
หนา้ที ่1/7

แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ี

1 Book Crompton  Foot mount 4Pole 

5.5KW 7.5HP 380V

67,196.00            67,196.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด                                                                                               67,196.00      บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด                                                                                               คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200045 01/11/2018

2 ค่าบริการเช่าอุปกรณ์ HP IDS Probook 

440 NB PC เร่ิม 1 ตุลาคม 2561 - 30 

กันยายน 2562

111,836.40          111,836.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ จ ากัด                                                                                                        111,836.40     บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ จ ากัด                                                                                                        คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200052 01/11/2018

3 ค่าบริการเช่าใช้อุปกรณ์ HP Probook 

640G1-911TX เร่ิม 1 ตุลาคม 2561 - 30

 กันยายน 2562

133,536.00          133,536.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ จ ากัด                                                                                                        133,536.00     บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ จ ากัด                                                                                                        คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200046        01/11/2018

4 Kaspersky  Endpoint Security for 

Bussiness Select 1 Year for Renewal 

( Anti - Malware Protection / 

Endpoint Protection / MDM ) Peroid 

: Octorber 01 , 2018 To September 

30, 2019

229,194.00          229,194.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรเทคซอฟท์ จ ากัด                                                                                                                    229,194.00     บริษัท โพรเทคซอฟท์ จ ากัด                                                                                                                    คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200050        01/11/2018

5 Warranty  APC Smart UPS 5KVA  APC 

Smart UPS RT 8KVA

107,588.50          107,588.50          เฉพาะเจาะจง Pace Design Engineering Co., Ltd                                                                                                            107,588.50     Pace Design Engineering Co., Ltd                                                                                                            คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200049        01/11/2018

6 ค่าบริการเช่าอุปกรณ์ Cyberoam 

300iNG Wifi เร่ิม 1 ตุลาคม 2561 - 30 

กันยายน 2562

227,910.00          227,910.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ จ ากัด                                                                                                        227,910.00     บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ จ ากัด                                                                                                        คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200047        01/11/2018

7 ค่าบริการเช่าอุปกรณ์ Logger HP 

ArcSight เร่ิม 1 ตุลาคม 2561 - 30 

กันยายน 2562

225,984.00          225,984.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ จ ากัด                                                                                                        225,984.00     บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ จ ากัด                                                                                                        คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200048        01/11/2018

8 Base  AL 7075 Hard Anodize

MR 9 WL  Linear guide

15,022.80            15,022.80            เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟิเช่ียน เวิร์ค แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                              15,022.80      บริษัท โปรฟิเช่ียน เวิร์ค แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                              คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200043        01/11/2018

9 CALIBRATION FEE OF TRANSMISSION 

FLAT Model 8002-00241 S/N 23428-

02

70,880.00            70,880.00            เฉพาะเจาะจง National Institute of Advanced                                                                                                              70,880.00      National Institute of Advanced                                                                                                              คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200053        01/11/2018

10 Vacuum  Oven Model DZF-6021,20L

 30 x 30 x 27.5 cm.RT+10 to 200 C

Vacuum pump  Model VE-125 

รับประกัน 1 ปี ค่าแรง อะไหล่ ไม่รวมค่า

เดินทาง

61,632.00            61,632.00            เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด                                                                                                                   61,632.00       บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด                                                                                                                   คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200051        01/11/2018

11 Overhaul  Parts for LC-20AD  

ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมเคร่ือง

154,786.20          154,786.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด                                                                                                                 154,786.20     บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด                                                                                                                 คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200044        01/11/2018

12 ต่ออายุวารสาร NCSL INTERNATIONAL 

2019 ISSN 1931-5775

19,040.00            19,040.00            เฉพาะเจาะจง NCSL International (www.ncslo.org)                                                                                                          19,040.00      NCSL International (www.ncslo.org)                                                                                                          คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200056        05/11/2018

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ



หนา้ที ่2/7

แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ี

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

13 ต่ออายุวารสาร  Measurement 102,748.00          102,748.00          เฉพาะเจาะจง ELSEVIER CUSTOMER SERVICE                                                                                                                   102,748.00     ELSEVIER CUSTOMER SERVICE                                                                                                                   คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200054        05/11/2018

14 ต่ออายุวารสาร Measurement Sciense 

and Trachnology 2019

75,152.00            75,152.00            เฉพาะเจาะจง IOP  Publishing LTD                                                                                                                         75,152.00      IOP  Publishing LTD                                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200057        05/11/2018

