
แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

   1
 

3041141928 
 

จา้งทวบสอบขอ้มูล
ผลติภัณฑ ์                       1 รายการ

             24,000.0
0     ตกลงราคา     

นางสาว พรทพิย ์ วงศส์โุชโต       
24,000.00 บาท 

นางสาว พรทพิย ์ วงศส์โุชโต       
24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   2
 

3041141929 
 

MRI                             
        1 รายการ

             18,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ธนบรุ ีพ.ีซ.ีอมิเมจ       
18,800.00 บาท 

บรษิัท ธนบรุ ีพ.ีซ.ีอมิเมจ       
18,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   3
 

3041141931 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              6,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั        
6,000.00 บาท 

บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั        
6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   4
 

3041141932 
 

ตูก้นั
ชืน้                              
        1  รายการ

             12,900.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซายน์ซติี ้จํากดั          
12,900.00 บาท 

บรษิัท ซายน์ซติี ้จํากดั          
12,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   5
 

3041141933 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              5,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั       5,500.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั       5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   6
 

3041141934 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      3  รายการ

              6,736.5
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั         6,736.50 บาท 

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั         6,736.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   7
 

3041141935 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                  1  รายการ

             29,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อาร.์ด.ีเทค แอนด ์เอนเนอะจ ี
จํากดั       29,500.00 บาท 

บรษิัท อาร.์ด.ีเทค แอนด ์เอนเนอะจ ี
จํากดั       29,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   8
 

3041141936 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

             60,660.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั        57,000.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั        57,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   9
 

3041141937 
 

ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์
(ซอฟทแ์วร)์                   1 รายการ

             45,990.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั       
45,990.00 บาท 

บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั       
45,990.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  10
 

3041141938 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       3 รายการ

             32,480.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท กบิไทย จํากดั              
32,480.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย จํากดั              
32,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  11
 

3041141939 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       7 รายการ

             19,900.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็ต ิง้ 
จํากดั       19,900.00 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็ต ิง้ 
จํากดั       19,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  12
 

3041141940 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              1,350.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        1,350.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        1,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  13
 

3041141941 
 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เครือ่งวัด UV)              1 รายการ

             12,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โอคมููระ แอนด ์ซสีเท็มส ์
จํากดั      12,000.00 บาท 

บรษิัท โอคมููระ แอนด ์ซสีเท็มส ์
จํากดั      12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  14
 

3041141942 
 โต๊ะหอ้งปฏบิัตกิาร พรอ้มตูด้ดูไอสารเคมี          1 รายการ

            280,300.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ท ์แมนูแฟคเจอริง่
 จํากดั      280,300.00 บาท 

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ท ์แมนูแฟคเจอริง่
 จํากดั      280,300.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท อนิแอกเซส จํากดั          
369,900.00 บาท 

                                
               

                                
      

  15
 

3041141943 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

             80,437.5
0     ตกลงราคา     

ชา                    
80,437.50 บาท 

ชา                    
80,437.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  16
 

3041141944 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             49,500.0
0     ตกลงราคา     

สขุ                   49,500.00 
บาท 

สขุ                   49,500.00 
บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  17
 

3041141945 
 

จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่ม
เตา)                         3 รายการ

             23,400.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก ไทยเฟอรเ์นส เอ็นจิ
เนียร ิง่       23,400.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ไทยเฟอรเ์นส เอ็นจิ
เนียร ิง่       23,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  18
 

3041141946 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                   2 รายการ

              2,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็มเอ็มท ีเอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั        2,500.00 บาท 

บรษิัท เอ็มเอ็มท ีเอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั        2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  19
 

3041141947 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              3,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไนโช จํากดั                 
3,000.00 บาท 

บรษิัท ไนโช จํากดั                 
3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  20
 

3041141948 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          9 รายการ

              3,278.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
3,278.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
3,278.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  21
 

3041141949 
 

ตอ่ License 
antivius                             1 รายการ

            500,000.0
0       พเิศษ      

บรษิัท เดอะ คอมมูนเิคชัน่ โซลชูัน่ 
จํากดั       500,000.00 บาท 

บรษิัท เดอะ คอมมูนเิคชัน่ โซลชูัน่ 
จํากดั       500,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  22
 

3041141950 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              2,170.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เมอรค์ จํากดั               
2,170.00 บาท 

บรษิัท เมอรค์ จํากดั               
2,170.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  23
 

3041141951 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                  1  รายการ

            279,950.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์วศิวกรรม 
จํากดั      279,950.00 บาท 

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์วศิวกรรม 
จํากดั      279,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

  24
 

3041141952 
 

จา้งซอ่มระบบปรับ
อากาศ                            3 รายการ

            124,250.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไมโครเทค อนิสตรเูมนท ์
จํากดั      124,250.00 บาท 

บรษิัท ไมโครเทค อนิสตรเูมนท ์
จํากดั      124,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  25
 

3041141953 
 

จา้งจัดอบรม
สัมมนา                                1 รายการ

            159,360.0
0     ตกลงราคา     

 อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิสิถาบันไทย-
เยอรมัน      159,360.00 บาท 

 อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิสิถาบันไทย-
เยอรมัน      159,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  26
 

3041141954 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

             26,840.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากดั        
26,840.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากดั        
26,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  27
 

3041141955 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       7 รายการ

             18,832.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก สามพรานแมชนี       
18,832.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก สามพรานแมชนี       
18,832.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  28
 

3041141956 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              5,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. ซนีอน       
5,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. ซนีอน       
5,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

หา้งหุน้สว่นจํากดั พแีอนดเ์อ็น ไฮเทคเคมี
คอล        7,200.00 บาท 

                                
               

                                
      

  29
 

3041141957 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             12,935.0
9     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั       
12,935.09 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั       
12,935.09 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  30
 

3041141958 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       9 รายการ

              8,323.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
8,323.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
8,323.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  31
 

3041141959 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              5,980.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั        5,980.00 บาท 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั        5,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  32
 

3041141960 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

              7,275.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากดั       7,275.00 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากดั       7,275.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  33
 

3041141961 
 

โต๊ะ
ปฏบิัตงิาน                         
          1 รายการ

             25,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์วศิวกรรม 
จํากดั       25,500.00 บาท 

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์วศิวกรรม 
จํากดั       25,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  34
 

3041141962 
 

ตู ้
เอกสาร                           
             2 รายการ

             14,380.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิฟินติี ้ออฟฟิต ซัพพลาย 
จํากดั       14,380.00 บาท 

บรษิัท อนิฟินติี ้ออฟฟิต ซัพพลาย 
จํากดั       14,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  35
 

3041141963 
 

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                 

  36
 

3041141964 
 

คชจ.วเิคราะห์
ทดสอบ                               1 รายการ

              9,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากดั        
9,000.00 บาท 

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากดั        
9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  37
 

3041141965 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       9 รายการ

             11,900.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วัลเลย่ ์      
11,890.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วัลเลย่ ์      
11,890.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  38
 

3041141966 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                   1 รายการ

             12,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ควอลติี ้รพีอรท์ จํากดั       
12,600.00 บาท 

บรษิัท ควอลติี ้รพีอรท์ จํากดั       
12,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  39
 

3041141968 
 

พมิพห์นังสอื
ผลงานวจิัย                           1 รายการ

             79,800.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา กราฟฟิค       
79,800.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา กราฟฟิค       
79,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ศนูยก์ารพมิพแ์กน่จันทร ์จํากดั       
93,300.00 บาท 

                                
               

                                
      

  40
 

3041141969 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

             21,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิ 
จํากดั       21,500.00 บาท 

บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิ 
จํากดั       21,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  41
 

3041141970 
 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์โต๊ะเลือ่ยวงเดอืน)           1 รายการ

             21,800.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจําก พ ีเค ไม ้ฟิตติง้        
21,800.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก พ ีเค ไม ้ฟิตติง้        
21,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  42
 

3041141971 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          5 รายการ

              5,270.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
5,270.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
5,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  43
 

3041141972 
 

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทาง
แร ่                       2 รายการ

             29,030.0
0     ตกลงราคา     

สถาบัน วจิัยโลหะและวัสด ุจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย       29,030.00 บาท 

สถาบัน วจิัยโลหะและวัสด ุจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย       29,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  44
 

3041141973 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

              2,820.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        2,820.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        2,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

  45
 

3041141974 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              6,720.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        6,720.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        6,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  46
 

3041141975 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             11,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โมโตวารโิอแอนดส์เปกเจยีรี ่เกยีรม์อเตอร์
 จํากดั       11,000.00 บาท 

บรษิัท โมโตวารโิอแอนดส์เปกเจยีรี ่เกยีรม์อเตอร์
 จํากดั       11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  47
 

3041141977 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              1,759.5
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เมทัล ชที ซสีเต็มส ์จํากดั        
1,759.50 บาท 

บรษิัท เมทัล ชที ซสีเต็มส ์จํากดั        
1,759.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  48
 

3041141978 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      11 รายการ

             80,130.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท พรซีชิัน่ อคิวปิเมนท ์จํากดั       
80,130.00 บาท 

บรษิัท พรซีชิัน่ อคิวปิเมนท ์จํากดั       
80,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  49
 

3041141979 
 

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเฟส 
XRD                       1 รายการ

             15,120.0
0     ตกลงราคา     

 คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย       15,120.00 บาท 

 คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย       15,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  50
 

3041141980 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          3 รายการ

              1,186.0
0     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                     
1,186.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                     
1,186.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  51
 

3041141981 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี )                     1  รายการ

              5,210.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        5,210.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        5,210.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  52
 

3041141982 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      2  รายการ

              4,530.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        4,530.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        4,530.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  53
 

3041141983 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              1,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน่ 
จํากดั        1,000.00 บาท 

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน่ 
จํากดั        1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  54
 

3041141984 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี )                     5  รายการ

             22,280.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั       
22,280.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั       
22,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  55
 

