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 127
 

3041141768 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          2 รายการ

             60,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากดั       
60,000.00 บาท 

บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากดั       
60,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 128
 

3041141769 
 

วัสดุ
ไฟฟ้า                            
            32 กอ้น

             19,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั       
19,200.00 บาท 

บรษิัท ไอ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั       
19,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 129
 

3041141770 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             55,670.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โบวค์อมเมอรเ์ชยีล จํากดั       
55,670.00 บาท 

บรษิัท โบวค์อมเมอรเ์ชยีล จํากดั       
55,670.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 130
 

3041141771 
 

วัสดงุานบา้น/งาน
ครัว                             3 รายการ

              9,955.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั สขุทรัพยท์ว ี       
9,955.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั สขุทรัพยท์ว ี       
9,955.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 131
 

3041141772 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             21,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์
จํากดั       21,800.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์
จํากดั       21,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 132
 

3041141773 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          5 รายการ

             21,641.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์
จํากดั       21,641.00 บาท 

บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์
จํากดั       21,641.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 133
 

3041141774 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             12,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซแีอลเอส แม่พมิพ ์จํากดั       
12,500.00 บาท 

บรษิัท ซแีอลเอส แม่พมิพ ์จํากดั       
12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 134
 

3041141775 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             12,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ธาราบสิสเินส จํากดั        
12,500.00 บาท 

บรษิัท ธาราบสิสเินส จํากดั        
12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 135
 

3041141776 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              8,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั         8,700.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั         8,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 136
 

3041141777 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             25,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ 
จํากดั       25,000.00 บาท 

บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ 
จํากดั       25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

 137
 

3041141778 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

                709.2
3     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั          709.23 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั          709.23 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 138
 

3041141779 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       4 รายการ

              4,300.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัน่ จํากดั        
4,300.00 บาท 

บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัน่ จํากดั        
4,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 139
 

3041141780 
 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(ตูเ้กบ็สารเคมี)             1 รายการ

             93,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       93,000.00 บาท 

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       93,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 140
 

3041141781 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             66,350.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัน่ จํากดั       
66,350.00 บาท 

บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัน่ จํากดั       
66,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 141
 

3041141782 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

             10,890.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั       10,890.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั       10,890.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 142
 

3041141783 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             93,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ออแกนนคิ เวลท ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       93,000.00 บาท 

บรษิัท ออแกนนคิ เวลท ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       93,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 143
 

3041141784 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              2,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        2,400.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        2,400.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั        
4,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

 144
 

3041141785 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

                546.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท พ.ีแอล.บ.ีพารท์ 
จํากดั          546.00 บาท 

บรษิัท พ.ีแอล.บ.ีพารท์ 
จํากดั          546.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 145
 

3041141786 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      3  รายการ

             25,480.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั       
25,480.00 บาท 

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั       
25,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 146
 

3041141787 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                  1  รายการ

             50,000.0
0     ตกลงราคา     

นางสาว พชิาธร  นวลไดศ้ร ี        
50,000.00 บาท 

นางสาว พชิาธร  นวลไดศ้ร ี        
50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 147
 

3041141788 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              2,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั        
2,000.00 บาท 

บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั        
2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 148
 

3041141789 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      2  รายการ

             27,455.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       27,455.00 บาท 

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       27,455.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 149
 

3041141791 
 

คชจ.จา้งเหมา
ปฏบิัต ิ                             2 รายการ

             12,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไชยครินิทร ์เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       12,500.00 บาท 

บรษิัท ไชยครินิทร ์เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 150
 

3041141792 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                       
         1 รายการ

             15,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
15,000.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 151
 

3041141793 
 

จา้งทําช ิน้งาน
อะครลิคิ                            2 รายการ

              2,390.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั         
2,390.00 บาท 

บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั         
2,390.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 152
 

3041141794 
 

จา้งทําช ิน้งาน
อะครลิคิ                            6 รายการ

              3,210.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั         
3,210.00 บาท 

บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั         
3,210.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 153
 

3041141795 
 

จา้งทําช ิน้งานไฟ
เบอร ์                            2 รายการ

             30,500.0
0     ตกลงราคา     

 จ.ีเทค.สปอยเลอร ์                
          30,500.00 บาท 

 จ.ีเทค.สปอยเลอร ์                
          30,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 154
 

