
แบบ สขร.1

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ เลขที่สัญญา วันที่

1 ซื้อหุนจําลองสําหรับควบคุมคุณภาพ

เครื่องถายอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียง

ความถี่สูง

179,135.00             179,135.00             ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด                                                                                                  179,135.00           บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด                                                                                                  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

และราคาเปนไปตามกรอบวงเงินงงบประมาณ

5512/6310001      15/10/2020

2 เครื่องมือแพทยชุดจําลองสัญญาณชีพ 

(Viral Signs Simulator)

221,599.14             221,599.14             ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                221,599.14           บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

และราคาเปนไปตามกรอบวงเงินงงบประมาณ

30/2563 19/10/2020

3 เครื่องมือแพทยเครื่องวิเคราะหการทํางาน

เครื่องใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา

300,701.03             300,701.03             ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                300,701.03           บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

และราคาเปนไปตามกรอบวงเงินงงบประมาณ

28/2563 19/10/2020

4 เครื่องมือแพทยเครื่องวิเคราะหการทํางาน

เครื่องกระตุกหัวใจ

233,263.42             233,263.42             ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                233,263.42           บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

และราคาเปนไปตามกรอบวงเงินงงบประมาณ

34/2563 19/10/2020

5 เครื่องมือแพทยเครื่องวิเคราะหความ

ปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องมือทาง

การแพทย

206,229.66             206,229.66             ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                206,229.66           บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

และราคาเปนไปตามกรอบวงเงินงงบประมาณ

33/2563 19/10/2020

6 เครื่องมือแพทยเครื่องวัดวิเคราะหเครื่อง

ตัดจี้ไฟฟา

236,288.53             236,288.53             ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                236,288.53           บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

และราคาเปนไปตามกรอบวงเงินงงบประมาณ

32/2563 19/10/2020

7 เครื่องมือแพทยชุดจําลองอัตราอิ่มตัว

ออกซิเจนในเลือด

152,409.52             152,409.52             ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                152,409.52           บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

และราคาเปนไปตามกรอบวงเงินงงบประมาณ

29/2563 19/10/2020

8 เครื่องมือแพทยชุดจําลองความดันโลหิต

แบบไมรุกล้ํา

200,088.61             200,088.61             ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                200,088.61           บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

และราคาเปนไปตามกรอบวงเงินงงบประมาณ

31/2563 19/10/2020

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน ตุลาคม 2563

หนวยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา



แบบ สขร.1

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ เลขที่สัญญา วันที่

1 เครื่องจายกระแสไฟฟาตอเนื่อง และงาน

ปรับปรุงระบบไฟฟา

       1,439,150.00 1,439,150.00       คัดเลือก บริษัท ดีอารเค เพาเวอร เซอรวิส จํากัด                                                                                                       1,439,150.00  บริษัท ดีอารเค เพาเวอร เซอรวิส จํากัด                                                                                                       คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ
5520/6310001    15/10/2020

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน ตุลาคม 2563

หนวยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา



หน้าที� 1/2

แบบ สขร.1

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ เลขที่สัญญา วันที่

1 จางผลิตสื่อประชาสัมพันธ"ผลิตวีดิทัศน NIMT Fight COVID-19 : 

สงตอคุณภาพชีวิตที่ดีแบบ New Normal ดวยมาตรวิทยา"
130,000.00          130,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟลว มีเดีย จํากัด                                                                                                                130,000.00            บริษัท อินโฟลว มีเดีย จํากัด                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410013        19/10/2020

2  วัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน  จํานวน 18 รายการ 59,096.58           59,096.58           เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงเรืองโรจน ออฟฟศ เซอรวิส จํากัด                                                                                                 59,096.58             บริษัท รุงเรืองโรจน ออฟฟศ เซอรวิส จํากัด                                                                                                  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410016        21/10/2020

3 งานจางเหมาบริการบํารุงรักษาตูสาขาโทรศัพท

สัญญาบริการเริ่ม 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
37,450.00           37,450.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท คิงสชินพาวเวอร จํากัด                                                                                                               37,450.00             บริษัท คิงสชินพาวเวอร จํากัด                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410002        21/10/2020

4 งานจางเหมาบริการ รับ - สง เอกสาร 

สัญญาบริการตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
198,000.00          198,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร เซอรวิส จํากัด                                                                                                                   198,000.00            บริษัท โปร เซอรวิส จํากัด                                                                                                                    คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410003        21/10/2020

5 คาบริการน้ําดื่มแบบถังขนาด 18.9 ลิตร 12 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 - 