3041141985 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             10,370.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั       
10,370.00 บาท 

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั       
10,370.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  56
 

3041141986 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        4 รายการ

             13,320.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั       13,320.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั       13,320.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  57
 

3041141987 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      4  รายการ

              9,920.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั       9,920.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั       9,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  58
 

3041141988 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          1 รายการ

              7,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        7,800.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  59
 

3041141989 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี )                     2  รายการ

              4,920.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพ
พลาย        4,920.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพ
พลาย        4,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  60
 

3041141990 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             32,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส ์
จํากดั       32,700.00 บาท 

บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส ์
จํากดั       32,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  61
 

3041141991 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                  1  รายการ

              9,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ท.ีอาร.์ว.ีรับเบอร ์จํากดั       
9,000.00 บาท 

บรษิัท ท.ีอาร.์ว.ีรับเบอร ์จํากดั       
9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  62
 

3041141992 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊ )                        1  รายการ

             14,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       14,500.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       14,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  63
 

3041141993 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              2,640.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท คสิโก ้(ท)ี จํากดั          
2,640.00 บาท 

บรษิัท คสิโก ้(ท)ี จํากดั          
2,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  64
 

3041141994 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

              3,240.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        3,240.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        3,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  65
 

3041141995 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              8,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั        
8,000.00 บาท 

บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั        
8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  66
 

3041141996 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             55,209.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ ์จํากดั       
55,209.00 บาท 

บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ ์จํากดั       
55,209.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  67
 

3041141997 
 

วัสดไุฟฟ้าและ
วทิย ุ                              1 รายการ

                400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม 
จํากดั          400.00 บาท 

บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม 
จํากดั          400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  68
 

3041141998 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          2 รายการ

              2,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,200.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

  69
 

3041141999 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

                360.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั              
360.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั              
360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  70
 

3041142000 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          8 รายการ

              3,350.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ        
3,350.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ        
3,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  71
 

3041142001 
 

คา่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เคมี                       1 รายการ

              7,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากดั        
7,500.00 บาท 

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากดั        
7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  72
 

3041142002 
 

คา่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เฟส                        2 รายการ

              5,170.0
0     ตกลงราคา     

สถาบัน วจิัยโลหะและวัสด ุจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย        5,170.00 บาท 

สถาบัน วจิัยโลหะและวัสด ุจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย        5,170.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  73
 

3041142003 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          2 รายการ

             15,915.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       15,915.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       15,915.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  74
 

3041142004 
 

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                 

  75
 

3041142005 
 

เครือ่งวัด-
ชัง่                                  5 รายการ

            240,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โอโม จํากดั               
368,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ด ีท ูเจ เซอรว์สิ 
จํากดั      240,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

หา้งหุน้สว่นจําก ด ีท ูเจ เซอรว์สิ 
จํากดั      240,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

  76
 

3041142006 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              7,147.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เจเคท ีอเิล็คทรคิ จํากดั        
7,147.00 บาท 

บรษิัท เจเคท ีอเิล็คทรคิ จํากดั        
7,147.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  77
 

3041142007 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             12,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากดั       
12,000.00 บาท 

บรษิัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากดั       
12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  78
 

3041142008 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      2  รายการ

             27,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั่ม เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       27,600.00 บาท 

บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั่ม เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       27,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  79
 

3041142009 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              3,920.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
จํากดั         3,920.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
จํากดั         3,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  80
 

3041142010 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        6 รายการ

              3,380.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีซ.ี สถาพร 
กรุ๊ป        3,380.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีซ.ี สถาพร 
กรุ๊ป        3,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  81
 

3041142011 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              8,750.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั ศักดิด์ทีวชียั        
8,750.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ศักดิด์ทีวชียั        
8,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  82
 

3041142012 
 

ครภุัณฑส์ํานักงาน(กลอ้ง
ถา่ยรปู)                   3 รายการ

             25,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       25,800.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       25,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  83
 

3041142013 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              3,345.7
9     ตกลงราคา     

บรษิัท วารฟ์ คอรป์อเรชัน่ จํากดั         
3,345.79 บาท 

บรษิัท วารฟ์ คอรป์อเรชัน่ จํากดั         
3,345.79 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  84
 

3041142014 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

              1,200.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั กจิไพบลูย ์         
900.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั กจิไพบลูย ์         
900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  85
 

3041142015 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      2  รายการ

              6,750.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั        
6,750.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั        
6,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  86
 

3041142016 
 

วสัดวุทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                  1  รายการ

             15,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ยทูนี่า จํากดั             
15,500.00 บาท 

บรษิัท ยทูนี่า จํากดั             
15,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  87
 

3041142017 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

              3,230.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เมอรค์ จํากดั               
3,230.00 บาท 

บรษิัท เมอรค์ จํากดั               
3,230.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  88
 

3041142018 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                  1  รายการ

             32,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ยทูนี่า จํากดั             
32,500.00 บาท 

บรษิัท ยทูนี่า จํากดั             
32,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  89
 

