
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ         ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีเอกสาร วันที

1 ผงหมึก RICOH        1 รายการ 30,000.00                          ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00      บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160001 1/10/2558

2 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 16,000.00                          ตกลงราคา บริษทั บาเทก็ซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 16,000.00      บาท บริษทั บาเทก็ซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160002 2/10/2558

3 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 27,300.00                          ตกลงราคา บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 27,300.00      บาท บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 27,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160003 2/10/2558

4 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 14,000.00                          ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 14,000.00      บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160004 2/10/2558

5 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 30,960.00                          ตกลงราคา บริษทั เค.บี.อาร์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 30,960.00      บาท บริษทั เค.บี.อาร์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 30,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160005 2/10/2558

6 จา้งเหมาบริการ        1 รายการ 2,000.00                            ตกลงราคา บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,000.00        บาท บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160007 5/10/2558

7 TONER        2 รายการ 27,200.00                          ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 27,200.00      บาท บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 27,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160008 5/10/2558

8 แกไ้ขแม่พิมพ ์Hopper และตดัชินงานทดสอบ        3 รายการ 11,800.00                          ตกลงราคา บริษทั ซีแอลเอส แม่พิมพ ์จาํกดั 11,800.00      บาท บริษทั ซีแอลเอส แม่พิมพ ์จาํกดั 11,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160009 5/10/2558

9 วสัดุสาํนักงาน       46 รายการ 60,691.00                          ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 60,691.00      บาท ร้าน พฒันากิจ 60,691.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160010 5/10/2558

10 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 8,600.00                            ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 8,600.00        บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 8,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160011 5/10/2558

11 จา้งสอบเทียบเครืองมือ        2 รายการ 2,354.00                            ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 2,354.00        บาท บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 2,354.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160012 5/10/2558

12 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (PC)       11 รายการ 23,720.00                          ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 23,720.00      บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 23,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160013 5/10/2558

13 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 11,495.00                          ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั 11,495.00      บาท บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั 11,495.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160014 5/10/2558

14 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,800.00                            ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 2,800.00        บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160015 5/10/2558

15 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 21,600.00                          ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 21,600.00      บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 21,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160016 5/10/2558

16 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 1,140.00                            ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์ จาํกดั 1,140.00        บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์ จาํกดั 1,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160017 5/10/2558

17 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 19,200.00                          ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 19,200.00      บาท บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 19,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160018 6/10/2558

18 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 21,000.00                          ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 21,000.00      บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160019 6/10/2558

19 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 35,500.00                          ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 35,500.00      บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 35,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160020 6/10/2558

20 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 85,000.00                          ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิชญะ อินเตอร์โมลแอนด์พาร์ท 85,000.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิชญะ อินเตอร์โมลแอนด์พาร์ท 85,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160021 6/10/2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันที 01/10/2015 ถึง 31/10/2015
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ         ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีเอกสาร วันที

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันที 01/10/2015 ถึง 31/10/2015

21 ทาํโล่งาน TCPC2015        1 รายการ 9,600.00                            ตกลงราคา บริษทั วิจิตรศิลป์ถว้ยรางวลั จาํกดั 9,600.00        บาท บริษทั วิจิตรศิลป์ถว้ยรางวลั จาํกดั 9,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160022 7/10/2558

22 Compressor        2 รายการ 11,570.00                          ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 11,570.00      บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 11,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160023 7/10/2558

23 TONER XRX        4 รายการ 12,150.00                          ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 12,150.00      บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 12,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160024 7/10/2558

24 อุปกรณ์ระบบลม        2 รายการ 3,315.00                            ตกลงราคา บริษทั ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชนั จาํกดั 3,135.00        บาท บริษทั ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชนั จาํกดั 3,135.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160025 7/10/2558

25 วสัดุเพือทาํตน้แบบ Cyclone        2 รายการ 2,580.00                            ตกลงราคา บริษทั รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จาํกดั 2,580.00        บาท บริษทั รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จาํกดั 2,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160026 7/10/2558

26 แบบหล่อในการขึนรูปจีโอโพลิเมอร์        1 รายการ 19,600.00                          ตกลงราคา บริษทั ซอยลเ์ทสติงสยาม จาํกดั 19,600.00      บาท บริษทั ซอยลเ์ทสติงสยาม จาํกดั 19,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160028 7/10/2558

