
แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

   1
 

3041142151 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          3 รายการ

             12,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอสซแีอล เอ็นจเินียร ิง่ จํากดั       
12,700.00 บาท 

บรษิัท เอสซแีอล เอ็นจเินียร ิง่ จํากดั       
12,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   2
 

3041142152 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
         10 รายการ

              4,820.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
4,820.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
4,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   3
 

3041142153 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

             26,280.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท กบิไทย จํากดั              
26,280.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย จํากดั              
26,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   4
 

3041142154 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              3,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั         3,200.00 บาท 

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั         3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   5
 

3041142155 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             20,850.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 จํากดั       
20,850.00 บาท 

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 จํากดั       
20,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   6
 

3041142156 
 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์เครือ่งวเิคราะหน์ํ้า)         4 รายการ

             47,663.5
5     ตกลงราคา     

บรษิัท ไฮเออร ์เอ็นทเ์ตอรไ์พรส ์
จํากดั       47,663.55 บาท 

บรษิัท ไฮเออร ์เอ็นทเ์ตอรไ์พรส ์
จํากดั       47,663.55 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   7
 

3041142157 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          4 รายการ

              3,030.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั              
3,030.00 บาท 

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั              
3,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   8
 

3041142158 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             12,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั          
12,000.00 บาท 

บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั          
12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   9
 

3041142159 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        4 รายการ

             27,940.5
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
27,940.50 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
27,940.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  10
 

3041142160 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              3,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากดั        
3,200.00 บาท 

บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากดั        
3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  11
 

3041142161 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        4 รายการ

             41,300.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั ่      
41,300.00 บาท 

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั ่      
41,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  12
 

3041142162 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          4 รายการ

                390.0
0     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนา
กจิ                       
390.00 บาท 

รา้น พัฒนา
กจิ                       
390.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  13
 

3041142163 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          6 รายการ

              1,030.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        1,030.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        1,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  14
 

3041142164 
 

Electronic contact              
                 1 รายการ

             10,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์
จํากดั       10,400.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์
จํากดั       10,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  15
 

3041142165 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

                700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั          700.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั          700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  16
 

3041142166 
 

วัสดวุทิยาสตร ์
(สารเคมี)                        1  รายการ

              4,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 จํากดั        
4,700.00 บาท 

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 จํากดั        
4,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  17
 

3041142167 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

             14,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แมกซเ์คลน จํากดั           
14,400.00 บาท 

บรษิัท แมกซเ์คลน จํากดั           
14,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  18
 

3041142168 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      2  รายการ

              5,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซฟเฟอร ์แพค (ประเทศไทย) 
จํากดั        5,200.00 บาท 

บรษิัท เซฟเฟอร ์แพค (ประเทศไทย) 
จํากดั        5,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  19
 

3041142169 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      1  รายการ

             19,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โบวค์อมเมอรเ์ชยีล จํากดั       
19,000.00 บาท 

บรษิัท โบวค์อมเมอรเ์ชยีล จํากดั       
19,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  20
 

3041142170 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                  2  รายการ

             22,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ส       
22,800.00 บาท 

บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ส       
22,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  21
 

3041142171 
 

ทดสอบ                           
       1  รายการ

             10,980.0
0     ตกลงราคา     

ศนูย ์วจิัยและพัฒนาอตุสาหกรรมยาง
ไทย       10,980.00 บาท 

ศนูย ์วจิัยและพัฒนาอตุสาหกรรมยาง
ไทย       10,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  22
 

3041142172 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                  3  รายการ

             11,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ถงุสด จํากดั               
11,200.00 บาท 

บรษิัท ถงุสด จํากดั               
11,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  23
 

3041142173 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              1,160.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั        1,160.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั        1,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/09/2014 ถงึ 30/09/201406.11.2014



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/09/2014 ถงึ 30/09/201406.11.2014

  24
 

3041142174 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             12,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เลกะ เอ็นจเินียร ิง่ จํากดั       
12,700.00 บาท 

บรษิัท เลกะ เอ็นจเินียร ิง่ จํากดั       
12,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  25
 

3041142175 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

              7,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        7,200.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        7,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  26
 

3041142176 
 

จา้งซอ่มเครือ่งดดู
ความชืน้                      1  รายการ

             14,875.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มัตซยุ (เอเซยี) จํากดั       
14,875.00 บาท 

บรษิัท มัตซยุ (เอเซยี) จํากดั       
14,875.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  27
 

3041142177 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

                640.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํา          
640.00 บาท 

บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํา          
640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  28
 

3041142178 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      1  รายการ

              5,570.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        5,570.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        5,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  29
 

