
แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 เครื�อง Scanner        1 รายการ 44,980.00      ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 46,900.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จาํกดั 44,980.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041160692 9/02/2559
 บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 52,000.00 บาท
 บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จาํกดั 44,980.00 บาท
 

2 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        3 รายการ 17,560.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,560.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160693 1/02/2559
 

3 วสัดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,600.00      ตกลงราคา บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 4,600.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 4,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160694 1/02/2559
 

4 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 46,840.00      ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 46,840.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 46,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160695 1/02/2559
 

5 ผงหมึก ริโก้        1 รายการ 30,000.00      ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160696 1/02/2559
 

6 จา้งทาํชุด insert สาํหรับ die temp        1 รายการ 53,200.00      ตกลงราคา บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 53,200.00 บาท บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 53,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160697 1/02/2559
 

7 เครื�องวดัชิIนงาน        4 รายการ 22,000.00      ตกลงราคา บริษทั ซอยลเ์ทสติIงสยาม จาํกดั 22,000.00 บาท บริษทั ซอยลเ์ทสติIงสยาม จาํกดั 22,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160698 2/02/2559
 

8 อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัและPPE        9 รายการ 26,046.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.พี. บวรกิตติM  จาํกดั 26,046.00 บาท บริษทั เอส.พี. บวรกิตติM  จาํกดั 26,046.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160699 2/02/2559
 

9 MOLD        1 รายการ 10,000.00      ตกลงราคา นาย ศกัดิMดา เกิดการ 10,000.00 บาท นาย ศกัดิMดา เกิดการ 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160700 2/02/2559
 

10 โล่อคิลิค 6นิIว        1 รายการ 4,800.00      ตกลงราคา บริษทั วจิิตรศิลป์ถว้ยรางวลั จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั วจิิตรศิลป์ถว้ยรางวลั จาํกดั 4,800.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041160701 2/02/2559
 บริษทั ถว้ยรางวลัเจเคแอล จาํกดั 14,400.00 บาท
 

11 ซ่อม Hood M412B        3 รายการ 5,600.00      ตกลงราคา บริษทั ธนพฒัน ์เซลแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั ธนพฒัน ์เซลแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 5,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160702 2/02/2559
 

12 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 1,365.00      ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,365.00 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,365.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160703 2/02/2559
 

13 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 5,500.00      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160704 2/02/2559
 

14 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,000.00      ตกลงราคา บริษทั เอบีบี จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั เอบีบี จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160705 2/02/2559
 

15 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 9,095.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 9,095.00 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 9,095.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160706 2/02/2559
 

16 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 5,750.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที.เจ.ฮีตเตอร์ 5,750.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที.เจ.ฮีตเตอร์ 5,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160707 2/02/2559
 

17 จา้งสอบเทียบเครื�องมือวทิย์        5 รายการ 21,000.00      ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160708 2/02/2559
 

18 จา้งทาํชิIนงานประกอบตน้แบบ        3 รายการ 24,200.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์เซอร์วสิ 24,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์เซอร์วสิ 24,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160709 2/02/2559
 

19 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 12,570.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,570.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160710 2/02/2559
 

สรุปผลการดําเนินการจดัซื�อจดัจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ

วนัที# 01/02/2016 ถึง 29/02/2016
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#
20 จา้งซ่อมเครื�องมือวทิย์        2 รายการ 34,500.00      ตกลงราคา บริษทั เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดกัส์ จาํกดั 34,500.00 บาท บริษทั เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดกัส์ จาํกดั 34,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160711 2/02/2559

 
21 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 16,400.00      ตกลงราคา บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด ์เจส๊เซ่น จาํกดั 16,400.00 บาท บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด ์เจส๊เซ่น จาํกดั 16,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160712 2/02/2559

 
22 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,400.00      ตกลงราคา บริษทั ไอเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั 5,400.00 บาท บริษทั ไอเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั 5,400.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041160713 2/02/2559

 บริษทั รังสิตสตีล แอนด ์เมทอล จาํกดั 6,380.00 บาท
 

23 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       10 รายการ 16,860.00      ตกลงราคา บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 16,860.00 บาท บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 16,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160714 2/02/2559
 

24 จา้งทาํฐานโรงเรือน        4 รายการ 144,000.00 144,000.00     ตกลงราคา นาย ประยงค ์ จนัทร์เกิด 144,000.00 บาท นาย ประยงค ์ จนัทร์เกิด 144,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160715 3/02/2559
 

25 วสัดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,300.00      ตกลงราคา บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 2,300.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 2,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160716 3/02/2559
 