3041141796 
 

คชจ.จา้งเหมา
ปฏบิัต ิ                             2 รายการ

              2,500.0
0     ตกลงราคา     

สถาบัน วจิัยโลหะและวัสด ุจฬุาลงกรณ์มหวิ
ทยาลัย        2,500.00 บาท 

สถาบัน วจิัยโลหะและวัสด ุจฬุาลงกรณ์มหวิ
ทยาลัย        2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 155
 

3041141797 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              3,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน่ 
จํากดั        3,000.00 บาท 

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน่ 
จํากดั        3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 156
 

3041141798 
 

วส้ดุ
สํานักงาาน                         
          6 รายการ

              7,080.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ        
7,080.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ        
7,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 157
 

3041141799 
 

วส้ดุ
คอมพวิเตอร ์                       
         2 รายการ

             58,750.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
58,750.00 บาท 

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
58,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 158
 

3041141800 
 

ซอ่มระบบปรับ
อากาศ                                1 รายการ

            120,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไมโครเทค อนิสตรเูมนท ์
จํากดั      120,000.00 บาท 

บรษิัท ไมโครเทค อนิสตรเูมนท ์
จํากดั      120,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 159
 

3041141801 
 

วส้ดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              6,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั        
6,700.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั        
6,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

 160
 

3041141802 
 

วส้ดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              3,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ 
จํากดั        3,200.00 บาท 

บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ 
จํากดั        3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 161
 

3041141803 
 

วส้ดุ
คอมพวิเตอร ์                       
         1 รายการ

              3,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
3,600.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 162
 

3041141804 
 

วส้ดุ
สํานักงาน                          
          3 รายการ

             20,085.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
20,085.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
20,085.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 163
 

3041141805 
 

ครภุัณฑ์
วทิยาศาสตร ์                            1  รายการ

             32,500.0
0     ตกลงราคา     

นาย สภุณ  จันทรส์วา่ง            
32,500.00 บาท 

นาย สภุณ  จันทรส์วา่ง            
32,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 164
 

3041141806 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              1,960.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        1,960.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        1,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 165
 

3041141807 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

             41,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั       
34,500.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั       
34,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 166
 

3041141808 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      2  รายการ

              6,480.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        6,480.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        6,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 167
 

3041141809 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             70,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
73,920.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
70,800.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
70,800.00 บาท 

                                
               

                                
      

 168
 

3041141810 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             14,130.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แมกซเ์คลน จํากดั           
14,130.00 บาท 

บรษิัท แมกซเ์คลน จํากดั           
14,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 169
 

3041141811 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

                480.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
จํากดั           480.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
จํากดั           480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 170
 

3041141812 
 จา้งซอ่มบํารงุเครือ่งมือวทิย ์                    1 รายการ

              8,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากดั        
8,000.00 บาท 

บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากดั        
8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 171
 

3041141813 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

              7,750.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์   จํากดั     
7,750.00 บาท 

บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์   จํากดั     
7,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 172
 

3041141814 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             34,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นวิแม็ก จํากดั             
34,000.00 บาท 

บรษิัท นวิแม็ก จํากดั             
34,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 173
 

3041141815 
 

มีผูเ้สนอราคาราย
เดยีว                            1 รายการ

            252,336.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั      
252,336.00 บาท 

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั      
252,336.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 174
 

3041141816 
 

เครือ่งทดสอบแรง
ดงึ                               1 รายการ

            159,430.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) 
จํากดั      149,000.00 บาท 

บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) 
จํากดั      149,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 175
 

3041141817 
 

ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(กลอ้ง
Dino)                  3 รายการ

             20,794.5
8     ตกลงราคา     

บรษิัท โชเซน่ เทคโนโลย ีจํากดั       
20,794.40 บาท 

บรษิัท โชเซน่ เทคโนโลย ีจํากดั       
20,794.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 176
 

3041141818 
 

จา้งพมิพ์
โปสการด์                                1 รายการ

              8,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดี วาย.ซเีอช.        
8,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดี วาย.ซเีอช.        
8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 177
 

3041141819 
 

จา้งทําช ิน้งาน
อะครลิคิ                            5 รายการ

              8,645.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั         
8,645.00 บาท 

บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั         
8,645.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 178
 

3041141820 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

              3,520.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั        
3,520.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั        
3,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 179
 

3041141821 
 

ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์
(Shaker)                     1 รายการ

             74,766.3
5     ตกลงราคา     

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน่ จํากดั       
74,766.35 บาท 

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน่ จํากดั       
74,766.35 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 180
 

3041141823 
 

จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่ม
เครือ่ง)                     1 รายการ

              5,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมี
วจิัย        5,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมี
วจิัย        5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 181
 

3041141824 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          6 รายการ

             41,570.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิฟินติี ้ออฟฟิต ซัพพลาย 
จํากดั       41,570.00 บาท 

บรษิัท อนิฟินติี ้ออฟฟิต ซัพพลาย 
จํากดั       41,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 182
 

3041141825 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       7 รายการ

             76,037.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท คาชนิ (ประเทศไทย) 
จํากดั       76,037.00 บาท 

บรษิัท คาชนิ (ประเทศไทย) 
จํากดั       76,037.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

 183
 

3041141826 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              3,040.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        
3,040.00 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        
3,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 184
 

3041141827 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              1,450.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท กูด๊อัพ จํากดั              
1,450.00 บาท 

บรษิัท กูด๊อัพ จํากดั              
1,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 185
 

3041141828 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

             26,880.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก ท.ีเจ.ฮตีเตอร ์
จํากดั       26,880.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ท.ีเจ.ฮตีเตอร ์
จํากดั       26,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 186
 

3041141829 
 

วัสดคุอมพวิเตอร ์
(UPS)                             60 ตัว

            126,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอเซยีดาตา้ จํากดั        
180,000.00 บาท 

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั      
126,000.00 บาท 

ราคาตํา่
ทีส่ดุ                         

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั      
126,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

 187
 

3041141830 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

                580.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั           580.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั           580.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141831 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

                580.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั          580.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั          580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 189
 

3041141832 
 

ระบบกรรมวธิี
ขอ้มูล                               1 รายการ

             32,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
34,550.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
32,000.00 บาท 
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3041141833 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

              5,130.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดี เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน        5,130.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดี เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน        5,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141834 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

                420.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั          420.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั          420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 192
 

3041141835 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          2 รายการ

             17,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยพัฒนสนิ (จิน้เส็ง) 
จํากดั       17,500.00 บาท 

บรษิัท ไทยพัฒนสนิ (จิน้เส็ง) 
จํากดั       17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141836 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              1,100.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 จํากดั        
1,100.00 บาท 

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 จํากดั        
1,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141837 
 

จา้งทดสอบชดุควบคมุ
ผูป้่วย                        3 รายการ

            169,000.0
0     ตกลงราคา     

นาย พพิรรธน์ บญุรัตน์           
169,000.00 บาท 

นาย พพิรรธน์ บญุรัตน์           
169,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141838 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

              7,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ทรที เคมคิอล จํากดั         
7,500.00 บาท 

บรษิัท ทรที เคมคิอล จํากดั         
7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141839 
 

ตู ้
Cabinet                         
             1 รายการ

              6,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมนท ์แมนูเฟคเจอริง่
 จํากดั         6,000.00 บาท 

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมนท ์แมนูเฟคเจอริง่
 จํากดั         6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141840 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              2,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,200.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 198
 

3041141841 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

             11,910.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากดั         
11,910.00 บาท 

บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากดั         
11,910.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141842 
 จา้งซอ่มบํารงุเครือ่งมือวทิย ์                    3 รายการ

             11,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน่ จํากดั       
11,500.00 บาท 

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน่ จํากดั       
11,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141843 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              6,750.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซรามคิส ์อาร ์อัส จํากดั         
6,750.00 บาท 

บรษิัท เซรามคิส ์อาร ์อัส จํากดั         
6,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 201
 

3041141844 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

              5,090.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทยเอส.เอส อฐิทนไฟ
         5,090.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทยเอส.เอส อฐิทนไฟ
         5,090.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141845 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          2 รายการ

              7,720.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        7,720.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        7,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 203
 

3041141846 
 

คชจ.ซอ่ม
พัสด ุ                                   1 รายการ

                400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั              
400.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั              
400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141847 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