27 STL        3 รายการ 11,150.00                          ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 11,150.00      บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 11,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160029 7/10/2558

28 ตรายาง       20 รายการ 1,585.00                            ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 1,585.00        บาท ร้าน พฒันากิจ 1,585.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160030 7/10/2558

29 วิเคราะห์ทดสอบ       4  รายการ 10,500.00                          ตกลงราคา บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 10,500.00      บาท บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 10,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160031 8/10/2558

30 Alumina Board        1 รายการ 174,000.00                    174,000.00                        ตกลงราคา บริษทั เค.พี.พาทส์ แอนด์ ทูลส์ จาํกดั 174,000.00    บาท บริษทั เค.พี.พาทส์ แอนด์ ทูลส์ จาํกดั 174,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160032 8/10/2558

31 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 7,500.00                            ตกลงราคา บริษทั เอชวีเอซี เอน็จิเนียริง จาํกดั 7,500.00        บาท บริษทั เอชวีเอซี เอน็จิเนียริง จาํกดั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160033 8/10/2558

32 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 2,975.00                            ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,975.00        บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,975.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160034 8/10/2558

33 ครุภณัฑป์ระกอบเครืองตน้แบบ        3 รายการ 40,511.00                          ตกลงราคา บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 40,511.00      บาท บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 40,511.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160035 9/10/2558

34 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 10,890.00                          ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,890.00      บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,890.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160036 9/10/2558

35 จา้งทาํชินงาน        7 รายการ 4,810.00                            ตกลงราคา บริษทั ศรีมงคลชยัการช่าง จาํกดั 4,810.00        บาท บริษทั ศรีมงคลชยัการช่าง จาํกดั 4,810.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160037 9/10/2558

36 วสัดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,960.00                            ตกลงราคา บริษทั อีเทอร์นิตี จาํกดั 3,960.00        บาท บริษทั อีเทอร์นิตี จาํกดั 3,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160038 9/10/2558

37 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 21,000.00                          ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 21,000.00      บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160039 9/10/2558

38 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 9,000.00                            ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 9,000.00        บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160040 9/10/2558

39 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 12,900.00                          ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,900.00      บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160041 9/10/2558

40 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 1,365.00                            ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,365.00        บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,365.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160042 9/10/2558

41 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,240.00                            ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,240.00        บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160043 9/10/2558
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42 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 4,000.00                            ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 4,000.00        บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160044 9/10/2558

43 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       27 รายการ 20,076.00                          ตกลงราคา บริษทั ซิสเต็ม อพัเกรด โซลูชนั จาํกดั 20,076.00      บาท บริษทั ซิสเต็ม อพัเกรด โซลูชนั จาํกดั 20,076.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160045 9/10/2558

44 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์)       12 รายการ 64,220.00                          ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 64,220.00      บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 64,220.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160046 9/10/2558

45 จา้งทาํตน้แบบทีรับนาํ        2 รายการ 12,659.34                          ตกลงราคา นางสาว ดารุณี เสรีประเสริฐ 12,659.34      บาท นางสาว ดารุณี เสรีประเสริฐ 12,659.34 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160047 9/10/2558

46 แบริงส์        2 รายการ 31,400.00                          ตกลงราคา บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 31,400.00      บาท บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 31,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160048 12/10/2558

47 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)        2 รายการ 5,250.00                            ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 5,250.00        บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 5,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160049 12/10/2558

48 PACE DIALUBE DIAMOND        1 รายการ 3,100.00                            ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น จาํกดั 3,100.00        บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น จาํกดั 3,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160050 12/10/2558

49 เก็บตวัอยา่งนาํเสีย       21 รายการ 35,730.00                          ตกลงราคา บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี จาํกดั 35,730.00      บาท บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี จาํกดั 35,730.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160051 12/10/2558

50 TONER BROTHER        2 รายการ 8,600.00                            ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 8,600.00        บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 8,600.00 บาท ราคาตาํสุด 3041160052 12/10/2558

บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 8,940.00        บาท

51 แบตเตอรี        1 รายการ 10,880.00                          ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สยามแบตเตอรีอิเลคทรอนิคส์ 10,880.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สยามแบตเตอรีอิเลคทรอนิคส์ 10,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160053 12/10/2558