3041142179 
 

เชา่เครอืง
จักร                                  1  รายการ

             21,000.0
0     ตกลงราคา     

 อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพือ่สถาบันไทย-
เยอรมัน       21,000.00 บาท 

 อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพือ่สถาบันไทย-
เยอรมัน       21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  30
 

3041142180 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

                640.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ
โบลท ์         640.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ
โบลท ์         640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  31
 

3041142181 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ

                420.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั          420.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั          420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  32
 

3041142182 
 

จา้งงทดสอบคณุสมบัตขิองเนื้อ
ดนิ                   1 รายการ

             20,000.0
0     ตกลงราคา     

นางสาว ทวิาสวัสดิ ์ศริโิสม       
20,000.00 บาท 

นางสาว ทวิาสวัสดิ ์ศริโิสม       
20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  33
 

3041142183 
 

จา้งสลับใบ
ประต ู                                 1 รายการ

             28,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       28,000.00 บาท 

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       28,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  34
 

3041142184 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              4,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั        4,400.00 บาท 

บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั        4,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  35
 

3041142185 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        4 รายการ

              8,250.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
8,250.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
8,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  36
 

3041142186 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                       12 รายการ

              1,260.5
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
1,260.50 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
1,260.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  37
 

3041142187 
 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์เครือ่งควบคมุการหยด)         1 รายการ

             76,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเท็คออโตเมชัน่ จํากดั       
76,800.00 บาท 

บรษิัท เคมเท็คออโตเมชัน่ จํากดั       
76,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  38
 

3041142188 
 

แม่พมิพ ์                          
        1 รายการ

            130,841.1
2     ตกลงราคา     

บรษิัท ไท เทค อนิเตอรเ์ทรด จํากดั      
130,841.12 บาท 

บรษิัท ไท เทค อนิเตอรเ์ทรด จํากดั      
130,841.12 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ไทยซัมมทิ พลาสเทค จ      
189,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

  39
 

3041142189 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

              3,400.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั สยามแบตเตอร ์       
3,400.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั สยามแบตเตอร ์       
3,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  40
 

3041142190 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              9,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โบวค์อมเมอรเ์ชยีล จํากดั        
9,500.00 บาท 

บรษิัท โบวค์อมเมอรเ์ชยีล จํากดั        
9,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  41
 

3041142191 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        6 รายการ

              2,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        2,700.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  42
 

3041142192 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

             11,420.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
11,420.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
11,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  43
 

3041142193 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      18 รายการ

             14,278.7
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั       
14,278.70 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั       
14,278.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  44
 

3041142194 
 

จา้งซอ่มเครือ่ง pH 
meter                         1 รายการ

             13,500.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมี
วจิัย       13,500.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมี
วจิัย       13,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  45
 

3041142195 
 

จา้งเปลีย่นถา่ย
นํ้ามัน                            4 รายการ

             84,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัน่ 
จํากดั       84,000.00 บาท 

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัน่ 
จํากดั       84,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  46
 

3041142196 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              3,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        3,500.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/09/2014 ถงึ 30/09/201406.11.2014

  47
 

3041142197 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              5,607.4
8     ตกลงราคา     

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์
จํากดั        5,607.48 บาท 

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์
จํากดั        5,607.48 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  48
 

3041142198 
 

จา้งทดสอบ
เครือ่งมือ                              1 รายการ

             11,000.0
0     ตกลงราคา     

นาย จรัญ สปีาน                   
11,000.00 บาท 

นาย จรัญ สปีาน                   
11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  49
 

3041142199 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              6,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แฟ็คโตมารท์ จํากดั          
6,000.00 บาท 

บรษิัท แฟ็คโตมารท์ จํากดั          
6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  50
 

3041142200 
 

จา้งทําช ิน้งาน
ตน้แบบ                              1 รายการ

             21,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอสอาร ์ไทเทเนียม อนิดัสตร ี
จํากดั       21,000.00 บาท 

บรษิัท เอสอาร ์ไทเทเนียม อนิดัสตร ี
จํากดั       21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  51
 

3041142201 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

             22,985.1
2     ตกลงราคา     

บรษิัท ไซน์ ดไีซน์ จํากดั         
21,977.64 บาท 

บรษิัท ไซน์ ดไีซน์ จํากดั         
21,977.64 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  52
 

3041142202 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             45,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       45,000.00 บาท 

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       45,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  53
 

3041142203 
 

เครือ่งชัง่
ไฟฟ้า                                 1 รายการ

             28,037.3
8     ตกลงราคา     

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากดั       28,037.38 บาท 

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากดั       28,037.38 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  54
 

3041142204 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             12,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอด ีรฟู เทรดดิง้ จํากดั       
12,700.00 บาท 