3041142019 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

              1,900.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากดั        
1,900.00 บาท 

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากดั        
1,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  90
 

3041142020 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              3,050.0
0     ตกลงราคา     

นาย สรกฤช อยูร่อต                 
3,050.00 บาท 

นาย สรกฤช อยูร่อต                 
3,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

  91
 

3041142021 
 

จา้งทดสอบ 
IHC                                    1 รายการ

             40,000.0
0     ตกลงราคา     

 ม.มหดิล คณะแพทยศาสตร ์       
40,000.00 บาท 

 ม.มหดิล คณะแพทยศาสตร ์       
40,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  92
 

3041142022 
 

ช ิน้งาน                           
         5 รายการ

             72,960.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สยามอนิเตอรเ์ทค เทคโนโลย ี
จํากดั       72,960.00 บาท 

บรษิัท สยามอนิเตอรเ์ทค เทคโนโลย ี
จํากดั       72,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  93
 

3041142023 
 เครือ่งเจาะเขา้เลม่ อบิโีก ้                     1 รายการ

             12,500.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั จอยส ์เซอรว์สิ        
12,500.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั จอยส ์เซอรว์สิ        
12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       16,950.00 บาท 

                                
               

                                
      

  94
 

3041142024 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        4 รายการ

             11,525.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั        
11,525.00 บาท 

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั        
11,525.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  95
 

3041142025 
 

สอบเทยีบเครือ่งมือวัดดา้นความ
ปลอดภัย             5 รายการ

             27,500.0
0     ตกลงราคา     

มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุ ี      27,500.00 บาท 

มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุ ี      27,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  96
 

3041142026 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          1 รายการ

              2,520.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        2,520.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        2,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  97
 

3041142027 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
         13 รายการ

             31,720.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
31,720.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
31,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  98
 

3041142028 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

             60,480.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั        60,480.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั        60,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  99
 

3041142029 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
         23 รายการ

              7,202.2
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
7,202.20 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
7,202.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 100
 

3041142030 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          2 รายการ

             32,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สยามอเีคดะ จํากดั          
32,800.00 บาท 

บรษิัท สยามอเีคดะ จํากดั          
32,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 101
 

3041142031 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          8 รายการ

              4,749.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
4,749.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
4,749.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 102
 

3041142032 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

              3,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เว็ลธ ท ูอนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั        3,500.00 บาท 

บรษิัท เว็ลธ ท ูอนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั        3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 103
 

3041142033 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
         11 รายการ

              6,327.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
6,327.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
6,327.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 104
 

3041142034 
 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์เครือ่งวัด)                  1 รายการ

            148,860.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท คสิทเ์ลอร ์อนิสทรเูมนท ์จํากดั      
148,860.00 บาท 

บรษิัท คสิทเ์ลอร ์อนิสทรเูมนท ์จํากดั      
148,860.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

 105
 

3041142035 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
         11 รายการ

             12,395.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
12,395.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
12,395.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 106
 

3041142036 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      2  รายการ

             26,300.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซริน์เทค จํากดั           
26,300.00 บาท 

บรษิัท เซริน์เทค จํากดั           
26,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 107
 

3041142037 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              6,720.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        6,720.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        6,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 108
 

3041142038 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              3,960.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั        3,960.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั        3,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 109
 

3041142039 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              4,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        4,800.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 110
 

3041142040 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              3,480.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั         3,480.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั         3,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 111
 

3041142041 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             13,300.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซริน์เทค จํากดั           
13,300.00 บาท 

บรษิัท เซริน์เทค จํากดั           
13,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

 112
 

3041142042 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

              2,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท คสิโก ้(ท)ี จํากดั          
2,600.00 บาท 

บรษิัท คสิโก ้(ท)ี จํากดั          
2,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 113
 

3041142043 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

              2,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั        
2,500.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั        
2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 114
 

3041142044 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         2  รายการ

              3,180.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        3,180.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        3,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 115
 

3041142045 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      2  รายการ

              2,640.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์
จํากดั        2,640.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์
จํากดั        2,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 116
 

3041142046 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                  1  รายการ

            74,800.00
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) 
จํากดั       74,800.00 บาท 

บรษิัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) 
จํากดั       74,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 117
 

3041142047 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      2  รายการ

              8,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        8,400.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        8,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 118
 

3041142048 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             10,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โมโตวารโิอแอนดส์เปกเจยีรี ่เกยีรม์อเตอร์
 จํากดั       10,500.00 บาท 

บรษิัท โมโตวารโิอแอนดส์เปกเจยีรี ่เกยีรม์อเตอร์
 จํากดั       10,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 119
 

3041142050 
 

วเิคราะหเ์ครือ่ง 
CHNO                            1 รายการ

              4,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากดั        
4,000.00 บาท 

บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากดั        
4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 120
 

3041142051 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              3,350.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั              
3,350.00 บาท 

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั              
3,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 121
 