52 ตูจ้ดัเก็บสารเคมีของเหลวไวไฟ        1 รายการ 35,000.00                          ตกลงราคา บริษทั พีดีเอส อินเตอร์แนชนัแนล จาํกดั 35,000.00      บาท บริษทั พีดีเอส อินเตอร์แนชนัแนล จาํกดั 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160054 12/10/2558

53 เครืองควบคุมอุณหภูมิ        1 รายการ 8,670.00                            ตกลงราคา บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 8,670.00        บาท บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 8,670.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160055 12/10/2558

54 กระดานไวทบ์อร์ด        1 รายการ 1,550.00                            ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 1,550.00        บาท ร้าน พฒันากิจ 1,550.00 บาท ราคาตาํสุด 3041160056 15/10/2558

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) จาํกดั 3,130.84        บาท

55 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)        1 รายการ 7,200.00                            ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,200.00        บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160057 12/10/2558

56 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 6,400.00                            ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชนั จาํกดั 6,400.00        บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชนั จาํกดั 6,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160058 12/10/2558

57 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 11,590.00                          ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 11,590.00      บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 11,590.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160059 12/10/2558

58 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 13,000.00                          ตกลงราคา บริษทั ไอซายน์ โซลูชนั (ประเทศไทย) จาํกดั 13,000.00      บาท บริษทั ไอซายน์ โซลูชนั (ประเทศไทย) จาํกดั 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160060 12/10/2558

59 วสัดุวิทยาศาสตร์       1  รายการ 840.00                               ตกลงราคา บริษทั บอร์นเนต  คอร์ปอเรชนั จาํกดั 840.00           บาท บริษทั บอร์นเนต  คอร์ปอเรชนั จาํกดั 840.00        บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160061 12/10/2558

60 วสัดุวิทยาศาสตร์       1  รายการ 1,080.00                            ตกลงราคา บริษทั เวิลด์ไวด์ เทรดไทย จาํกดั 1,080.00        บาท บริษทั เวิลด์ไวด์ เทรดไทย จาํกดั 1,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160062 12/10/2558
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61 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 32,426.00                          ตกลงราคา บริษทั ดิคเซลล ์(เอเซีย) จาํกดั 32,426.00      บาท บริษทั ดิคเซลล ์(เอเซีย) จาํกดั 32,426.00 บาท ราคาตาํสุด 3041160063 13/10/2558

บริษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 62,500.00      บาท

62 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 75,000.00                          ตกลงราคา บริษทั ดิคเซลล ์(เอเซีย) จาํกดั 75,000.00      บาท บริษทั ดิคเซลล ์(เอเซีย) จาํกดั 75,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160064 13/10/2558

63 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 23,000.00                          ตกลงราคา บริษทั สุพจน์ รักสุข จาํกดั 23,000.00      บาท บริษทั สุพจน์ รักสุข จาํกดั 23,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160065 13/10/2558

64 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 28,570.00                          ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 28,570.00      บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 28,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160066 14/10/2558

65 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,440.00                            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,440.00        บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160067 14/10/2558

66 จา้งสอบเทียบเครืองมือ                 2 รายการ 8,480.00                        กรณีพิเศษ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 8,480.00        บาท  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 8,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160068 14/10/2558

67 แม่แบบ        3 รายการ 7,100.00                            ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอก็ซ์เซล ทรู 7,100.00        บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอก็ซ์เซล ทรู 7,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160069 14/10/2558

68 weather station        1 รายการ 6,200.00                            ตกลงราคา บริษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 6,200.00        บาท บริษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 6,200.00 บาท ราคาตาํสุด 3041160070 15/10/2558

บริษทั ดบัเบลิยเูค อิเลค็ทริค จาํกดั 8,500.00        บาท

69 COST MODIFY PARABOLIC MOLD        1 รายการ 22,000.00                          ตกลงราคา บริษทั ไนน์เวิร์ค เอนจิเนียริง จาํกดั 22,000.00      บาท บริษทั ไนน์เวิร์ค เอนจิเนียริง จาํกดั 22,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160071 14/10/2558

70 โพลีคาร์บอเนตตนั        1 รายการ 3,300.00                            ตกลงราคา บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 3,300.00        บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 3,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160073 14/10/2558

71 หลอดไฟ        2 รายการ 24,403.00                          ตกลงราคา บริษทั อีฟ ไลทต์ิง จาํกดั 24,403.00      บาท บริษทั อีฟ ไลทต์ิง จาํกดั 24,403.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160074 14/10/2558