บรษิัท ไอด ีรฟู เทรดดิง้ จํากดั       
12,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  55
 

3041142205 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

              8,450.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั         
8,450.00 บาท 

บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั         
8,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  56
 

3041142206 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             23,950.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั       23,950.00 บาท 

บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จํากดั       23,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  57
 

3041142207 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              1,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั        
1,400.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั        
1,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  58
 

3041142208 
 

จา้งจัดเกบ็
ขอ้มูล                                1 รายการ

             35,000.0
0     ตกลงราคา     

นางสาว จันทมิา  ร ิว้ลายเงนิ       
35,000.00 บาท 

นางสาว จันทมิา  ร ิว้ลายเงนิ       
35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  59
 

3041142209 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        7 รายการ

             17,891.0
7     ตกลงราคา     

บรษิัท เอพพี ีบอรด์ จํากดั        
17,891.07 บาท 

บรษิัท เอพพี ีบอรด์ จํากดั        
17,891.07 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  60
 

3041142210 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       4 รายการ

              7,435.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็ก เทค คอนโทรล 
จํากดั        7,435.00 บาท 

บรษิัท แม็ก เทค คอนโทรล 
จํากดั        7,435.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  61
 

3041142211 
 

ช ิน้งาน                           
         3 รายการ

             57,186.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สมุพิล จํากดั              
57,186.00 บาท 

บรษิัท สมุพิล จํากดั              
57,186.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  62
 

3041142212 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          3 รายการ

             22,765.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั        
22,765.00 บาท 

บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั        
22,765.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  63
 

3041142213 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 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                 

  64
 

3041142214 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

             30,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ธ.ธนัช จํากดั              
30,000.00 บาท 

บรษิัท ธ.ธนัช จํากดั              
30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  65
 

3041142215 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          4 รายการ

              3,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
3,600.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  66
 

3041142216 
 ชัน้วางตูใ้ตโ้ต๊ะปฏบิัตกิาร                      1 รายการ

             36,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั       36,000.00 บาท 

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั       36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  67
 

3041142218 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                      2  รายการ

             10,660.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั       10,660.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั       10,660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  68
 

3041142219 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         2  รายการ

              9,220.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั        
9,220.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั        
9,220.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  69
 

3041142220 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อะไหล)่                       1  รายการ

             13,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียร ิง่ จํากดั       
13,500.00 บาท 

บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียร ิง่ จํากดั       
13,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  70
 

3041142221 
 

จา้งเพมิพแ์บบผา้ใยกนั
ชง                         1  รายการ

             41,300.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ดดี ีเนเจอรค์ราฟท ์ จํากดั       
41,300.00 บาท 

บรษิัท ดดี ีเนเจอรค์ราฟท ์ จํากดั       
41,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/09/2014 ถงึ 30/09/201406.11.2014

  71
 

3041142222 
 

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                 

  72
 

3041142223 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อะไหล)่                       1  รายการ

             31,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิโทร เอ็นเตอรไ์พร จํากดั      
31,000.00 บาท 

บรษิัท อนิโทร เอ็นเตอรไ์พร จํากดั      
31,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  73
 

3041142224 
 

แทน่วางถังบรรจุ
กา๊ซ                              1 รายการ

            237,000.0
0     ตกลงราคา     

 หา้งหุน้สว่นสามัญ แสงสรุยี ์     
237,000.00 บาท 

 หา้งหุน้สว่นสามัญ แสงสรุยี ์     
237,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  74
 

3041142225 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          1  รายการ

             45,360.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั       
45,360.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั       
45,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  75
 

3041142226 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์(ผง
สาร)                         1  รายการ

             31,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท วศิวกรรมเคมี จํากดั        
31,500.00 บาท 

บรษิัท วศิวกรรมเคมี จํากดั        
31,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  76
 

3041142227 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             11,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากดั        
11,700.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากดั        
11,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  77
 

3041142228 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              7,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค 
จํากดั        7,500.00 บาท 

บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค 
จํากดั        7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  78
 

3041142229 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             12,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค 
จํากดั        12,500.00 บาท 

บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค 
จํากดั        12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  79
 

3041142230 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              9,576.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        9,576.00 บาท 

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        9,576.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  80
 

3041142231 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

              7,380.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        7,380.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        7,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  81
 

3041142233 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

              1,090.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั        
1,090.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั        
1,090.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  82
 

3041142234 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        2 รายการ

              1,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท พอลแิมทส ์จํากดั            
1,700.00 บาท 

บรษิัท พอลแิมทส ์จํากดั            
1,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  83
 

3041142235 
 

วัสดคุอมพวิเตอร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              3,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อพี ีแอนด ์ไอท ีโซล        
3,700.00 บาท 