3041142052 
 

Compressor                      
        1 รายการ

             13,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซัมเมชัน่ เทคโนโลย ีจํากดั       
13,500.00 บาท 

บรษิัท ซัมเมชัน่ เทคโนโลย ีจํากดั       
13,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 122
 

3041142053 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       2 รายการ

             11,680.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั      
11,680.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั      
11,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 123
 

3041142054 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       1 รายการ

                630.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากดั          630.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากดั          630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 124
 

3041142055 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       3 รายการ

              7,360.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        7,360.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        7,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 125
 

3041142056 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        4 รายการ

             31,325.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์
 จํากดั       31,325.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์
 จํากดั       31,325.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท เฟิสทเ์ฟิรม์ ยไูนเต็ด จํากดั       
34,740.00 บาท 

                                
               

                                
      

 126
 

3041142057 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

             17,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อเิมอรส์ัน เนทเวอร ์จํากดั       
17,700.00 บาท 

บรษิัท อเิมอรส์ัน เนทเวอร ์จํากดั       
17,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 127
 

3041142058 
 

ซอ่ม Hotplate C-MAG 
HS7                          2 รายการ

              3,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ย.ูพ.ีว ีเซอรว์สิ จํากดั        
3,500.00 บาท 

บรษิัท ย.ูพ.ีว ีเซอรว์สิ จํากดั        
3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 128
 

3041142059 
 

สอบ
เทยีบ                            
            1  รายการ

             27,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท หาดใหญ่ธนกรวศิวกรรม 
จํากดั       27,000.00 บาท 

บรษิัท หาดใหญ่ธนกรวศิวกรรม 
จํากดั       27,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 129
 

3041142060 
 

มีผูเ้สนอราคาราย
เดยีว                           2  รายการ

              7,320.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั        
7,320.00 บาท 

บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั        
7,320.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 130
 

3041142061 
 

จา้งเดนิระบบตู ้
ไฟ                         

              
 

             15,000.0
0     ตกลงราคา     

นาย สภุณ  จันทรส์วา่ง            
15,000.00 บาท 

นาย สภุณ  จันทรส์วา่ง            
15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 131
 

3041142062 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(ผา้)                          2  รายการ

             20,560.8
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เนเชอรัล ณชิ จํากดั        
20,560.80 บาท 

บรษิัท เนเชอรัล ณชิ จํากดั        
20,560.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142063 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      3  รายการ

             80,712.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยสเตอรไิลเซชัน่ เซอรว์สิ 
จํากดั      80,712.00 บาท 

บรษิัท ไทยสเตอรไิลเซชัน่ เซอรว์สิ 
จํากดั      80,712.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 133
 

3041142064 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          2 รายการ

              7,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        7,400.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        7,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 134
 

3041142065 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                     14  รายการ

             26,390.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากดั       
26,390.00 บาท 

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากดั       
26,390.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

 135
 

3041142066 
 

HOMOGENISER                     
                2  รายการ

             35,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไดฮาน ไซแอนทฟิิค (ประเทศไทย) 
จํากดั       35,200.00 บาท 

บรษิัท ไดฮาน ไซแอนทฟิิค (ประเทศไทย) 
จํากดั       35,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 136
 

3041142067 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        5 รายการ

             43,503.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ทราสโก ้เรสโซลชูัน่ จํากดั       
43,503.00 บาท 

บรษิัท ทราสโก ้เรสโซลชูัน่ จํากดั       
43,503.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูัน่ 
จํากดั      182,740.40 บาท 

                                
               

                                
      

 137
 

3041142068 
 

หอ้งปฏบิัตกิาร                       
       1  รายการ

             23,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์วศิวกรรม 
จํากดั       23,000.00 บาท 

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์วศิวกรรม 
จํากดั       23,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 138
 

3041142069 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                  1  รายการ

             31,900.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากดั       
31,900.00 บาท 

บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากดั       
31,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 139
 

3041142070 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                       21 รายการ

             17,357.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์
จํากดั       17,357.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์
จํากดั       17,357.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท เฟิสทเ์ฟิรม์ ยไูนเต็ด จํากดั       
19,092.70 บาท 

                                
               

                                
      

 140
 

3041142071 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

             16,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์จํากดั       
16,000.00 บาท 

บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์จํากดั       
16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 141
 

3041142072 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          3 รายการ

             11,575.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั สขุทรัพยท์ว ี      
11,575.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั สขุทรัพยท์ว ี      
11,575.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 142
 

3041142073 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                   2 รายการ

             20,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลบีราเดอรส์ ดเีวลลอปเมนท ์
จํากดั       20,000.00 บาท 

บรษิัท ลบีราเดอรส์ ดเีวลลอปเมนท ์
จํากดั       20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 143
 

3041142074 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                   2 รายการ

             88,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นีโอแลบ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั       88,800.00 บาท 

บรษิัท นีโอแลบ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั       88,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 144
 

3041142075 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             18,947.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เทสติง้ อนิสทรเูมนท ์จํากดั       
18,947.00 บาท 

บรษิัท เทสติง้ อนิสทรเูมนท ์จํากดั       
18,947.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 145
 