72 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 10,080.00                          ตกลงราคา บริษทั อีเทอนัล เรซิน จาํกดั 10,080.00      บาท บริษทั อีเทอนัล เรซิน จาํกดั 10,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160075 14/10/2558

73 ซ่อม Mold Blank        2 รายการ 4,000.00                            ตกลงราคา บริษทั บุญส่งพรีซิชนั กรุ๊ป จาํกดั 4,000.00        บาท บริษทั บุญส่งพรีซิชนั กรุ๊ป จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160076 15/10/2558

74 ท่อflex, สายไฟ        2 รายการ 7,300.00                            ตกลงราคา บริษทั เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชนั จาํกดั 7,300.00        บาท บริษทั เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชนั จาํกดั 7,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160077 15/10/2558

75 แผน่ disc (BPCD)        3 รายการ 3,600.00                            ตกลงราคา บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์ค จาํกดั 3,600.00        บาท บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์ค จาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160078 15/10/2558

76 GlassBottleTopLid_3        3 รายการ 17,500.00                          ตกลงราคา บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 17,500.00      บาท บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160079 15/10/2558

77 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 39,500.00                          ตกลงราคา บริษทั ซีแอลเอส แม่พิมพ ์จาํกดั 39,500.00      บาท บริษทั ซีแอลเอส แม่พิมพ ์จาํกดั 39,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160080 15/10/2558

78 TONER BROTHER BTH TN        4 รายการ 6,950.00                            ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 6,950.00        บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 6,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160081 19/10/2558

79 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 19,150.00                          ตกลงราคา บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 19,150.00      บาท บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 19,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160082 15/10/2558

80 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 3,110.70                            ตกลงราคา บริษทั อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จาํกดั 3,110.70        บาท บริษทั อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จาํกดั 3,110.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160083 15/10/2558
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81 DIGIMATIC CALIPER        1 รายการ 8,456.40                            ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 8,456.40        บาท บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 8,456.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160084 19/10/2558

82 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 1,060.00                            ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 1,060.00        บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 1,060.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160085 16/10/2558

83 PUMP OIL        2 รายการ 4,200.00                            ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 4,200.00        บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160086 16/10/2558

84 ค่าเช่าเครือง        1 รายการ 5,000.00                            ตกลงราคา  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ สถาบนัไทย เยอรมนั 5,000.00        บาท  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ สถาบนัไทย เยอรมนั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160087 16/10/2558

85 งานปูกระเบอืง        1 รายการ 20,000.00                          ตกลงราคา นาย จกัรพนัธ์ บุญชู 20,000.00      บาท นาย จกัรพนัธ์ บุญชู 20,000.00 บาท ราคาตาํสุด 3041160088 26/10/2558

นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 23,500.00      บาท

86 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 4,000.00                            ตกลงราคา บริษทั ไทย เจแปน แก๊ส จาํกดั 4,000.00        บาท บริษทั ไทย เจแปน แก๊ส จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160089 16/10/2558

87 Brother Laser Mutifunction color        1 รายการ 30,000.00                          ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 30,200.00      บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 30,000.00 บาท ราคาตาํสุด 3041160090 16/10/2558

บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 30,000.00      บาท

88 นาํยาหล่อเยน็        1 รายการ 9,400.00                            ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 9,400.00        บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 9,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160091 16/10/2558

89 พลาสติกเคลือบบตัร        1 รายการ 800.00                               ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 800.00           บาท ร้าน พฒันากิจ 800.00        บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160092 16/10/2558

90 ท่อ PVCP        4 รายการ 3,066.00                            ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 3,066.00        บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 3,066.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160093 16/10/2558

91 โต๊ะ เกา้อี        2 รายการ 25,950.00                          ตกลงราคา บริษทั ซียอูาร์ บิลเลียนแนร์ จาํกดั 25,950.00      บาท บริษทั ซียอูาร์ บิลเลียนแนร์ จาํกดั 25,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160094 16/10/2558

92 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 12,000.00                          ตกลงราคา นาย สุริยนั สุธารสขจรชยั 12,000.00      บาท นาย สุริยนั สุธารสขจรชยั 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160095 16/10/2558

93 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 40,080.00                          ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 40,080.00      บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 40,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160096 21/10/2558