บรษิัท อพี ีแอนด ์ไอท ีโซล        
3,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  84
 

3041142237 
 

นํ้ามัน
ดเีซล                            
          1 รายการ

             19,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
19,200.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
19,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  85
 

3041142238 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

              2,250.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,250.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  86
 

3041142239 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          4 รายการ

              3,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
3,700.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
3,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  87
 

3041142240 
 

วัสดุ
กอ่สรา้ง                           
         1 รายการ

             21,920.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
21,920.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
21,920.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติโบลท์
        28,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

  88
 

3041142241 
 

อปุกรณ์                           
               3 รายการ

             86,260.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นวิแม็ก จํากดั             
86,260.00 บาท 

บรษิัท นวิแม็ก จํากดั             
86,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  89
 

3041142242 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

                800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ          
800.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ          
800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  90
 

3041142243 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             74,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บญุถาวรเซรามคิ จํากดั       
74,400.00 บาท 

บรษิัท บญุถาวรเซรามคิ จํากดั       
74,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  91
 

3041142244 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

             15,360.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิฟินติี ้ออฟฟิต ซัพพลาย 
จํากดั       15,360.00 บาท 

บรษิัท อนิฟินติี ้ออฟฟิต ซัพพลาย 
จํากดั       15,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  92
 

3041142245 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              1,155.6
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยพัฒนสนิ ควอลติี ้จํากดั       
1,155.60 บาท 

บรษิัท ไทยพัฒนสนิ ควอลติี ้จํากดั       
1,155.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/09/2014 ถงึ 30/09/201406.11.2014

  93
 

3041142246 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       4 รายการ

             25,740.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น.เอ็ม.เทคนคิอล จํากดั        
25,740.00 บาท 

บรษิัท เอ็น.เอ็ม.เทคนคิอล จํากดั        
25,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  94
 

3041142248 
 

วัสดุ
กอ่สรา้ง                           
         2 รายการ

             14,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
14,000.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  95
 

3041142249 
 

เชือ้เพลงิ/หลอ่
ลืน่                              1 รายการ

              9,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ธาราบสิสเินส จํากดั         
9,500.00 บาท 

บรษิัท ธาราบสิสเินส จํากดั         
9,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  96
 

3041142250 
 

ชดุ
ทดสอบ                           
              8 รายการ

            216,140.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั      
230,000.00 บาท 

บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ี
จํากดั      202,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ี
จํากดั      202,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

  97
 

3041142251 
 

เครือ่งปั่น
เหวีย่ง                               1 รายการ

            240,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 
จํากดั      380,000.00 บาท 

บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 
จํากดั      380,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั      240,000.00 บาท 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั      240,000.00 บาท 

                                
      

  98
 

3041142252 
 

notebook                        
                1  รายการ

             70,271.0
3     ตกลงราคา     

บรษิัท ไดมอนด ์พเีพลิ จํากดั       
70,271.02 บาท 

บรษิัท ไดมอนด ์พเีพลิ จํากดั       
70,271.02 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  99
 

3041142253 
 จา้งพมิพป์้ายชือ่ตัง้โต๊ะสัมนา                   1 รายการ

              8,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา กราฟ
ฟิค        8,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา กราฟ
ฟิค        8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคาตํา่สดุ                   

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท แอดวานซ ์พริน้ต ิง้ จํากดั        
11,500.00 บาท 

                                
               

                                
      

 100
 

3041142254 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

             13,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั ตงกีเ่อ็นจเินียร ิง่       
13,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ตงกีเ่อ็นจเินียร ิง่       
13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 101
 

3041142255 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                      31 รายการ

             29,760.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั       
29,760.00 บาท 

บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั       
29,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 102
 

3041142256 
 

UV laser                        
                 1 รายการ

            375,000.0
0       พเิศษ      

บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์จํากดั       
375,000.00 บาท 

บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์จํากดั       
375,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 103
 

3041142257 
 

ผง
โลหะ                            
               1 รายการ

             51,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท วาย.อ.ีสเปเชยีลทสิ ์จํากดั      
51,000.00 บาท 

บรษิัท วาย.อ.ีสเปเชยีลทสิ ์จํากดั      
51,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 104
 

3041142258 
 

จา้งทํา Engine 
Flywheele                          1 รายการ

             44,650.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         
44,650.00 บาท 

บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         
44,650.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 105
 

3041142259 
 

จา้ง
อบรม                            
             1 รายการ

             40,500.0
0     ตกลงราคา     

นาย รัฐไท พรเจรญิ                
40,500.00 บาท 

นาย รัฐไท พรเจรญิ                
40,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 106
 

3041142260 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          1 รายการ