                840.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั          840.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั          840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014
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3041141848 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          6 รายการ

              2,795.3
1     ตกลงราคา     

บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน)
         2,795.31 บาท 

บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน)
         2,795.31 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141849 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       7 รายการ

             31,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชัน่ 
จํากดั       31,800.00 บาท 

บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชัน่ 
จํากดั       31,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141850 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       5 รายการ

              7,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ศลิารเีสริช์ จํากดั         
7,000.00 บาท 

บรษิัท ศลิารเีสริช์ จํากดั         
7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141851 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       6 รายการ

             23,373.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อวีาแมค จํากดั             
23,373.00 บาท 

บรษิัท อวีาแมค จํากดั             
23,373.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141852 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              6,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โพรเกรสโซ เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั        6,800.00 บาท 

บรษิัท โพรเกรสโซ เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั        6,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141853 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              1,050.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอกสนุทรเพาเวอร์
เพรส        1,050.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอกสนุทรเพาเวอร์
เพรส        1,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141854 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              3,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สยามอเีคดะ จํากดั           
3,600.00 บาท 

บรษิัท สยามอเีคดะ จํากดั           
3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141855 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             15,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) 
จํากดั       15,000.00 บาท 

บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) 
จํากดั       15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141856 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              7,250.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากดั        
7,250.00 บาท 

บรษิัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากดั        
7,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141857 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                       
         1 รายการ

              2,180.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั             
2,180.00 บาท 

บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั             
2,180.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ฟจู ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        2,380.00 บาท 
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3041141858 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                       
         3 รายการ

              9,130.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั             
8,270.00 บาท 

บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั             
8,270.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ฟจู ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        9,130.00 บาท 

                                
               

                                
      

 216
 

3041141859 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             13,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิเทค เดลตา้ ซสิเทม 
จํากดั       13,500.00 บาท 

บรษิัท อนิเทค เดลตา้ ซสิเทม 
จํากดั       13,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141860 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              1,950.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อมานี คอรป์อเรชัน่ จํากดั         
1,950.00 บาท 

บรษิัท อมานี คอรป์อเรชัน่ จํากดั         
1,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 218
 

3041141861 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        3 รายการ

              7,220.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        7,220.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        7,220.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141862 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              8,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ทเูกเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั         
8,500.00 บาท 

บรษิัท ทเูกเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั         
8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 220
 

3041141863 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          8 รายการ

              2,801.8
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จํากดั        
2,801.80 บาท 

บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จํากดั        
2,801.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141864 
 

วัสดุ
กอ่สรา้ง                           
         3 รายการ

                734.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั              
734.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั              
734.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141865 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          8 รายการ

              4,908.0
0     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                     
4,908.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                     
4,908.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141866 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

             29,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท คัฝเวอรซ์ายน ์จํากดั       
29,500.00 บาท 

บรษิัท คัฝเวอรซ์ายน์ จํากดั       
29,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141867 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

             46,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไมโครเทค อนิสตรเูมนส ์
จํากดั       46,500.00 บาท 

บรษิัท ไมโครเทค อนิสตรเูมนส ์
จํากดั       46,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

 225
 

3041141868 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             28,691.5
9     ตกลงราคา     

บรษิัท ไบเดรชิ จํากดั             
28,691.59 บาท 

บรษิัท ไบเดรชิ จํากดั             
28,691.59 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 226
 

3041141869 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                       
         2 รายการ

             16,020.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
16,020.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
16,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 227
 

3041141870 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                         1 ช ิน้

              4,550.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สยามโซนกิซ ์โซลชูัน่ 
จํากดั        4,550.00 บาท 

บรษิัท สยามโซนกิซ ์โซลชูัน่ 
จํากดั        4,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 228
 

3041141871 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

             27,432.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั       
27,432.00 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั       
27,432.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 229
 

3041141872 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      21 รายการ

             66,240.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัน่ จํากดั       
66,240.00 บาท 

บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัน่ จํากดั       
66,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 230
 

3041141873 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              1,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อัมรนิทรเ์ซรามคิสค์ จํากดั        
1,500.00 บาท 

บรษิัท อัมรนิทรเ์ซรามคิสค์ จํากดั        
1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 231
 

3041141874 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                       
         2 รายการ