15 ต่ออายุวารสาร 34,364.00            34,364.00            เฉพาะเจาะจง IOP  Publishing LTD                                                                                                                         34,364.00      IOP  Publishing LTD                                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200055        05/11/2018

16 น้ ามันดีเซล 41,730.00            41,730.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด                                                                                               41,730.00      บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด                                                                                               คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200060        06/11/2018

17 วัสดุส านักงาน 35,117.40            35,117.40            เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์เท็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                                           35,117.40      บริษัท เวอร์เท็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                                           คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200068        06/11/2018

18 ค่าบริการเช่าใช้อุปกรณ์ Network Cisco 

2504 Wireless Controller เร่ิมสัญญา  1

 ตุลาคม 2561 - 31 กันยายน 2562

256,697.28          256,697.28          เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ ากัด                                                                                                          256,697.28     บริษัท เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ ากัด                                                                                                          คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200067        06/11/2018

19 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ Service VMPS 

Server เร่ิมสัญญา 1 ตุลาคม 2561 - 30 

กันยายน 2562

191,251.80          191,251.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     191,251.80     บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200065        06/11/2018

20 ค่าบริการเช่าอุปกรณ์ Cyberoam 

300iNG LAN เร่ิมสัญญา 1 ตุลาคม 2561

 - 30 กันยายน 2562

207,160.56          207,160.56          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     207,160.56     บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200061        06/11/2018

21 ค่าบริการเช่าอุปกรณ์ Firewall 

FortiGate-200E BDL เร่ิมสัญญา 1 

ตุลาคม 2561 -  30 กันยายน 2562

194,205.00          194,205.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     194,205.00     บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200062        06/11/2018

22 ค่าบริการเช่าใช้อุปกรณ์ Network 

Service for Proxy Server เร่ิมสัญญา 1 

ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

286,229.28          286,229.28          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     286,229.28     บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200063        06/11/2018

23 ค่าบริการเช่าอุปกรณ์ Firewall Sophos 

Web Security เร่ิม 1 ตุลาคม 2561 - 30

 กันยายน 2562

232,660.80          232,660.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ ากัด                                                                                                          232,660.80     บริษัท เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ ากัด                                                                                                          คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200066        06/11/2018

24 ค่าบริการเช่าอุปกรณ์ Sophos XG330 

FullGuard เร่ิมสัญญา 1 ตุลาคม 2561 - 

30 กันยายน 2562

297,220.32          297,220.32          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     297,220.32     บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200064        06/11/2018

25 1004-00.3-GW00: L/C1004 300 g 

G00000 Item : FT004203

1,391.00             1,391.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.พี.ที. แมชชีนเนอร่ี (1993) จ ากัด                                                                                                  1,391.00        บริษัท เค.พี.ที. แมชชีนเนอร่ี (1993) จ ากัด                                                                                                  คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200058        06/11/2018

26 วัสดุส้ินเปลืองห้องปฏิบัติการเคมี งาน

วิเคราะห์อินทรีย์เคมี

45,325.20            45,325.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ซายน์เทค จ ากัด                                                                                                              45,325.20      บริษัท แอดวานซ์ ซายน์เทค จ ากัด                                                                                                              คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200059        06/11/2018



หนา้ที ่3/7

แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ี

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

27 จ้างท าหนังสือ TRM ปก จ้างท าหนังสือ : 

นวัตกรรม( หน้า- หลัง ) : พิมพ์ 4 สี  2 

ด้าน เคลือบพีวีซีด้าน, สปอตยูวี กระดาษ :

 อาร์ตการ์ด 310 แกรม

199,500.00          199,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรบุ๊คส์ โดย นางสาวสมสกุล  สังพรหม                                                                                                   199,500.00     ร้าน ภัทรบุ๊คส์ โดย นางสาวสมสกุล  สังพรหม                                                                                                   คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200069        06/11/2018

28 เกลืออุตสาหกรรมบรรจุ 25 กก/ 1 ถุง 8,988.00             8,988.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด                                                                                               8,988.00        บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด                                                                                               คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200074        07/11/2018

29 ค่าบริการ SMS Service  ( 12 เดือน ) 

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562- 31 ธันวาคม

 2562

1,926.00             1,926.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอรีครูท จ ากัด                                                                                                                       1,926.00        บริษัท ไอรีครูท จ ากัด                                                                                                                       คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200073        07/11/2018

30 HRA  Series 104,860.00          104,860.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร์ จ ากัด                                                                                                               104,860.00     บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร์ จ ากัด                                                                                                               คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200070        07/11/2018