30 กันยายน 2564
150,000.00          150,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด                                                                                                                   150,000.00            บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด                                                                                                                    คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410001        21/10/2020

6 งานจางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบ BAS และ ระบบ ACS ของอาคาร

มาตรธํารง

สัญญาบริการ 12 เดือน : เริ่มเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

221,490.00          221,490.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โรจนไพบูลย อีควิ๊ปเมนท จํากัด                                                                                                     221,490.00            บริษัท โรจนไพบูลย อีควิ๊ปเมนท จํากัด                                                                                                      คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410007        21/10/2020

7 งานจางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบ Fire Alarm

PM Yearly Fire Alarm System : 

สัญญาบริการ 12 เดือน เริ่มตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

288,900.00          288,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท หลุยส ตี.เลียวโนเวนส ( ประเทศไทย )                                                                                            288,900.00            บริษัท หลุยส ตี.เลียวโนเวนส ( ประเทศไทย )                                                                                             คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410006        21/10/2020

8 งานจางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบลิฟตของอาคารมาตรธํารง

ระยะเวลาสัญญา 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
138,000.00          138,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร ( ประเทศไทย )  จํ                                                                                              138,000.00            บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร ( ประเทศไทย )  จํ                                                                                               คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410015        21/10/2020

9 งานจางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบเครื่องสํารองไฟ ( UPS ) 263,498.20          263,498.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท ชไนเดอร อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศ                                                                                        263,498.20            บริษัท ชไนเดอร อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศ                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410004        21/10/2020

10  งานจางดูแลบํารุงรักษาลิฟต จํานวน 2 เครื่อง

 - ลิฟตโดยสาร ( Passenger Lift ) ยี่หอ  Misubishi

 - ลิฟตขนของ ( Fright Lift ) ยี่หอ  Misubishi

สัญญาบริการ 12 เดือน เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

74,900.00           74,900.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํ                                                                                              74,900.00             บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํ                                                                                               คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410009        21/10/2020

11 คาบริการบํารุงรักษาระบบสัญญาณแจงเพลิงไหม

ระยะเวลา 1 ป โครงการ : อาคารผดุงมาตร

สัญญาบริการเริ่ม  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

80,785.00           80,785.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ติยะ มาสเตอร ซิสเต็มส จํากัด                                                                                                        80,785.00             บริษัท ติยะ มาสเตอร ซิสเต็มส จํากัด                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410011        21/10/2020

12 งานจางบํารุงรักษาระบบเปด-ปด ประตูอัตโนมัติ

Access Control System อาคารผดุงมาตร

สัญญาบริการ เริ่มตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

47,080.00           47,080.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ติยะ มาสเตอร ซิสเต็มส จํากัด                                                                                                        47,080.00             บริษัท ติยะ มาสเตอร ซิสเต็มส จํากัด                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410010        21/10/2020

13 งานจางตรวจเช็คเครน 5 ตัน เงื่อนไขการบริการ : ใหบริการ 4 ครั้ง ตอ ป ( 3

 เดือน / ครั้ง ) สัญญาบริการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
29,960.00           29,960.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอรปอเรชั่น จํากัด                                                                                                 29,960.00             บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอรปอเรชั่น จํากัด                                                                                                  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410012        21/10/2020

14 คาบํารุงรักษาเครื่อง chiller Trane Model : RTHD

- อาคารผดุงมาตร เขาบริการแบบ 3 เดือน/ ครั้ง จํานวน 3 ครั้ง

ระยะเวลาใหบริการอาคารผดุงมาตร 1 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564

- อาคารมาตรธํารง เขาบริการแบบ 3 เดือน/ครั้ง จํานวน 4 ครั้ง

ระยะเวลาใหบริการอาคารมาตรธํารง เริ่ม 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

215,337.50          215,337.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.สถาวร จํากัด                                                                                                                        215,337.50            บริษัท ว.สถาวร จํากัด                                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410008        21/10/2020

15 งานจางเหมาบริการกําจัดแมลง 4 อาคาร 

สัญญาบริการ เริ่ม เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
118,770.00          118,770.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บั๊ก โซลูชันส จํากัด                                                                                                                 118,770.00            บริษัท บั๊ก โซลูชันส จํากัด                                                                                                                  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410017        21/10/2020

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน ตุลาคม 2563

หนวยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
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แบบ สขร.1

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ เลขที่สัญญา วันที่

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน ตุลาคม 2563

หนวยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

16 โปรแกรม ปองกันไวรัสคอมพิวเตอร ป 2564

Kasperky Endpoint Security for Business - Select ( 1 - Year )