94 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 53,000.00                          ตกลงราคา บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 53,000.00      บาท บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 53,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160097 16/10/2558

95 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,177.57                            ตกลงราคา บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 3,177.57        บาท บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 3,177.57 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160098 19/10/2558

96 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 940.00                               ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 940.00           บาท บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 940.00        บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160099 19/10/2558

97 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,460.00                            ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี จาํกดั 5,460.00        บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี จาํกดั 5,460.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160100 19/10/2558

98 Cut off Wheel 50A15.        1 รายการ 8,391.00                            ตกลงราคา บริษทั เทสติง อินสทรูเมนท ์จาํกดั 8,391.00        บาท บริษทั เทสติง อินสทรูเมนท ์จาํกดั 8,391.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160101 19/10/2558

99 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,383.18                            ตกลงราคา บริษทั สหการรามอินทรา จาํกดั 4,383.18        บาท บริษทั สหการรามอินทรา จาํกดั 4,383.18 บาท ราคาตาํสุด 3041160102 20/10/2558
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100 ตรายางผูบ้ริหาร       29 รายการ 6,225.00                            ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 6,225.00        บาท ร้าน พฒันากิจ 6,225.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160103 20/10/2558

101 Nickel Sulphate low Cobalt        2 รายการ 2,600.00                            ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,600.00        บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160104 20/10/2558

102 แกไ้ขโมล 1 รายการ 17,500.00                          ตกลงราคา บริษทั ยนูิ เทค โมล ์แอนด์ ดาย อินดสัเตรียล (ไทย) จาํกดั 17,500.00      บาท บริษทั ยนูิ เทค โมล ์แอนด์ ดาย อินดสัเตรียล (ไทย) จาํกดั 17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160105 20/10/2558

103 Magnetron        2 รายการ 47,000.00                          ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย จาํกดั) 47,000.00      บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย จาํกดั) 47,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160106 20/10/2558

104 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       3  รายการ 1,750.00                            ตกลงราคา บริษทั ไตร โซลูชนั จาํกดั 1,750.00        บาท บริษทั ไตร โซลูชนั จาํกดั 1,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160107 21/10/2558

105 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 14,400.00                          ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 14,400.00      บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 14,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160108 21/10/2558

106 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 31,310.00                          ตกลงราคา บริษทั โบวค์อมเมอร์เชียล จาํกดั 31,310.00      บาท บริษทั โบวค์อมเมอร์เชียล จาํกดั 31,310.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160109 21/10/2558

107 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,700.00                            ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,700.00        บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160110 21/10/2558

108 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(Pump Airchek)        1 รายการ 42,300.00                          ตกลงราคา บริษทั เอน็เทค แอสโซซิเอท จาํกดั 42,300.00      บาท บริษทั เอน็เทค แอสโซซิเอท จาํกดั 42,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160111 21/10/2558

109 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(Shaker)        1 รายการ 42,000.00                          ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 42,000.00      บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 42,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160112 21/10/2558

110 จา้งเปลียนอะไหล่เครือง GC        6 รายการ 57,500.00                          ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 57,500.00      บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 57,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160113 21/10/2558

111 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 64,500.00                          ตกลงราคา บริษทั สยามจิมมาร์แมน จาํกดั 64,500.00      บาท บริษทั สยามจิมมาร์แมน จาํกดั 64,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160114 21/10/2558

112 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 3,150.00                            ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,150.00        บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160115 21/10/2558

113 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       3  รายการ 3,404.00                            ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 3,404.00        บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 3,404.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160116 21/10/2558

114 จา้งทาํถาดอลูมิเนียม       1  รายการ 5,400.00                            ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชนั จาํกดั 5,400.00        บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชนั จาํกดั 5,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160117 21/10/2558

115 จา้งทาํถาดอลูมิเนียม       1  รายการ 5,000.00                            ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชนั จาํกดั 5,000.00        บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชนั จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160118 21/10/2558

116 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 60,000.00                          ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 60,000.00      บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 60,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160119 21/10/2558

117 กระดาษเช็ดมือ        2 รายการ 60,000.00                          ตกลงราคา บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 60,000.00      บาท บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 60,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160120 22/10/2558

118 ถุงขยะ        4 รายการ 21,325.00                          ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 21,325.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 21,325.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160121 22/10/2558

119 ปลกัไฟ+ฝา        1 รายการ 1,760.00                            ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 1,760.00        บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 1,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160122 22/10/2558