31 Weight  100g F 1 PL cal 5,029.00             5,029.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                                   5,029.00        บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                                   คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200071        07/11/2018

32 VMM  Repair  ( 8 HOUR ) 

Transportation

22,470.00            22,470.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                                           22,470.00      บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                                           คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200072        07/11/2018

33 Thermo Recorder

 - Temperature Range : 0  50 C

 - Humidity Range : 10  95% RH

- Barometric Pressure : 750  1100 

hPa

11,459.70            11,459.70            เฉพาะเจาะจง บริษัท โอคูมูระ แอนด์ ซีสเท็มส์ จ ากัด                                                                                                       11,459.70      บริษัท โอคูมูระ แอนด์ ซีสเท็มส์ จ ากัด                                                                                                       คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200075        08/11/2018

34 EZ-Pak Filters  0.45um 50mm white 

gridded, Merck

Buechner funnel ,59mm , NALGENE

Stericup-HV  500mL Durapore ( 

PVDF ) 0.45 um Sterile,

25,064.75            25,064.75            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                         25,064.75      บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200086        12/11/2018

35 ตลับผ้าหมึกดอทฯ S015639 Epson 2,440.03             2,440.03             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                2,440.03        บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200091        12/11/2018

36 Sticker  3.2 x 2.5 Cm ฟลอย์เงิน 50 

MIC 3 ดวงห่าง มุมมล5000 ดวง/ ม้วน 

แกน 1.5 น้ิว ( สินค้าส่ังผลิต 5-10 วัน)

Ribbon Standard Resin  ( SILVER ) 

Size 110 x 300 m F/OUT แกน 1.0 น้ิว

12,198.00            12,198.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปโป เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด                                                                                                           12,198.00      บริษัท นิปโป เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด                                                                                                           คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200088        12/11/2018

37 ค่าบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ Elip ( Eectronic Library On 

Web ) ระยะเวลา 12 เดือน

43,912.80            43,912.80            เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด                                                                                                  43,912.80      บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด                                                                                                  คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200089        12/11/2018

38 ค่าบริการบ ารุงรักษาระบบเฝ้าระวังและ

การแจ้งเตือนอุณหภูมิและความช้ืน CMC

 Monitoring

26,750.00            26,750.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จ ากัด                                                                                                     26,750.00      บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จ ากัด                                                                                                     คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200090        12/11/2018



หนา้ที ่4/7

แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ี

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

39 ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ VoiceFinder 

AP1100F Volp Gateway ระยะเวลา 12 

เดือน ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561- 30 

กันยายน 2562

15,857.40            15,857.40            เฉพาะเจาะจง บริษัท โซลูช่ัน วัน เน็ตเวอร์ค จ ากัด                                                                                                        15,857.40      บริษัท โซลูช่ัน วัน เน็ตเวอร์ค จ ากัด                                                                                                        คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200092        12/11/2018

40 หัวอ่านเคร่ืองช่ังน้ าหนักอิเลคโทรนิค T 

Scale

- แสดงประมวลผลตัวเลขแบบ L.C.D.สีด า

 พร้อมไฟเรืองแสง

- ความละเอียดเท่ากับ 1 : 30,000 divion

- มีโปรแกรมท างานหักค่าภาชนะได้เต็ม

พิกัดก าลัง

7,490.00             7,490.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็ปเปอร์ สเกลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                                   7,490.00        บริษัท เซ็ปเปอร์ สเกลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                                   คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200078        12/11/2018

41 ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมเคร่ือง Chilled

 Mirror

- แก้ไขท าความสะอาดรอยเป้ือนขนาด

ใหญ่บน Mirror ภายใน DEWPOINT 

SENSOR

- ปรับค่าในการท า ABC ตามผู้ผลิต

แนะน าบน MAINBOARD

9,095.00             9,095.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ทวีพัฒนา จ ากัด                                                                                                                     9,095.00        บริษัท ว.ทวีพัฒนา จ ากัด                                                                                                                     คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200079        12/11/2018

42 วัสดุส้ินเปลืองห้องปฏิบัติการเคมี งาน

วิเคราะห์ชีวภาพ

32,961.35            32,961.35            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด                                                                                                           32,961.35      บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด                                                                                                           คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200087        12/11/2018

43 Hydranal  Water Standard 1.0 

(34828 )

25,894.00            25,894.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด                                                                                                     25,894.00      บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด                                                                                                     คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200081        12/11/2018