             12,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวล ู      
12,600.00 บาท 

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวล ู      
12,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 107
 

3041142261 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          2 รายการ

              8,490.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
8,490.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
8,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 108
 

3041142262 
 

จา้งซอ่มเครือ่ง SEM5410 
M135                     1 รายการ

             12,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ธาราบสิสเินส จํากดั        
12,500.00 บาท 

บรษิัท ธาราบสิสเินส จํากดั        
12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 109
 

3041142263 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                       
         1 รายการ

             14,100.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
14,100.00 บาท 

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
14,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 110
 

3041142264 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์
(อะไหล)่                  

              
 

             78,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) 
จํากดั       78,000.00 บาท 

บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) 
จํากดั       78,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 111
 

3041142265 
 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์ตูค้วบคมุไฟฟ้า)              4 รายการ

             13,040.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
13,040.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั           
13,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/09/2014 ถงึ 30/09/201406.11.2014

 112
 

3041142266 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                       
         4 รายการ

             12,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
12,000.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
12,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
12,850.00 บาท 

                                
               

                                
      

 113
 

3041142267 
 

วัสดวุทิยาสษสตร์
(สารเคมี)                        9 รายการ

              9,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        9,000.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 114
 

3041142268 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              1,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อมานี คอรป์อเรชัน่ จํากดั         
1,800.00 บาท 

บรษิัท อมานี คอรป์อเรชัน่ จํากดั         
1,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 115
 

3041142269 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              7,750.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท พรพล อนิสตรเูมน้ท ์จํากดั        
7,750.00 บาท 

บรษิัท พรพล อนิสตรเูมน้ท ์จํากดั        
7,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 116
 

3041142270 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                       22 รายการ

              9,509.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        9,509.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        9,509.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 117
 

3041142271 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

             35,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เซอรโ์ว ไดนามคิส ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       35,000.00 บาท 

บรษิัท เซอรโ์ว ไดนามคิส ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 118
 

3041142272 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          1  รายการ

              5,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        5,200.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        5,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 119
 

3041142273 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          1  รายการ

              2,100.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        2,100.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 120
 

3041142274 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          1  รายการ

              5,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        5,500.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 121
 

3041142275 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             16,750.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท วาย.อ.ีสเปเชยีลทสิ ์จํากดั       
16,750.00 บาท 

บรษิัท วาย.อ.ีสเปเชยีลทสิ ์จํากดั       
16,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 122
 

3041142276 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             13,271.0
3     ตกลงราคา     

บรษิัท ศรไีพบลูย ์อเีล็คทรอนกิส ์
จํากดั       13,271.03 บาท 

บรษิัท ศรไีพบลูย ์อเีล็คทรอนกิส ์
จํากดั       13,271.03 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

หา้งหุน้สว่นจํากดั กรงุเทพบรกิารแกส๊
        14,500.00 บาท 

                                
               

                                
      

 123
 

3041142277 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              6,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั        
6,800.00 บาท 

บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั        
6,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 124
 

3041142278 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                  2  รายการ

              4,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิโทร เอ็นเตอรไ์พร ์จํากดั        
4,700.00 บาท 

บรษิัท อนิโทร เอ็นเตอรไ์พร ์จํากดั        
4,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 125
 

3041142279 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             38,010.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไดโด พดีเีอ็ม (ไทยแลนด)์ 
จํากดั       38,010.00 บาท 

บรษิัท ไดโด พดีเีอ็ม (ไทยแลนด)์ 
จํากดั       38,010.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 126
 

3041142280 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              5,600.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซัคเซส คอรเ์ปอรเ์รชัน่ 
จํากดั        5,600.00 บาท 

บรษิัท ซัคเซส คอรเ์ปอรเ์รชัน่ 
จํากดั        5,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 127
 

3041142281 
 

เครือ่งคอมพวิเตอร ์
Workstation                   1 รายการ

            134,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เดลล ์คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) 
จํากดั       134,200.00 บาท 

บรษิัท เดลล ์คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) 
จํากดั       134,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 128
 

3041142282 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              5,250.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอสท ีพลัส จํากดั           
5,250.00 บาท 

บรษิัท เอสท ีพลัส จํากดั           
5,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 129
 

3041142283 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              3,490.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        3,490.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        3,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 130
 

3041142284 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              1,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั        
1,000.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั        
1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 131
 

3041142285 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              5,900.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 จํากดั        
5,900.00 บาท 

บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 จํากดั        
5,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 132
 

3041142286 
 

จา้งวเิคราะหต์ัวอยา่งแกลบ
ดํา                      1 รายการ

              7,000.0
0     ตกลงราคา     

สถาบัน วจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ       7,000.00 บาท 