3041142076 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          8 รายการ

              3,495.0
0     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                     
3,495.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                     
3,495.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 146
 

3041142077 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                   1 รายการ

             17,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โปรเจ็คมูฟ จํากดั          
17,800.00 บาท 

บรษิัท โปรเจ็คมูฟ จํากดั          
17,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 147
 

3041142078 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          6 รายการ

             16,850.0
0     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                    
16,850.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                    
16,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 148
 

3041142079 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       2 รายการ

             11,020.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพ
พลาย       11,020.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพ
พลาย       11,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 149
 

3041142080 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              3,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ยเูนี่ยน อนิเตอรซ์ัพพลาย 
จํากดั       3,700.00 บาท 

บรษิัท ยเูนี่ยน อนิเตอรซ์ัพพลาย 
จํากดั       3,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 150
 

3041142081 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       2 รายการ

             10,700.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดคิอล       
10,700.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดคิอล       
10,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 151
 

3041142082 
 

จา้งพมิพโ์บรชวัร ์
BMERU                          2 รายการ

             36,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ฐานการพมิพ ์จํากดั         
36,000.00 บาท 

บรษิัท ฐานการพมิพ ์จํากดั         
36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 152
 

3041142083 
 

วเิคราะหท์ดสอบ 
TG/DTA                            3 รายการ

             38,800.0
0     ตกลงราคา     

 ศนูยเ์ครือ่งมือวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย       
38,800.00 บาท 

 ศนูยเ์ครือ่งมือวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย       
38,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 153
 

3041142084 
 

เชา่คอมพวิเตอร ์2 
เดอืน                          1 รายการ

              8,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั        8,000.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั        8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 154
 

3041142085 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          2 รายการ

              3,250.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
3,250.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
3,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

 155
 

3041142086 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          9 รายการ

              4,810.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
4,810.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
4,810.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 156
 

3041142087 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          4 รายการ

              2,380.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,380.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 157
 

3041142088 
 

ตอ่สัญญาจา้งพัฒนาระบบ
สารสนเทศ                    1 รายการ

            104,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เพยีว ไอท ีจํากดั         
104,000.00 บาท 

บรษิัท เพยีว ไอท ีจํากดั         
104,000.00 บาท 

ตอ่
สัญญา                           
   

 158
 

3041142089 
 

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                 

 159
 

3041142090 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       4 รายการ

             84,110.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท กรนี พารท์ เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       84,110.00 บาท 

บรษิัท กรนี พารท์ เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       84,110.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 160
 

3041142091 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

              7,600.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ        
7,600.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ        
7,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 161
 

3041142092 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             34,557.5
0     ตกลงราคา     

ชา                    
34,557.50 บาท 

ชา                    
34,557.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 162
 

3041142093 
 

วัสดวุทิยา
สตร ์                                 12 รายการ

             23,330.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั       
23,330.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั       
23,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 163
 

3041142094 
 

วัสดุ
วทิยาศาสตร ์                       
        4  รายการ

              5,410.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั        
5,410.00 บาท 

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั        
5,410.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 164
 

3041142095 
 

วัสดุ
วทิยาศาสตร ์                       
        2  รายการ

              3,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั         3,800.00 บาท 

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั         3,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 165
 

3041142096 
 

จา้งพมิพห์นังสอืการคํานวณสาร
มลพษิ                 1 รายการ

             66,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แอดวานซ ์พริน้ต ิง้ จํากดั        
66,200.00 บาท 

บรษิัท แอดวานซ ์พริน้ต ิง้ จํากดั        
66,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 166
 

3041142097 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             14,240.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั        
14,240.00 บาท 

บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั        
14,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 167
 

3041142098 
 

วัสดคุอมพวิเตอร(์ผง
หมกึ)                         4 รายการ

              6,860.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
6,860.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
6,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 168
 

3041142099 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              7,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        7,000.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 169
 

3041142100 
 

วัสดคุอมพวิเตอร์
(อปุกรณ์)                        4 รายการ

              2,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
2,200.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
2,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 170
 

3041142101 
 

ช ิน้งาน                           
         4 รายการ

             26,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซ.ีซ.ีเอส แอดวานซ ์
จํากดั        26,000.00 บาท 

บรษิัท ซ.ีซ.ีเอส แอดวานซ ์
จํากดั        26,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 171
 

3041142102 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             19,250.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.ท.ีเค. สตลี จํากดั       
19,250.00 บาท 

บรษิัท เอส.ท.ีเค. สตลี จํากดั       
19,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 172
 

3041142103 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              7,947.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูัน่ 
จํากดั        7,917.00 บาท 

บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูัน่ 
จํากดั        7,917.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 173
 

3041142104 
 

วัสดุ
วทิยาศาสตร ์                       
        1  รายการ

              1,160.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั        1,160.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั        1,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 174
 

3041142105 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              3,960.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ล็อกซเลย่ ์จํากดั (มหาชน)
         3,960.00 บาท 