44 SRM 2890  Water Saturated 1- 

Octanol , 5 x 2 mL

41,195.00            41,195.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                       41,195.00      บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                       คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200082        12/11/2018

45 Bisphenol  A 250mg 37,022.00            37,022.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จ ากัด                                                                                                             37,022.00      บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จ ากัด                                                                                                             คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200083        12/11/2018

46  4-p-Hydroxyphenyl -2, 

2,4trimethychroman Cas no.472-41-

3 Product of Alfa Chemistry

19,902.00            19,902.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด                                                                                                                 19,902.00      บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด                                                                                                                 คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200084        12/11/2018

47 P/N  G1024 AlfaTest WB Columns, 

for GPLC ( 25/box )

46,545.00            46,545.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ทองอนุรักษ์ จ ากัด                                                                                                                    46,545.00      บริษัท ทองอนุรักษ์ จ ากัด                                                                                                                    คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200085        12/11/2018

48 Magnesium  sulfate anhydrous, 

reagent grade,>=97%

15,375.90            15,375.90            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                       15,375.90      บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                       คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200080        12/11/2018

49 Diverter Flow Control Lab. V 2.2 695,500.00          695,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อิเล็คทริก้า เอ็น-เทค จ ากัด                                                                                                          695,500.00     บริษัท อิเล็คทริก้า เอ็น-เทค จ ากัด                                                                                                          คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200077        15/11/2018

50 ค่าบ ารุงรักษาระบบ ควบคุมอาคาร

อัตโนมัติ แบบไม่รวมอะไหล่ ระยะ 1 ปี 

โครงการ : อาคารผดุงมาตร

109,996.00          109,996.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด                                                                                                         109,996.00     บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200094        16/11/2018



หนา้ที ่5/7

แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ี

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

51 มอเตอร์ Trane PAT NO.024-0343  

Trane NO.024-0339

11,556.00            11,556.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด                                                                                               11,556.00      บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด                                                                                               คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200093        16/11/2018

52 งานท าความสะอาดพ้ืนผิวไม้ 31,030.00            31,030.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท บี-เทค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด                                                                                                           31,030.00      บริษัท บี-เทค พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด                                                                                                           คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200096        16/11/2018

53 Low  Pressure Comparator Pressure 

Range : (-0.95-40 ) bar ; (-14-600) psi 

Digital  Pressure Guages - Range : (-

0.95-40 ) bar: (-14-600) psi - 

Accuracy : 0.05% FS - Range : (0-40) 

bar; (0-600) psi - Accuracy :0.5% FS

94,481.00            94,481.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด                                                                                                       94,481.00      บริษัท วีพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด                                                                                                       คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200095        16/11/2018

54 ค่าบริการเช่าใช้โปรแกรม AutoCAD 2019

 ( 2D and 3D CAD Software-

Subscription : 1 License / 1 PC 

Supcription 1 Year

42,265.00            42,265.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด                                                                                                         42,265.00      บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200101        16/11/2018

55 Displacement  Laser Sensor Set

- Laser Displacement Sensor / 

(Sensor Head )   : จ านวน 1 PCS |- 

Laser Displacement Sensor /

(Controller)   : จ านวน 1 PCS

- Cable / For LK-H Series : จ านวน 1 

PCS |- PC Software /For LK-H Series  

 : จ านวน 1 PCS

- RS-232C Connector /(D-SUB 9-PIN) 

 : จ านวน 1 PCS |- USB Cable 2M For 

CV3000  : จ านวน 1 PCS

- I/O Cable for CV3000   : จ านวน 1 

PCS |- Interconnection Cable /

(RS-232C)  : จ านวน 1 PCS

- Switching Power Supply   : จ านวน 

1 PCS

297,460.00          297,460.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด                                                                                                          297,460.00     บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด                                                                                                          คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200099        16/11/2018

56 Stage  X Y Z รุ่น MAXYZ -125L-H 38,038.50            38,038.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็ม โซลูช่ัน พลัส จ ากัด                                                                                                           38,038.50      บริษัท ทีเอ็ม โซลูช่ัน พลัส จ ากัด                                                                                                           คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200097        16/11/2018



หนา้ที ่6/7

แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ี

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

57 งานซ่อม Product : Load - Cell 

Transfer Signal Product : Vacuum 

Indicator Sensors |Brand : LEYBOLD - 

Repair & Maintenance Controller 

Board - VCR Adapter

89,880.00            89,880.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อิเล็คทริก้า เอ็น-เทค จ ากัด                                                                                                          89,880.00      บริษัท อิเล็คทริก้า เอ็น-เทค จ ากัด                                                                                                          คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200098        16/11/2018