สถาบัน วจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ       7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 133
 

3041142287 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              2,080.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        2,080.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        2,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 134
 

3041142288 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             25,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         
25,500.00 บาท 

บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         
25,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/09/2014 ถงึ 30/09/201406.11.2014

 135
 

3041142289 
 

วเิคราะหค์า่ขยายตัวของ
เคลอืบ                     1 รายการ

             15,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากดั       
15,000.00 บาท 

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากดั       
15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 136
 

3041142290 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       3 รายการ

              6,900.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        6,900.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        6,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 137
 

3041142291 
 

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                       
         4 รายการ

             36,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
36,000.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
36,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั             
38,550.00 บาท 

                                
               

                                
      

 138
 

3041142292 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             28,800.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั ดับบลวิ ท ีคาบิ
เนต       28,800.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ดับบลวิ ท ีคาบิ
เนต       28,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 139
 

3041142293 
 

ตูอ้บลม
รอ้น                             
         1 รายการ

             58,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากดั       
47,900.00 บาท 

บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากดั       
47,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 140
 

3041142294 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์
(ลอ้)                           2  รายการ

             48,200.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั กฤต อนิเตอร ์
พารท์       48,200.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั กฤต อนิเตอร ์
พารท์       48,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 141
 

3041142295 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              4,200.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอสท ีพลัส จํากดั           
4,200.00 บาท 

บรษิัท เอสท ีพลัส จํากดั           
4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 142
 

3041142296 
 

จา้งทดสอบตัวอยา่ง
งาน                            1  รายการ

             27,720.0
0     ตกลงราคา     

ศนูย ์วจิัยและพัฒนาอตุสาหกรรมยาง
ไทย       27,720.00 บาท 

ศนูย ์วจิัยและพัฒนาอตุสาหกรรมยาง
ไทย       27,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 143
 

3041142297 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       4 รายการ

             51,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั       
51,000.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั       
51,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 144
 

3041142298 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1  รายการ

             15,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อลิลนิอยส ์อนิสทรเูมน้ท ์
จํากดั       15,000.00 บาท 

บรษิัท อลิลนิอยส ์อนิสทรเูมน้ท ์
จํากดั       15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 145
 

3041142299 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1  รายการ

              3,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมีภัณฑ ์
จํากดั         3,000.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมีภัณฑ ์
จํากดั         3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 146
 

3041142300 
 

จา้งซอ่มเครือ่ง 
JEOL                             2 รายการ

             22,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ธาราบสิสเินส จํากดั        
22,000.00 บาท 

บรษิัท ธาราบสิสเินส จํากดั        
22,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 147
 

3041142301 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                   1  รายการ

             10,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แปซฟิิคคัลเลอร ์จํากดั       
10,000.00 บาท 

บรษิัท แปซฟิิคคัลเลอร ์จํากดั       
10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 148
 

3041142302 
 

เครือ่งชัง่
ดจิติอล                               1 รายการ

             48,000.0
0     ตกลงราคา     

รา้น พ.ีเอ็น.พ.ี สเกล แอนด ์อนิสทรเูมน้ท์
        48,000.00 บาท 

รา้น พ.ีเอ็น.พ.ี สเกล แอนด ์อนิสทรเูมน้ท์
        48,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       62,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

 149
 

3041142303 
 เครือ่งชัง่วเิคราะหค์วามชืน้                     1 รายการ

             57,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ซแีอล เทคแอนดซ์ัพพลาย 
จํากดั       57,000.00 บาท 

บรษิัท ซแีอล เทคแอนดซ์ัพพลาย 
จํากดั       57,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั      85,000.00 บาท 

                                
               

                                
      

 150
 

3041142304 
 

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                 

 151
 

3041142305 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        3 รายการ

             19,717.6
7     ตกลงราคา     

บรษิัท เชนิหง เอ็นเตอรไ์พร ์จํากดั       
19,717.67 บาท 

บรษิัท เชนิหง เอ็นเตอรไ์พร ์จํากดั       
19,717.67 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 152
 

3041142306 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        5 รายการ

              5,740.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั        
5,740.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั        
5,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 153
 

3041142307 
 

ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์
(PC)                          3 รายการ

             38,850.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
38,850.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
38,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 154
 

3041142308 
 

ความชืน้                          
         2 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                 

 155
 

3041142309 
 

จา้งซอ่มแซมหอ้งพืน้ทีห่อ้ง 
M112                  1 รายการ

             92,700.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท สมารท์ แมททเีรยีล แอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั       92,700.00 บาท 

บรษิัท สมารท์ แมททเีรยีล แอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั       92,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
จา้ง         