120 อุปกรณ์ซ่อมแอร์       16 รายการ 14,080.00                          ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 14,080.00      บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 14,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160123 22/10/2558
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121 ผงหมึก        1 รายการ 9,600.00                            ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 9,600.00        บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 9,600.00 บาท ราคาตาํสุด 3041160124 22/10/2558

บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 10,000.00      บาท

122 บนัไดพลาสติก        5 รายการ 3,600.00                            ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 3,600.00        บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160125 22/10/2558

123 เครืองดืม        7 รายการ 24,740.00                          ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 24,740.00      บาท ร้าน พฒันากิจ 24,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160126 22/10/2558

124 ขาตงัแม่เหลก็        1 รายการ 2,040.00                            ตกลงราคา บริษทั ไคลแอนทส์ จาํกดั 2,040.00        บาท บริษทั ไคลแอนทส์ จาํกดั 2,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160127 22/10/2558

125 Control Air +Water        1 รายการ 48,000.00                          ตกลงราคา บริษทั ธ.ธนัช จาํกดั 48,000.00      บาท บริษทั ธ.ธนัช จาํกดั 48,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160128 26/10/2558

126 Brown fused alumina        3 รายการ 5,500.00                            ตกลงราคา บริษทั จินโต มิเนอรัล (ประเทศไทย) จาํกดั 5,500.00        บาท บริษทั จินโต มิเนอรัล (ประเทศไทย) จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160129 26/10/2558

127 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 2,500.00                            ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 2,500.00        บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160130 26/10/2558

128 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 9,250.00                            ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 9,250.00        บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 9,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160131 26/10/2558

129 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,360.00                            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,360.00        บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160132 26/10/2558

130 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 18,100.00                          ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,100.00      บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160133 26/10/2558

131 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,090.00                            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 2,090.00        บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 2,090.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160134 26/10/2558

132 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,500.00                            ตกลงราคา บริษทั ดีซายเอน็ซ์ จาํกดั 6,500.00        บาท บริษทั ดีซายเอน็ซ์ จาํกดั 6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160135 26/10/2558

133 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 9,980.00                            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 9,980.00        บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 9,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160136 26/10/2558

134 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 10,400.00                          ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 10,400.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 10,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160137 26/10/2558

135 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 31,500.00                          ตกลงราคา บริษทั ไทยคาร์บอนด์กราไฟต์ จาํกดั 31,500.00      บาท บริษทั ไทยคาร์บอนด์กราไฟต์ จาํกดั 31,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160138 26/10/2558

136 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 66,600.00                          ตกลงราคา บริษทั พี.เอส.เอ.21 จาํกดั 66,600.00      บาท บริษทั พี.เอส.เอ.21 จาํกดั 66,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160139 26/10/2558

137 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 21,000.00                          ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 21,000.00      บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160140 26/10/2558

138 ซือ PM เครืองคอมพิวเตอร์        8 รายการ 58,000.00                          ตกลงราคา บริษทั อีเทอร์นิตี จาํกดั 58,000.00      บาท บริษทั อีเทอร์นิตี จาํกดั 58,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160141 26/10/2558

139 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 22,300.00                          ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 22,300.00      บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 22,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160142 26/10/2558

140 pH Meter        3 รายการ 52,000.00                          ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส พี ซายน์ 52,000.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส พี ซายน์ 52,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160143 26/10/2558
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141 Digicert Wildcard Plus SSL        1 รายการ 59,200.00                          ตกลงราคา บริษทั คอม เทรดดิง จาํกดั 59,200.00      บาท บริษทั คอม เทรดดิง จาํกดั 59,200.00 บาท ราคาตาํสุด 3041160144 26/10/2558

บริษทั สตาร์ บิซ จาํกดั 72,000.00      บาท

142 ชุดกรอง EMC       10 รายการ 13,095.00                          ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 13,095.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 13,095.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160145 26/10/2558

143 OptiPlex 9030 AIO CTO        1 รายการ 78,000.00                          ตกลงราคา บริษทั เมโทรโปรเฟสชนัแนลโปรดกัส์ จาํกดั 78,000.00      บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชนัแนลโปรดกัส์ จาํกดั 78,000.00 บาท ราคาตาํสุด 3041160146 26/10/2558