58 ลูกแก้วคริสตัลพร้อมกล่องผ้าไหม - 

เลเซอร์วงกลม 2D และเลเซอร์ฐานด้าน

นอก

200,625.00          200,625.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไอดี ไอเดีย                                                                                                                             200,625.00     ร้านไอดี ไอเดีย                                                                                                                             คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200100        16/11/2018

59 กระเป๋า พิมพ์โลโก้ ซับดิเมนช่ัน + ซ่ือ

หน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

32,100.00            32,100.00            เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เสรีพลาสติก ซัพพลาย                                                                                                                  32,100.00      ห.จ.ก. เสรีพลาสติก ซัพพลาย                                                                                                                  คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200105        19/11/2018

60 Shaft  out 15 mm in 8.15 mm ( SKD 

11) Hardness 60+-2 HRC W/C

5,992.00             5,992.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟิเช่ียน เวิร์ค แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                              5,992.00        บริษัท โปรฟิเช่ียน เวิร์ค แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                              คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200104        19/11/2018

61 Microcentrifuge  Tube 2mL,150mg  

MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18,100pk 

Packaged in Mylar Bags QuEChERS 

SPE Q-sepQ251

20,709.32            20,709.32            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี. อี. คอมบิเนช่ัน จ ากัด                                                                                                            20,709.32      บริษัท ซี. อี. คอมบิเนช่ัน จ ากัด                                                                                                            คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200103        19/11/2018

62 Iron  For ICP-MS 10 ppm 57   @ 

100ml

24,396.00            24,396.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด                                                                                                                 24,396.00      บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด                                                                                                                 คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200102        19/11/2018

63 ชุดระบบรางเล่ือน ส าหรับ ULM 1,468,000.00        1,468,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเทค อินโนเวช่ัน จ ากัด                                                                                                             1,468,000.00  บริษัท ซินเทค อินโนเวช่ัน จ ากัด                                                                                                             คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

76/2561 20/11/2018

64 KIMTECH  SCIENCE *KIMWIPES* 

Delicate Task Wipers 1-ply White, 

1Ply ,POP-UP Box, 11.00*21.00 cm, 

280*30

6,206.00             6,206.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวาแพค จ ากัด                                                                                                                     6,206.00        บริษัท อินโนวาแพค จ ากัด                                                                                                                     คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200106        20/11/2018

65 วัสดุส้ินเปลืองห้องปฏิบัติการ งาน

วิศวกรรมการวัดละเอียด

5,927.80             5,927.80             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                         5,927.80        บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200107        20/11/2018

66 วัสดุส้ินเปลืองห้องปฏิบัติการ งาน

วิศวกรรมการวัดละเอียด

22,349.82            22,349.82            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                22,349.82      บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200108        20/11/2018

67 ท่ีคลุมรองเท้า  ( PVC Shoe Cover ) 

ความหนา 0.05 mm ต่อด้าน หรือ 50 

ไมครอน50 pairs/bag, 20bags /ctn

10,165.00            10,165.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.โปรดักส์ ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                         10,165.00      บริษัท วี.พี.โปรดักส์ ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200113        21/11/2018

68 Assembly  Brake Part #1 

1. Disbake for Assembly Part 

Machine 12 Part   จ านวน 1 SET

 2. Machineing part with Assembly  

 จ านวน 1 SET

9,296.16             9,296.16             เฉพาะเจาะจง บริษัท อิเล็คทริก้า เอ็น-เทค จ ากัด                                                                                                          9,296.16        บริษัท อิเล็คทริก้า เอ็น-เทค จ ากัด                                                                                                          คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200112        21/11/2018

69 Electrical Power Standard , 

s/n906652012 for repair

374,500.00          374,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากัด                                                                                                                374,500.00     บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากัด                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200110        21/11/2018



หนา้ที ่7/7

แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เลขท่ีสัญญา วันท่ี

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

70 Ethanol - Water Solution (Nominal 

Mass Fraction 95.6%)

24,931.00            24,931.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด                                                                                                                 24,931.00      บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด                                                                                                                 คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200111        21/11/2018

