
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เลขที่สัญญา วันที่
1 N/A - ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 0 คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

และราคาเป็นไปตามกรอบวงเงินงงบประมาณ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เลขที่สัญญา วันที่
1 N/A - คัดเลือก - 0 คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และราคาเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา



หนา้ที ่1/2

แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เลขที่สัญญา วันที่
1 Self Calibration Measuring System 

SCMU-080  Consist of 
- Delivery cost 
- Custom duty cost

1,650,000.00     1,650,000.00     เฉพาะเจาะจง E-motionsystem, inc.        1,650,000.00     E-motionsystem, inc.        คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6200848 7/10/2019

2 Helium 
Dewar PCC L Size 100L (POC)
Meterail no. P5251-100

160,500.00        160,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)           160,500.00        บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)           คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310001 9/10/2019

3 ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
สําหรับการจัดอบรมหลักสูตรมาตรวิทยา
ประจําปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 28 -31 ตุลาคม 2562   
ประจําเดือนตุลาคม 2562

172,000.00        172,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. กรณิศา แซ่ตั้น    172,000.00        น.ส. กรณิศา แซ่ตั้น    คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310004 15/10/2019

4 งานจ้างเหมา บริการบํารุงรักษาเครื่อง 
UPS อาคารผดุงมาตร สัญญาเริ่ม 1 
ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

80,330.25         80,330.25         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 80,330.25         บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310012 16/10/2019

5 งานจ้างเหมา บํารุงรักษาระบบลิฟต์ 
จํานวน 2 เครื่อง - ลิฟต์โดยสาร ( 
Passenger lift ) ยี่ห้อ Misubishi - ลิฟต์
ขนของ ( Fright lift ) ยี่ห้อ Misubishi  
สัญญาบริการเริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด
 30 กันยายน 2563 
(จํานวน 12 เดือน )

74,900.00         74,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด    74,900.00         บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด    คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310006 16/10/2019

6 งานจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบไม่รวม
อะไหล่

80,785.00         80,785.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด  80,785.00         บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310008 16/10/2019

7 ค่าบํารุงรักษา ระบบควบคุมอาคาร
อัตโนมัติ แบบไม่รวมอะไหล่ 
เงื่อนไขการบริการ 4 ครั้ง ใน 1 ปี

109,996.00        109,996.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  109,996.00        บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310007 16/10/2019

8 งานจ้างเหมา บริการบํารุงรักษาตุ้สาขา
โทรศัพท์ แบบไม่รวมอะไหล่ ของอาคาร
ผดุงมาตร สัญญาเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562
 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

37,450.00         37,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คิงส์ชินพาวเวอร์ จํากัด  37,450.00         บริษัท คิงส์ชินพาวเวอร์ จํากัด  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310005 16/10/2019

9 งานจ้างเหมา บริการรับ - ส่ง เอกสาร
สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563

198,000.00        198,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร เซอรว์ิส จํากัด 198,000.00        บริษัท โปร เซอร์วิส จํากัด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310010 16/10/2019

10 ค่าบริการ น้ําดื่มแบบถัง สัญญาเริ่ม 1 
ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

134,820.00        134,820.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด  134,820.00        บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310011 16/10/2019

11 งานจ้างเหมา บริการกําจัดปลวก,มด,
แมลงสาบ,หนู  สัญญาบริการ 12 เดือน
เริ่ม  ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

87,740.00         87,740.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จํากัด  87,740.00         บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จํากัด  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310009 16/10/2019

12 BASE PLATE 
 SET FOR GBI 0348662-00
"MITUTOYO" MEASURING 
INSTRUMENTS

1,400,000.01     1,400,000.01     เฉพาะเจาะจง บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด 1,400,000.01     บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310003 16/10/2019

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา



หนา้ที ่2/2

แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เลขที่สัญญา วันที่
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

13 Metrolog  X4  (R)  I robot GeoSurf 
Premium

2,540,180.0       2,540,180.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท จีโอเวิรคส์ จํากัด 2,540,180.00     บริษัท จีโอเวิรคส์ จํากัด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310002 16/10/2019

14 งานจ้างเหมา บํารุงรักษาเครื่องเครน 5 
ตัน ( 5 TONS) ดําเนินการตรวจเช็ค 3 
ครั้ง / 7 เดือน พร้อมเอกสาร คป.1 
สัญญาเริ่ม มีนาคม 2563 ถึง กันยายน 
2563

22,470.00         22,470.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จํากัด  22,470.00         บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จํากัด  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310013 17/10/2019

15 งานจ้างเหมา บํารุงรักษาเครื่อง Chiller 
Trane Model : RTHD  4 เครื่อง สัญญา
บริการ 12 เดือน เริ่ม 1 ตุลาคม 2562- 
30 กันยายน 2563

119,840.00        119,840.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.สถาวร จํากัด 119,840.00        บริษัท ว.สถาวร จํากัด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310015 18/10/2019

16 ค่าบริการบํารุงรักษา ระบบเปิด-ปิดประตู
อัตโนมัติ แบบไม่รวมอะไหล่ สัญญาบริการ
 12 เดือน เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563

47,080.00         47,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด  47,080.00         บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310014 18/10/2019

17 งานจ้าง บริการเช่าใชร้ถประจําตําแหน่ง
สัญญาเริ่มตั้งแต่  ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563

371,076.00        371,076.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จํากัด  371,076.00        บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จํากัด  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310016 21/10/2019

18 กระเป๋า ผ้าพับได้คละสี 5 สี สีละ 200 ใบ
เพิ่มโลโก้ 1 สี 2 จุด

42,800.00         42,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท 168 อัพสตางค์ จํากัด  42,800.00         บริษัท 168 อัพสตางค์ จํากัด  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310017 28/10/2019

19 รถตู้โดยสาร ปรับอากาศพร้อมพนักงาน
ขับรถ ๒ เส้นทาง

1,563,100.00     1,563,100.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทองธาร ทรานสปอร์ต 1,563,100.00     ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทองธาร ทรานสปอร์ต คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310020 31/10/2019

20 วัสดุสิ้นเปลือง-งานครัวและห้องน้ํา 
ส่วนกลาง

20,254.03         20,254.03         เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์เท็กซ์ เทรดดิ้ง จํากัด 20,254.03         บริษัท เวอร์เท็กซ์ เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
และราคาต่ําสุด

5530/6310019 31/10/2019