บริษทั อีเทอร์นิตี จาํกดั 87,000.00      บาท

144 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 72,100.00                          ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 72,100.00      บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 72,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160147 26/10/2558

145 จา้งทวนสอบขอ้มูล        1 รายการ 61,000.00                          ตกลงราคา นาย มนต์ชยั  จิตติปัญญากุล 61,000.00      บาท นาย มนต์ชยั  จิตติปัญญากุล 61,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160148 26/10/2558

146 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 12,380.00                          ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 12,380.00      บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 12,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160149 26/10/2558

147 จา้งทาํแม่พิมพ์        1 รายการ 13,800.00                          ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็. แมชชินเนอรี จาํกดั 13,800.00      บาท บริษทั ที.เอน็. แมชชินเนอรี จาํกดั 13,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160150 26/10/2558

148 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(PC)        1 รายการ 21,320.00                          ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 21,320.00      บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 21,320.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160151 26/10/2558

149 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)        5 รายการ 36,400.00                          ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 36,400.00      บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 36,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160152 26/10/2558

150 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(CO2 Incubator)        1 รายการ 280,000.00                    280,000.00                        ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอทส์ จาํกดั 280,000.00    บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอทส์ จาํกดั 280,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160153 26/10/2558

151 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 2,830.00                            ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 2,830.00        บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 2,830.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160154 27/10/2558

152 hamornic motor        4 รายการ 487,000.00                    487,000.00                          พิเศษ บริษทั เซอร์โว ไดนามิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 487,000.00    บาท บริษทั เซอร์โว ไดนามิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 487,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160155 27/10/2558

153 กนัห้อง        2 รายการ 140,000.00                    140,000.00                        ตกลงราคา นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 140,000.00    บาท นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 140,000.00 บาท ราคาตาํสุด 3041160156 28/10/2558

นาย จกัรพนัธ์ บุญชู 153,000.00    บาท

154 ChemOffice Professional (WIN)        1 รายการ 57,000.00                          ตกลงราคา บริษทั ทารา เทค อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 57,000.00      บาท บริษทั ทารา เทค อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 57,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160157 28/10/2558

155 เก็บตวัอยา่งนาํประปา ประจาํปีงบ 2559        1 รายการ 17,000.00                          ตกลงราคา บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี จาํกดั 17,000.00      บาท บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี จาํกดั 17,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160158 29/10/2558

156 ปรับปรุงห้องสาํนักงาน        2 รายการ 8,500.00                            ตกลงราคา นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 8,500.00        บาท นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160159 29/10/2558

157 TONER        1 รายการ 19,000.00                          ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 19,000.00      บาท บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 19,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160161 29/10/2558

158 วิเคราะห์ทดสอบตรวจวดัปริมาณส่วนผสมเคมี        1 รายการ 8,000.00                            ตกลงราคา บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จาํกดั 8,000.00        บาท บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จาํกดั 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160162 29/10/2558

159 DIAMOND FOILS        5 รายการ 7,450.00                            ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไดเมท็ทอล 7,450.00        บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไดเมท็ทอล 7,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160163 29/10/2558
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160 ชุดรางเลือนเกา้อี        3 รายการ 35,860.00                          ตกลงราคา บริษทั กรีน พาร์ท เอน็จิเนียริง จาํกดั 35,860.00      บาท บริษทั กรีน พาร์ท เอน็จิเนียริง จาํกดั 35,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160164 29/10/2558

161 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       26 รายการ 72,434.58                          ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 72,434.58      บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 72,434.58 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160165 29/10/2558

162 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,140.00                            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,140.00        บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160166 29/10/2558

163 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        6 รายการ 4,180.00                            ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,180.00        บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160167 29/10/2558

164 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 9,000.00                            ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 9,000.00        บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160168 29/10/2558

165 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 4,240.00                            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 4,240.00        บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 4,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160169 29/10/2558

166 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 1,680.00                            ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,680.00        บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160170 29/10/2558

167 TONER HP        1 รายการ 5,980.00                            ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 5,980.00        บาท บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 5,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160171 30/10/2558

168 วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า       10 รายการ 17,150.00                          ตกลงราคา บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส จาํกดั 17,150.00      บาท บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส จาํกดั 17,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160172 30/10/2558

169 สอบเทียบ       29 รายการ 57,540.00                          ตกลงราคา บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จาํกดั 57,540.00      บาท บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จาํกดั 57,540.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160173 30/10/2558