71 กระเป๋าเป้ 2 In 1 - วัสดุ ผ้า 210d - 

สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ด้าน

85,600.00            85,600.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นซี คลาวส์คอม จ ากัด                                                                                                               85,600.00      บริษัท เอ็นซี คลาวส์คอม จ ากัด                                                                                                               คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200115        22/11/2018

72 สมุดโน๊ตจ านวน 5,000 เล่ม 54,000.00            54,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรบุ๊คส์ โดย นางสาวสมสกุล  สังพรหม                                                                                                   54,000.00      ร้าน ภัทรบุ๊คส์ โดย นางสาวสมสกุล  สังพรหม                                                                                                   คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200114        22/11/2018

73 Clean  Power with Strong 

penetration force adhered to the 

metal surface rust, dirt, and carbon

9,976.68             9,976.68             เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟ็คโตมาร์ท จ ากัด                                                                                                                    9,976.68        บริษัท แฟ็คโตมาร์ท จ ากัด                                                                                                                    คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200117        23/11/2018

74 ถุงมือไนล่อน Nylon Full Liner glove 

Size S,M,L 1 pr/bag, 10 bag/ outer 

bags, 30 outerbag / ctn

14,445.00            14,445.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.โปรดักส์ ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                         14,445.00      บริษัท วี.พี.โปรดักส์ ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200118        23/11/2018

75 NI  9401 8-Chanel, 100 ns , TTL 

Digital Input / Output Module

23,300.00            23,300.00            เฉพาะเจาะจง National Instruments Singapore (Pte) Ltd.                                                                                                   23,300.00      National Instruments Singapore (Pte) Ltd.                                                                                                   คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200119        26/11/2018

76 HRA  Series Model 243,639.00          243,639.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร์ จ ากัด                                                                                                               243,639.00     บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร์ จ ากัด                                                                                                               คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200109        26/11/2018

77 วัสดุส้ินเปลืองห้องปฏิบัติการ งาน

วิเคราะห์อินทรีย์เคมี

130,754.00          130,754.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด                                                                                                                 130,754.00     บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด                                                                                                                 คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200116        26/11/2018

78 ซองสีน้ าตาลพิมพ์โลโก้ช่ือและท่ีอยู่สถาบัน

1 กล่อง บรรจุ 250 ซอง

24,075.00            24,075.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรกนกการพิมพ์                                                                                                             24,075.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรกนกการพิมพ์                                                                                                             คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200120        27/11/2018

79 วัสดุส านักงาน 81,724.46            81,724.46            เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์เท็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                                           81,724.46      บริษัท เวอร์เท็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                                           คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200122        28/11/2018

80 Oscilloscope,HMO Complete, HMO 

Series, 4+16 Channel,500 

MHz,4GSPS, 8 Mpts,700 ps :  2448547

229,996.50          229,996.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จ ากัด                                                                                                      229,996.50     บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จ ากัด                                                                                                      คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200123        28/11/2018

81 วัสดุส้ินเปลืองห้องปฏิบัติการ กลุ่มงาน

มาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาฯ

74,831.22            74,831.22            เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จ ากัด                                                                                                            74,831.22      บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จ ากัด                                                                                                            คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200121        28/11/2018

82 HiCube 300  H Eco DN 100 CF-F, 

MVP030 100-240 V, 50/60 Hz

367,010.00          367,010.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮากุโตะ (ไทยแลนด์) จ ากัด                                                                                                             367,010.00     บริษัท ฮากุโตะ (ไทยแลนด์) จ ากัด                                                                                                             คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200124        29/11/2018

83 จ้างท าชุดกระบอกแรงดันน้ ามันและชุด

จ่ายแรงดันน้ ามัน

1,556,850.00        1,556,850.00        เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน                                                                                                    1,556,850.00  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน                                                                                                    คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

81/2561 30/11/2018

84 โพรงวัตถุด า ( ทองแดง OD 38.1, ID 32.1

 ,T=3 MM. + ปอมสีขาว)

13,161.00            13,161.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท มิลล่ิงเซ็นเตอร์ พาร์ท จ ากัด                                                                                                         13,161.00      บริษัท มิลล่ิงเซ็นเตอร์ พาร์ท จ ากัด                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

6200125        30/11/2018

85 เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้าย่านนาโน (Nano 

Voltmeter และ Switch/Control 

Mainframe)

882,536.00          882,536.00          เฉพาะเจาะจง Trinergy Instrument Co., Ltd.                                                                                                               882,536.00     Trinergy Instrument Co., Ltd.                                                                                                               คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

และราคาต่ าสุด

82/2561 30/11/2018