              4,083.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั             
4,083.00 บาท 

บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั             
4,083.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 232
 

3041141875 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                  2  รายการ

              4,320.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากดั       
4,320.00 บาท 

บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากดั       
4,320.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 233
 

3041141876 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      7  รายการ

             46,340.0
0     ตกลงราคา     

รา้น เอ็น เค ซัพพลาย             
46,340.00 บาท 

รา้น เอ็น เค ซัพพลาย             
46,340.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 234
 

3041141877 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      3  รายการ

             23,450.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
23,450.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
23,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 235
 

3041141878 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      2  รายการ

             54,600.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั เค แอนด ์เอส อนิสตรู
เมน้ท ์      54,600.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั เค แอนด ์เอส อนิสตรู
เมน้ท ์      54,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 236
 

3041141879 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              2,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        2,400.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 237
 

3041141880 
 

เครือ่งดดู
ความชืน้                              1  รายการ

             19,495.3
3     ตกลงราคา     

บรษิัท วรีส ุรเีทล จํากดั        
19,495.33 บาท 

บรษิัท วรีส ุรเีทล จํากดั        
19,495.33 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 238
 

3041141881 
 

วัสดอุปุกรณ์
(วทิยาศาสตร)์                        1 รายการ

             27,810.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็ม.ท.ีพริน้ท ์จํากดั       
27,810.00 บาท 

บรษิัท เอ็ม.ท.ีพริน้ท ์จํากดั       
27,810.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 239
 

3041141883 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      3  รายการ

              8,484.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซปูเปอรแ์วค จํากดั          
8,484.00 บาท 

บรษิัท ซปูเปอรแ์วค จํากดั          
8,484.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 240
 

3041141884 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             26,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       26,800.00 บาท 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       26,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 241
 

3041141885 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              2,780.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        2,780.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        2,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 242
 

3041141886 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

                440.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั          
440.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั          
440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 243
 

3041141887 
 

เครือ่งมืออืน่ 
ๆ                                 1 รายการ

             41,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมีภัณฑ ์
จํากดั       41,400.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมีภัณฑ ์
จํากดั       41,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 244
 

3041141889 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              9,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โทโทล โซลชูัน่ เซอรว์สิ 
จํากดั        9,800.00 บาท 

บรษิัท โทโทล โซลชูัน่ เซอรว์สิ 
จํากดั        9,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 245
 

3041141890 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              9,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ธาราบสิสเินส จํากดั         
9,000.00 บาท 

บรษิัท ธาราบสิสเินส จํากดั         
9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 246
 

3041141891 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

                345.8
3     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั          354.83 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั          354.83 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 247
 

3041141892 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                     10  รายการ

             74,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากดั       
74,700.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากดั       
74,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 248
 

3041141893 
 

เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์                              1 รายการ

            104,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมทิ กรุ๊ป จํากดั        
104,000.00 บาท 

บรษิัท เคมทิ กรุ๊ป จํากดั        
104,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

 249
 

3041141894 
 

คชจ.สอบเทยีบเครือ่ง
ฯ                            16 รายการ

             42,180.0
0     ตกลงราคา     

มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุ ี      42,180.00 บาท 

มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุ ี      42,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 250
 

3041141895 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          4 รายการ

             14,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่น สามัญนติบิคุคลซางหล ี      
14,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่น สามัญนติบิคุคลซางหล ี      
14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 251
 

3041141896 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              1,890.4
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศไทย) 
จํากดั        1,890.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศไทย) 
จํากดั        1,890.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 252
 

3041141897 
 

คชจ.วเิคราะห์
ทดสอบ                               2 รายการ

             12,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากดั       
12,500.00 บาท 

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากดั       
12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 253
 

3041141898 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              2,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ทรปิเปิ้ล อ ีเทรดดิง้ จํากดั        
2,000.00 บาท 

บรษิัท ทรปิเปิ้ล อ ีเทรดดิง้ จํากดั        
2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 254
 

3041141899 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             36,295.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เมคคานกิา้ จํากดั          
36,295.00 บาท 

บรษิัท เมคคานกิา้ จํากดั          
36,295.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 255
 

3041141900 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                   5 รายการ

              9,160.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นชิชนิ อเีลคทรคิ (ประเทศไทย) 
จํากดั        9,160.00 บาท 