     
จํานวน     

       
งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที่
เสนอ           

        ผูท้ ีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตผุลทีค่ัดเลอืก           

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ระหวา่ง 01/09/2014 ถงึ 30/09/201406.11.2014

 156
 

3041142310 
 

วัสดุ
กอ่สรา้ง                           
         1 รายการ

              2,250.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,250.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั            
2,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 157
 

3041142311 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        1 รายการ

              1,300.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        1,300.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        1,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 158
 

3041142312 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          2  รายการ

             11,550.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั       11,550.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั       11,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 159
 

3041142313 
 

วัสดวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          1  รายการ

              1,050.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั         1,050.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั         1,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 160
 

3041142314 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       3 รายการ

              6,830.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นชิชนิ อเีลคทรคิ (ประเทศไทย) 
จํากดั        6,830.00 บาท 

บรษิัท นชิชนิ อเีลคทรคิ (ประเทศไทย) 
จํากดั        6,830.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 161
 

3041142315 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             15,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         
15,000.00 บาท 

บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         
15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 162
 

3041142316 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

              3,500.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั พ ีเอ็ม พ ี       
3,500.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั พ ีเอ็ม พ ี       
3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 163
 

3041142317 
 

วัสดคุวาม
ปลอดภัย                                13 รายการ

            177,160.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็ม.ท.ีพริน้ท ์จําก      
177,160.00 บาท 

บรษิัท เอ็ม.ท.ีพริน้ท ์จําก      
177,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 164
 

3041142318 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       7 รายการ

              5,070.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ
โบลท์        5,070.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ
โบลท์        5,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 165
 

3041142319 
 จา้งวเิคราะหต์ัวอยา่งช ิน้ไมไ้ผ ่                 5 รายการ

             24,500.0
0     ตกลงราคา     

มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร ์         
24,500.00 บาท 

มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร ์         
24,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 170
 

3041142324 
 

จา้งเหมา
บรกิาร                                  1  รายการ

             30,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เนเชอรัล ณชิ จํากดั        
30,000.00 บาท 

บรษิัท เนเชอรัล ณชิ จํากดั        
30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 171
 

3041142325 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                        2 รายการ

              1,980.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จําก        
1,980.00 บาท 

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จําก        
1,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 172
 

3041142326 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

                660.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั          660.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั          660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 173
 

3041142328 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              4,090.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        4,090.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        4,090.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 174
 

3041142329 
 

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                 

 175
 

3041142331 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             13,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ทอีารซ์ ีสมารท์บ๊อก จํากดั       
13,000.00 บาท 

บรษิัท ทอีารซ์ ีสมารท์บ๊อก จํากดั       
13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 176
 

3041142332 
 

วัสดุ
สํานักงาน                          
          2 รายการ

             13,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัน่ 
จํากดั       13,000.00 บาท 

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัน่ 
จํากดั       13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 177
 

3041142333 
 

โต๊ะ
ปฏบิัตกิาร                          
         1 รายการ

             49,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       49,000.00 บาท 

บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์เอ็นจเินียร ิง่ 
จํากดั       49,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 178
 

3041142334 
 

จา้งศกึษา LCA ปนูสําเร็จรปู 
(Motar)               1 รายการ

             70,000.0
0     ตกลงราคา     

นาย วรยทุธ  สายบัวตรง            
70,000.00 บาท 

นาย วรยทุธ  สายบัวตรง            
70,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 179
 

3041142335 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       1 รายการ

             33,644.8
6     ตกลงราคา     

บรษิัท จักรสเีลศิ จํากดั          
33,644.86 บาท 

บรษิัท จักรสเีลศิ จํากดั          
33,644.86 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 180
 

3041142336 
 เครือ่งพมิพม์ัลตฟิังกช์ัน่                       5 รายการ

             32,424.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ฟจู ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       32,424.00 บาท 

บรษิัท ฟจู ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       32,424.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 181
 

3041142337 
 

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                 

 182
 

3041142338 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              6,800.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท พพีแีอล ซสิเต็ม จํากดั        
6,800.00 บาท 

บรษิัท พพีแีอล ซสิเต็ม จํากดั        
6,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 183
 

3041142339 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                        1 รายการ

              3,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน)        
3,500.00 บาท 

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน)        
3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 



แบบ สขร. 1

ลําดับ เลขทีเ่อกสาร
        รายละเอยีดจัดซือ้/จัด
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จํานวน     
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สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ
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 185
 

3041142341 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              5,460.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็ก เทค คอนโทรล 
จํากดั        5,460.00 บาท 

บรษิัท แม็ก เทค คอนโทรล 
จํากดั        5,460.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 186
 

3041142342 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       5 รายการ

              5,410.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท บลสูโตน  จํากดั             
5,410.00 บาท 