170 อุปกรณ์ทีใชใ้นการเปลียนแปลงผงัห้องเลขา      19  รายการ 11,850.00                          ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 11,850.00      บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 11,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160174 30/10/2558

171 ซ่อมระบบตอบรับอตัโนมตัิ        2 รายการ 11,000.00                          ตกลงราคา บริษทั แมก็วอยซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 11,000.00      บาท บริษทั แมก็วอยซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160175 30/10/2558

172 แบตเตอรีแห้ง        1 รายการ 1,740.00                            ตกลงราคา บริษทั ชินเพาเวอร์ จาํกดั 1,740.00        บาท บริษทั ชินเพาเวอร์ จาํกดั 1,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160176 30/10/2558

173 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,750.00                            ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 1,750.00        บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 1,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160177 30/10/2558

174 วิเคาระห์โครงสร้างมหภาค        4 รายการ 7,630.00                            ตกลงราคา สถาบนั วิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทสไทย 7,630.00        บาท สถาบนั วิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทสไทย 7,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160178 30/10/2558

175 วิเคราะห์ทดสอบ       12 รายการ 74,992.00                          ตกลงราคา ศูนย ์วิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางไทย 74,992.00      บาท ศูนย ์วิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางไทย 74,992.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160179 30/10/2558

176 วิเคราะห์ทดสอบ       3  รายการ 60,000.00                          ตกลงราคา ศูนย ์วิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางไทย 60,000.00      บาท ศูนย ์วิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางไทย 60,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160180 30/10/2558

177 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 380.00                               ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 380.00           บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 380.00        บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160181 30/10/2558

178 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 7,680.00                            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,680.00        บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160182 30/10/2558

179 Transducer        1 รายการ            USD2,928.00            USD2,928.00     ตกลงราคา  Koltso export LLC 2,928.00        USD  Koltso export LLC 2,928.00 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160001 1/10/2558

Page 9 of 10



แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ         ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีเอกสาร วันที

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันที 01/10/2015 ถึง 31/10/2015

180 วสัดุทนความร้อน        3 รายการ              USD442.94     ตกลงราคา  GELON LIB CO., LIMITED 442.94           USD  GELON LIB CO., LIMITED 442.94 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160002 9/10/2558

181 อุปกรณ์        2 รายการ              USD462.00     ตกลงราคา  Xi an YIMA Opto electrica 462.00           USD  Xi an YIMA Opto electrica 462.00        USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160003 26/10/2558

182 อุปกรณ์        3 รายการ              EUR510.00     ตกลงราคา  ROVALMA 510.00           EUR  ROVALMA 510.00        EUR จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160004 26/10/2558

183 เครืองวิเคราะห์แก๊สสังเคราะห์        1 รายการ            USD5,910.00            USD5,910.00     ตกลงราคา  WUHAN CUBIC OPTOELECTRONIC 5,910.00        USD  WUHAN CUBIC OPTOELECTRONI 5,910.00 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160005 31/10/2558

184 จา้งวางตน้ไมภ้ายในอาคาร        1 รายการ 83,160.00                          ตกลงราคา นาง เกศรา  ปิจะยงั 83,160.00      บาท นาง เกศรา  ปิจะยงั 83,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160001 7/10/2558

185 PM Chiller รายปี        1 รายการ 120,000.00                    120,000.00                        ตกลงราคา บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชนั จาํกดั 120,000.00    บาท บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลู 120,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160002 19/10/2558

186 จา้งบาํรุงรักษาเครืองปรับอากาศ รายปี        1 รายการ 90,300.00                          ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 90,300.00      บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 90,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160003 20/10/2558

187 จา้งพนักงาน IT        1 รายการ 252,000.00                    252,000.00                        ตกลงราคา บริษทั แอคทีฟ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จาํกดั 252,000.00    บาท บริษทั แอคทีฟ คอมพิวเตอร์ 252,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160004 28/10/2558

188 เช่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 21 เดือน        1 รายการ 273,189.00                    273,189.00                        ตกลงราคา บริษทั เมโทรโปรเฟสชนัแนลโปรดกัส์ จาํกดั 319,200.00    บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 273,189.00 บาท ราคาตาํสุด 3057160001 7/10/2558

บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 273,189.00    บาท
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