บรษิัท นชิชนิ อเีลคทรคิ (ประเทศไทย) 
จํากดั        9,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 256
 

3041141901 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

             62,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สยาม ดทุ เคพเีอ็น ไมนิง่ อนิเตอร ์
จํากดั       62,400.00 บาท 

บรษิัท สยาม ดทุ เคพเีอ็น ไมนิง่ อนิเตอร ์
จํากดั       62,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 257
 

3041141902 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              2,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        2,400.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 258
 

3041141903 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

             11,730.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั       
11,730.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั       
11,730.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 259
 

3041141904 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

             25,560.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั       
25,560.00 บาท 

บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั       
25,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 260
 

3041141905 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             10,875.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์จํากดั       
10,875.00 บาท 

บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์จํากดั       
10,875.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 261
 

3041141906 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

              5,335.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั บบี ีเทค แอนด ์
เซอรว์สิ        5,335.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั บบี ีเทค แอนด ์
เซอรว์สิ        5,335.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 262
 

3041141907 
 

คชจ.จา้งเหมา
ปฏบิัต ิ                             1 รายการ

              8,504.6
7     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก ลําปาง แอล.ซ.ีซัพ
พลาย        8,504.67 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ลําปาง แอล.ซ.ีซัพ
พลาย        8,504.67 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

รา้น มชิชัน่คลนีนิง่โปรดักส ์       
9,065.42 บาท 

                                
               

                                
      

 263
 

3041141908 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

             10,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากดั       10,200.00 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากดั       10,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141909 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             18,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
18,000.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141910 
 

คชจ.วเิคราะห์
ทดสอบ                               1 รายการ

              5,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากดั        
5,000.00 บาท 

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากดั        
5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141911 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              3,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค 
จํากดั         3,400.00 บาท 

บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค 
จํากดั         3,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141912 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

                790.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั          790.00 บาท 

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั          790.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141913 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

              8,064.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
8,064.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
8,064.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141914 
 

จา้งทําสี
ช ิน้งาน                                  1 รายการ

              6,500.0
0     ตกลงราคา     

 จ.ีเทค.สปอยเลอร ์        
6,500.00 บาท 

 จ.ีเทค.สปอยเลอร ์        
6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141915 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              1,130.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เมอรค์ จํากดั               
1,130.00 บาท 

บรษิัท เมอรค์ จํากดั               
1,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141916 
 

เครือ่งมัลติ
ฟังคช์ัน่                            1 รายการ

            130,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั      
130,000.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั      
130,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141917 
 

เครือ่งสํารอง
ไฟฟ้า                                3 รายการ

            217,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั      
217,800.00 บาท 

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั      
217,800.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ซนิโดม อเิลคทรอนคิส จํากดั      
330,000.00 บาท 
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3041141918 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              1,848.6
4     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        
1,848.64 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        
1,848.64 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141919 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                       10 รายการ

             14,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท       
14,800.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท       
14,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141920 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             39,100.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
39,100.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
39,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141921 
 

ตู ้Control Tank 
Dryer                           1 รายการ

             92,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โปรเมคคาทรอนคิสแ์อน       
92,500.00 บาท 

บรษิัท โปรเมคคาทรอนคิสแ์อน       
92,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141922 
 

วัสดไุฟฟ้าและ
วทิย ุ                              3 รายการ

              1,664.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
1,664.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
1,664.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141923 
 

คา่ซอ่ม
เครือ่ง                                  1  รายการ

            152,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท พรพลอะนาลติคิอล จํากดั      
152,000.00 บาท 

บรษิัท พรพลอะนาลติคิอล จํากดั      
152,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141924 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                  2  รายการ

            133,300.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เลยีกเซง้เทรดดิง้ จํากดั        
133,300.00 บาท 

บรษิัท เลยีกเซง้เทรดดิง้ จํากดั        
133,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141925 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                  2  รายการ

            129,400.0
0     ตกลงราคา     

นาย สภุณ  จันทรส์วา่ง           
129,400.00 บาท 

นาย สภุณ  จันทรส์วา่ง           
129,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141926 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          2 รายการ

              1,070.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
1,070.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
1,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041141927 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             78,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ท ์แมนูเฟคเจอริง่
 จํากดั       78,800.00 บาท 