บรษิัท บลสูโตน  จํากดั             
5,410.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 188
 

3041142344 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       5 รายการ

             12,880.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัน่ จํากดั       
12,880.00 บาท 

บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัน่ จํากดั       
12,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 189
 

3041142345 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(สารเคมี)                       1 รายการ

              8,250.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วัลเลย่ ์       
8,250.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วัลเลย่ ์       
8,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 190
 

3041142346 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

              4,980.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท นชิชนิ อเีลคทรคิ (ประเทศไทย) 
จํากดั        4,980.00 บาท 

บรษิัท นชิชนิ อเีลคทรคิ (ประเทศไทย) 
จํากดั        4,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 191
 

3041142347 
 

วัสดวุทิยาศาสตร ์
(อปุกรณ์)                       2 รายการ

             14,500.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
14,500.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
14,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 192
 

3041142348 
 

flow meter                      
                1  รายการ

            12,000.00
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แอดวานซ ์ไซแอม เทค 
จํากดั        12,000.00 บาท 

บรษิัท แอดวานซ ์ไซแอม เทค 
จํากดั        12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 193
 

3041142349 
 

อปุกรณ์พมิพ์
ตน้แบบ                               2 รายการ

             22,000.0
0     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิทเิกรทเต็ด ดไีซด ์แอนด ์
แมชชนี       22,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิทเิกรทเต็ด ดไีซด ์แอนด ์
แมชชนี       22,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 194
 

3041142350 
 

Reactor                         
                1  รายการ

             18,650.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากดั        
18,650.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากดั        
18,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142351 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(สารเคมี)                       1  รายการ

              1,410.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        1,410.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จํากดั        1,410.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142352 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                       2  รายการ

             10,135.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ชยับรูณ์ บราเดอรส์ จํากดั       
10,135.00 บาท 

บรษิัท ชยับรูณ์ บราเดอรส์ จํากดั       
10,135.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142353 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(แกส๊)                          1  รายการ

             15,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       15,000.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142354 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(แกส๊)                           1 รายการ

              1,400.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        1,400.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        1,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3041142355 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(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                 

 200
 

3041142356 
 

วัสดวุทิยาศาสตร์
(อปุกรณ์)                          รายการ

              5,280.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        5,280.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        5,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3042140064 
 

เร
ซนิ                              
              1 รายการ

          USD13,190.4
0       พเิศษ      

 DSM Desotech Inc.              
 13,190.40 USD 

 DSM Desotech Inc.              
 13,190.40 USD จัดซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศ            
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3043140066 
 

จา้งพนักงานรับสง่
เอกสาร                          1 รายการ

            183,612.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ฟีนกิซ ์แมสเซนเจอร ์เอ็กเพรส 
เซอรว์สิ      171,600.00 บาท 

บรษิัท ฟีนกิซ ์แมสเซนเจอร ์เอ็กเพรส 
เซอรว์สิ      171,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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3043140067 
 

จา้งออกแบบปรับปรงุ
หอ้งปฏบิัตกิาร                 1 รายการ

            394,000.0
0

ออกแบบและควบคมุงาน
 โดยวธิพีเิศษ

บรษิัท ไฮจนิคิ โซลชูัน่ จํากดั      
367,640.19 บาท 

บรษิัท ไฮจนิคิ โซลชูัน่ จํากดั      
367,640.19 บาท เป็นผูเ้สนอขอ้กาํหนดตรงตามความตอ้งการ  

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท เกทเวย ์อารค์เิท็ค จํากดั       
367,640.19 บาท 
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3043140068 
 

จา้งแม่บา้นดา้นความ
ปลอดภัย                       1 รายการ

            167,102.8
0     ตกลงราคา     

บรษิัท เบสท ์อนิเวสตเิกชัน่ จํากดั      
167,102.80 บาท 

บรษิัท เบสท ์อนิเวสตเิกชัน่ จํากดั      
167,102.80 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท เดยีร ์ซัพพลาย เซอรว์สิ 
จํากดั      201,869.16 บาท 
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3043140069 
 

จา้งพนักงาน
ตอ้นรับ                              1 รายการ

            228,000.0
0     ตกลงราคา     

บรษิัท ฟีนกิซ ์แมสเซนเจอร ์เอ็กซเ์พรส 
จํากดั     228,000.00 บาท 

บรษิัท ฟีนกิซ ์แมสเซนเจอร ์เอ็กซเ์พรส 
จํากดั     228,000.00 บาท 

ราคา
ตํา่สดุ                            

    
 

           
 

                                
          

              
 

                     
 

                
 

บรษิัท แมน แมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ 
จํากดั      252,000.00 บาท 

                                
               

                                
      