บรษิัท ล็อกซเลย่ ์จํากดั (มหาชน)
         3,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 175
 

3041142106 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              1,100.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากดั          
935.00 บาท 

บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากดั          
935.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

 176
 

3041142107 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        3 รายการ

             12,040.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั       
12,040.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั       
12,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 177
 

3041142108 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

                852.1
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั          852.10 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั          852.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 178
 

3041142109 
 

จา้งซอ่มพริน้
เตอร ์                              3 รายการ

              7,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
7,400.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
7,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 179
 

3041142110 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             35,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั เค แอนด ์เอส อนิสทรู
เมนท ์      29,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั เค แอนด ์เอส อนิสทรู
เมนท ์      29,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 180
 

3041142111 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             19,130.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อครอสซ ีจํากดั             
19,130.00 บาท 

บรษิัท อครอสซ ีจํากดั             
19,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 181
 

3041142112 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

                700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ยเูนี่ยน อนิเตอรซ์ัพพลาย 
จํากดั          700.00 บาท 

บรษิัท ยเูนี่ยน อนิเตอรซ์ัพพลาย 
จํากดั          700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 182
 

3041142113 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             23,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิเทค เดลตา้ ซสิเท็มส ์
จํากดั       23,800.00 บาท 

บรษิัท อนิเทค เดลตา้ ซสิเท็มส ์
จํากดั       23,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 183
 

3041142114 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             30,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั       
30,500.00 บาท 

บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั       
30,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 184
 

3041142115 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             70,000.0
0     ตกลงราคา     

 กฤช แอดวานซ ์ดไีซน์             
70,000.00 บาท 

 กฤช แอดวานซ ์ดไีซน์             
70,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 185
 

3041142116 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             24,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท วาย.อ.ีสเปเชยีลทสิ ์จํากดั       
24,000.00 บาท 

บรษิัท วาย.อ.ีสเปเชยีลทสิ ์จํากดั       
24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 186
 

3041142117 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                     48 กระป๋อง

              8,160.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แอ็คมี่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั        8,160.00 บาท 

บรษิัท แอ็คมี่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั        8,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 187
 

3041142118 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       4 รายการ

             25,430.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั             
25,430.00 บาท 

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั             
25,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 188
 

3041142119 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       1 รายการ

             25,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สตาร ์เอสแอนดอ์าร ์จํากดั       
25,000.00 บาท 

บรษิัท สตาร ์เอสแอนดอ์าร ์จํากดั       
25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 189
 

3041142120 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             14,400.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั พ ีเอ็ม พ ีโคด้ติง้       
14,400.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั พ ีเอ็ม พ ีโคด้ติง้       
14,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 190
 

3041142121 
 

จา้งทําภาพประกอบชดุใหค้วามรู ้
ชมุชน                1 รายการ

              8,500.0
0     ตกลงราคา     

นางสาว อนรรฆนีต ิ ์งามอษุาวรรณ        
8,500.00 บาท 

นางสาว อนรรฆนีต ิ ์งามอษุาวรรณ        
8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 191
 

3041142122 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                       13 รายการ

             21,446.4
4     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั       
21,446.44 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั       
21,446.44 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 192
 

3041142123 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

              2,150.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท กบิไทย จํากดั               
2,150.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย จํากดั               
2,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 193
 

3041142124 
 

จา้งพน่สี
ช ิน้งาน                                 1 รายการ

             16,822.4
3     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.พ.ีบ.ี   
เซอรว์สิ    16,822.43 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.พ.ีบ.ี   
เซอรว์สิ    16,822.43 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 194
 

3041142127 
 

จา้งทําช ิน้งาน
ตน้แบบ                              2 รายการ

             15,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สยามอนิเตอรเ์ทค เทคโนโลย ี
จํากดั       15,000.00 บาท 

บรษิัท สยามอนิเตอรเ์ทค เทคโนโลย ี
จํากดั       15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 195
 

3041142128 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

             19,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท กบิไทย จํากดั              
19,400.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย จํากดั              
19,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 196
 

3041142129 
 

โปรแกรม SolidWorks Professional  
2014             1 รายการ

            560,000.0
0       พเิศษ      

บรษิัท แอพพลแิคด จํากดั          
560,000.00 บาท 

บรษิัท แอพพลแิคด จํากดั          
560,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท เมโทรซสิเต็มสค์อรป์ จํากดั      
574,600.00 บาท 
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3041142130 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             77,900.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แมกซเ์คลน จํากดั           
77,900.00 บาท 

บรษิัท แมกซเ์คลน จํากดั           
77,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142131 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             16,429.9
2     ตกลงราคา     

บรษิัท เน็ทฟิวชัน่ คอมมวินเิคชัน่ 
จํากดั       16,429.92 บาท 

บรษิัท เน็ทฟิวชัน่ คอมมวินเิคชัน่ 
จํากดั       16,429.92 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142132 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

             19,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ จํากดั      
19,600.00 บาท 

บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ จํากดั      
19,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง
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3041142133 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

             35,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 
จํากดั       35,000.00 บาท 

บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 
จํากดั       35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142134 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

              2,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,600.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142135 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              5,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เมอรค์ จํากดั               
5,800.00 บาท 

บรษิัท เมอรค์ จํากดั               
5,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142136 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

             20,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท จรัญเอสโซซเิอทส ์จํากดั       
20,000.00 บาท 

บรษิัท จรัญเอสโซซเิอทส ์จํากดั       
20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 204
 

3041142137 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              7,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน)        
7,200.00 บาท 

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน)        
7,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142138 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        5 รายการ

              7,790.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี ่
จํากดั        7,790.00 บาท 

บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี ่
จํากดั        7,790.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142139 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        4 รายการ

             12,100.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       12,100.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       12,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142140 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

              4,500.0
0     ตกลงราคา     

 หา้งหุน้สว่นสามัญ กรนีเทค        
4,210.00 บาท 

 หา้งหุน้สว่นสามัญ กรนีเทค        
4,210.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142141 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              9,560.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        9,560.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        9,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 209
 

3041142142 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

              9,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากดั        9,700.00 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากดั        9,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142143 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              1,780.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากดั        
1,780.00 บาท 

บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากดั        
1,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 211
 

3041142144 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

             15,380.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซนิเนอรจ์ ีอเิล็คทรอนกิส ์
จํากดั       15,380.00 บาท 

บรษิัท ซนิเนอรจ์ ีอเิล็คทรอนกิส ์
จํากดั       15,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142145 
 

จา้งพมิพโ์บรชวัรเ์อ็ม
เทค                         2 รายการ

             57,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส เอท 
อนิเตอร ์      57,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส เอท 
อนิเตอร ์      57,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142146 
 

จา้งซอ่มเครือ่ง Incubator 
Sanyo                  4 รายการ

             36,300.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั          
36,300.00 บาท 

บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั          
36,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142147 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              1,830.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั สามพรานแมชนี        
1,830.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั สามพรานแมชนี        
1,830.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 215
 

3041142148 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             20,000.0
0     ตกลงราคา     

ชา                    
20,000.00 บาท 

ชา                    
20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 216
 

3041142149 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             30,000.0
0     ตกลงราคา     

ชา                    
30,000.00 บาท 

ชา                    
30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142150 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              8,300.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั          
8,242.00 บาท 

บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั          
8,242.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 218
 

3042140056 
 

อปุกรณ์                           
               3 รายการ

             USD148.8
5     ตกลงราคา     

 Dakota Digital, Inc.           
    148.85 USD 

 Dakota Digital, Inc.           
    148.85 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            

 219
 

3042140057 
 

โพลิ
เมอร ์                            
           6 รายการ

           USD2,750.3
6     ตกลงราคา     

 Akina, Inc.                    
  2,750.36 USD 

 Akina, Inc.                    
  2,750.36 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3042140058 
 

activated carbon                
                 1 รายการ

             USD500.0
0     ตกลงราคา     

 SANWA Components International 
        500.00 USD 

 SANWA Components International 
        500.00 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3043140058 
 

ตูด้ดู
ควัน                             
          1 รายการ

            500,000.0
0      สอบราคา     

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ท ์แมนูแฟคเจอริง่
 จํากดั      467,289.72 บาท 

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ท ์แมนูแฟคเจอริง่
 จํากดั      467,289.72 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3043140059 
 

เครือ่งผสม
สาร                                    1 รายการ

          1,200,000.0
0      สอบราคา     

บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากดั      
903,534.00 บาท 

บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากดั      
903,534.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง
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3043140060 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             53,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชัน่ 
จํากดั       25,000.00 บาท 

บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชัน่ 
จํากดั       25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3043140061 
 จา้งพัฒนาและตดิตัง้ระบบบันทกึขอ้มูล              1 รายการ

            107,270.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ดับเบิล้ ด ีเอ็นจเินียร ิง่ จํากดั      
107,270.00 บาท 

บรษิัท ดับเบิล้ ด ีเอ็นจเินียร ิง่ จํากดั      
107,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3043140062 
 

เครือ่งทดสอบความแข็งแรงในการรับ
แรงอัด            1 รายการ

            925,233.6
5      สอบราคา     

จํากดั                
1,121,495.33 บาท 

บรษิัท ซอยลเ์ทสติง้สยาม จํากดั      
925,233.65 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ซอยลเ์ทสติง้สยาม จํากดั      
925,233.65 บาท 
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3043140063 
 จา้งสรา้งเครือ่งเจาะรฟูิลม์                      1 รายการ

          1,380,000.0
0       พเิศษ      

บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์จํากดั     
1,380,000.00 บาท 

บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์จํากดั     
1,380,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3043140064 
 

ตูด้ดู
ควัน                             
          1 รายการ

            329,800.0
0      สอบราคา     

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ท ์จํากดั      
272,897.20 บาท 

บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ท ์จํากดั      
272,897.20 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นทฟี จํากดั      
302,803.74 บาท 

                                
               

                                
      