Service Support for Renew Select ( Imprementation 1 Day )

: Setup Management Console, Set Policy

: Training on the Job, Service Support by Email, Call and Remote

: On Site Service 2 Days / Year

236,031.30          236,031.30          เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรเทคซอฟท จํากัด                                                                                                                    236,031.30            บริษัท โพรเทคซอฟท จํากัด                                                                                                                     คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410005        21/10/2020

17  งานจางผลิตสเปรยแอลกอฮอลล กลิ่น ซากุระ ขนาด 20 มล ( แบบพกพา )

จํานวนขั้นต่ําตอการ 4,000 ชิ้น
110,000.00          110,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอส จํากัด                                                                                                                        110,000.00            บริษัท เมดิคอส จํากัด                                                                                                                         คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410014        21/10/2020

18 งานจางเหมาบริการ Preventive Maintenace

ระบบ BAS ของอาคารผดุงมาตรประจําป 2564

สัญญาบริการ เริ่ม เดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564

109,996.00          109,996.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท จารดีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด                                                                                                         109,996.00            บริษัท จารดีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด                                                                                                          คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410018        26/10/2020

19 ที่คลุมรองเทา( PVC  Shoe Cover )  ความหนา 0.05mm ตอดาน หรือ 50

 ไมครอน 50 pairs / bag,20 bags / ctn
11,770.00           11,770.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พ.ีโปรดักส ซัพพลาย จํากัด                                                                                                         11,770.00             บริษัท วี.พ.ีโปรดักส ซัพพลาย จํากัด                                                                                                          คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410019        27/10/2020

20 งานจางกั้นหองปฏิบัติการแรง ( M8 ) ดวยผนังเบา

และงานจัดจางเดินสายไฟขนาด 100 แอมป 3 เฟส จากหองจายไฟ

ไปยังหองปฏิบัติการแรง ( M8 )

218,365.60          218,365.60          เฉพาะเจาะจง บริษัท อิเล็คทริกา เอ็น-เทค จํากัด                                                                                                          218,365.60            บริษัท อิเล็คทริกา เอ็น-เทค จํากัด                                                                                                           คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410021        28/10/2020

21 งานจางเหมาบริการรักษาทําความสะอาด

สัญญาบริการ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
210,062.40          210,062.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร มาวิน ซัพพลาย จํากัด                                                                                                          210,062.40            บริษัท วอเตอร มาวิน ซัพพลาย จํากัด                                                                                                           คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410022        28/10/2020

22 งานบริการ ซอมชุดเครื่องเสียง ยีหอ BEHRINGER รุน EUROPORT EPA300

 -ซอมภาคจายไฟ เเละ ซอมบอรดสัญญาณ Input

 -เปลี่ยน Volume Input , Volume Balance , Volume Master

 -เปลี่ยน IC ภาค EQ / Balance ,- คาเเรงตรวจซอม + คาขนสง

 -หอง 312 รหัสครุภัณฑ 5680-002-0003-0001

 -หอง 313  รหัสครุภัณฑ 5680-002-0003-0002

งานบริการ ซอมเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่หอ RAZR รุน EV370X

S/N :37XOPV0Q3C0384)

 -Body Arm ชุดไฟสองสวางดานบน (ขวา) , -คาเเรงตรวจซอม+คาขนสง

14,980.00           14,980.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรเซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด                                                                                                 14,980.00             บริษัท อินเตอรเซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด                                                                                                  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410023        28/10/2020

23 น้ํามันสําหรับระบบอุโมงคลม Fog Fluid ' Extra Clean' 5 Liter 29,746.00           29,746.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็ม อะคูสติค จํากัด                                                                                                               29,746.00             บริษัท เอ เอ็ม อะคูสติค จํากัด                                                                                                                คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410024        28/10/2020

24 งานจางจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2563

ระหวางวันที่ 13-23  พฤศจิกายน  2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
497,550.00          497,550.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอมสิริ กรุป จํากัด                                                                                                                497,550.00            บริษัท พรอมสิริ กรุป จํากัด                                                                                                                 คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410020        28/10/2020

25  งานจางเหมารถตูสําหรับงานสถาบันพรอมคนขับ

ระยะเวลา 2 เดือน เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
261,580.00          261,580.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทองธาร ทรานสปอรต                                                                                                         261,580.00            หางหุนสวนจํากัด ทองธาร ทรานสปอรต                                                                                                          คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาต่ําสุด
5530/6410025        30/10/2020
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