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ท ์แมนูเฟคเจอริง่
 จํากดั       78,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3042140047 
 

เครือ่งมอื
วทิยาศาสตร ์                           4 รายการ

           USD4,930.0
0     ตกลงราคา     

 SOLAR LIGHT                    
  4,930.00 USD 

 SOLAR LIGHT                    
  4,930.00 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3042140048 
 

ซอ่ม Analog 
Input                                1 รายการ

             15,750.0
0     ตกลงราคา     

 National Instruments 
Sing       15,750.00 บาท 

 National Instruments 
Sing       15,750.00 บาท จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3042140049 
 

เครือ่งทดสอบ
แบตเตอรี ่                           1 รายการ

          USD64,000.0
0       พเิศษ      

 MACCOR INC.                    
 64,000.00 USD 

 MACCOR INC.                    
 64,000.00 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3042140050 
 

อปุกรณ์                           
              10 รายการ

           EUR3,147.0
0     ตกลงราคา     

 GABBRIELLI Technology s.r      
  3,147.00 EUR 

 GABBRIELLI Technology s.r      
  3,147.00 EUR จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3042140051 
 

แผง
ควบคมุ                           
             2 รายการ

             USD290.0
0     ตกลงราคา     

 Arrow Electronics Asia(S)      
    290.00 USD 

 Arrow Electronics Asia(S)      
    290.00 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3042140052 
 

Model Orbit lattices            
                 1 รายการ

             USD983.8
8     ตกลงราคา     

 Cochranes of Oxford Ltd.       
    983.88 USD 

 Cochranes of Oxford Ltd.       
    983.88 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3042140053 
 

สารเคมี                           
               3 รายการ

             USD395.0
0     ตกลงราคา     

 Adipogen AG Branch Liesta      
    395.00 USD 

 Adipogen AG Branch Liesta      
    395.00 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3042140054 
 

สารเคมี                           
               2 รายการ

           EUR1,755.0
0     ตกลงราคา     

 Nanocyl S.A.                   
  1,755.00 EUR 

 Nanocyl S.A.                   
  1,755.00 EUR จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3042140055 
 

สารเคมี                           
               1 รายการ

             USD302.3
2     ตกลงราคา     

 Allessa GmbH                   
    302.32 USD 

 Allessa GmbH                   
    302.32 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3043140052 
 

เครือ่งวัดความ
หนาแน่น                            1 รายการ

            757,009.3
5      สอบราคา     

บรษิัท ท.ีเอส.เอ็ม.ซายน์ จํากดั      
841,121.50 บาท 

บรษิัท ซายน์ เอ็นจเินียร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั       757,009.35 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ซายน์ เอ็นจเินียร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั       757,009.35 บาท 
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3043140053 
 

กลอ้ง
ดจิติอล                           
          2 รายการ

          1,320,000.0
0      สอบราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั กาญจนดษิฐ ์   
1,214,953.27 บาท 

บรษิัท รัชมอร ์พรซีชิัน่ จํากดั    
1,140,186.91 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท รัชมอร ์พรซีชิัน่ จํากดั    
1,140,186.91 บาท 

                                
               

                                
      



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014
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3043140054 
 

แม่พมิพ ์                          
        1 รายการ

            370,000.0
0       พเิศษ      

บรษิัท สมารท์พลาส (ประเทศไทย) 
จํากดั      370,000.00 บาท 

บรษิัท สมารท์พลาส (ประเทศไทย) 
จํากดั      370,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3043140055 
 

Real Time PCR                   
                 1 รายการ

          1,682,242.9
9      สอบราคา     

บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั         
1,663,550.00 บาท 

บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั         
1,663,550.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ควิไบโอซายน์ จํากดั     
1,677,570.00 บาท 
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3043140056 
 

ระบบคอมพวิเตอร์
ฯ                                 1 รายการ

            816,196.0
0      สอบราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั      
696,735.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั      
696,735.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3043140057 
 

จา้งปรับปรงุหอ้งปฏบิัตกิาร 
M126                  1 รายการ

            791,800.0
0      สอบราคา     

บรษิัท อนิแอกเซส จํากดั          
642,186.10 บาท 

บรษิัท อนิแอกเซส จํากดั          
642,186.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 