26 วสัดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึก)        5 รายการ 14,530.00      ตกลงราคา บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 14,530.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 14,530.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160717 3/02/2559
 

27 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,900.00      ตกลงราคา บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 4,900.00 บาท บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 4,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160718 3/02/2559
 

28 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 420.00                ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 420.00             บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 420.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160719 3/02/2559
 

29 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 6,750.00      ตกลงราคา บริษทั โทโทล โซลูชั�น เซอร์วสิ จาํกดั 6,750.00 บาท บริษทั โทโทล โซลูชั�น เซอร์วสิ จาํกดั 6,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160720 3/02/2559
 

30 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 50,000.00      ตกลงราคา บริษทั บุญวศิวกรรม จาํกดั 50,000.00 บาท บริษทั บุญวศิวกรรม จาํกดั 50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160721 3/02/2559
 

31 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 8,000.00      ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160722 3/02/2559
 

32 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 11,000.00      ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 11,000.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160723 3/02/2559
 

33 PM Digital Thermometer 3 ตวั และ Dispens        4 รายการ 6,290.00      ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่น) 6,290.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่น) 6,290.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160724 4/02/2559
 

34 POST-IT        1 รายการ 300.00                ตกลงราคา บริษทั เอเซีย ฟาร์ม เทค จาํกดั 300.00             บาท บริษทั เอเซีย ฟาร์ม เทค จาํกดั 300.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160725 4/02/2559
 

35 vials สาํหรับวเิคราะห์ GPC        2 รายการ 18,700.00      ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 18,700.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 18,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160726 4/02/2559
 

36 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        3 รายการ 3,860.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 3,860.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 3,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160727 4/02/2559
 

37 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 4,320.00      ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 4,320.00 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 4,320.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160728 4/02/2559
 

38 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 5,013.00      ตกลงราคา บริษทั ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 5,013.00 บาท บริษทั ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 5,013.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160729 4/02/2559
 

39 แบตเตอรี�สาํหรับ UPS        1 รายการ 5,120.00      ตกลงราคา บริษทั ซี-ทีแอล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 5,120.00 บาท บริษทั ซี-ทีแอล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 5,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160730 4/02/2559
 

40 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 25,980.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 25,980.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 25,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160731 4/02/2559
 

41 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 5,200.00      ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 5,200.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 5,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160732 4/02/2559
 

42 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)        1 รายการ 3,750.00      ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,750.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160733 4/02/2559
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#
 

43 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 50,400.00      ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 50,400.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 50,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160734 4/02/2559
 

44 จา้งซ่อมและบาํรุงรักษาเครื�องมือวทิยฯ์        5 รายการ 205,330.00 205,330.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 205,330.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 205,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160735 4/02/2559
 

45 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 2,940.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,940.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,940.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160736 5/02/2559
 

46 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 2,290.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,290.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,290.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160737 5/02/2559
 

47 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,100.00      ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 1,100.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 1,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160738 5/02/2559
 

48 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 4,480.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,480.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160739 5/02/2559
 

49 จดัทาํโตะ๊สาํหรับวาง aging oven        1 รายการ 11,000.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินทิเกรทเตด็ ดีไซน ์แอนด ์แมชชีน 11,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินทิเกรทเตด็ ดีไซน ์แอนด ์แมชชีน 11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160740 5/02/2559
 

50 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 8,200.00      ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 8,200.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 8,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160741 5/02/2559
 

51 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 7,870.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,870.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,870.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160742 5/02/2559
 

52 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 10,680.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน 10,680.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน 10,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160743 5/02/2559
 

53 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)        1 รายการ 1,190.00      ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,190.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,190.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160744 5/02/2559
 

54 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 14,000.00      ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160745 5/02/2559
 

55 จา้งพิมพห์นงัสือรายงานประจาํปี        1 รายการ 222,000.00 222,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ว ีเอส เอท อินเตอร์ 222,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ว ีเอส เอท อินเตอร์ 222,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160746 8/02/2559
 

56 Vicat        1 รายการ 22,000.00      ตกลงราคา บริษทั ซอยลเ์ทสติIงสยาม จาํกดั 22,000.00 บาท บริษทั ซอยลเ์ทสติIงสยาม จาํกดั 22,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160747 8/02/2559
 

57 BROTHER TONER TN-3320        1 รายการ 5,940.00      ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 5,940.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 5,940.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160748 9/02/2559
 

58 เหลก็ฟิต 2" หนา 6 มิล        1 รายการ 700.00                ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 700.00             บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 700.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160749 9/02/2559
 

59 SODIUM CARBONATE NORMAPUR AR 1 Kg       1 รายการ 1,300.00      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิIง 1992 จาํกดั 1,300.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิIง 1992 จาํกดั 1,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160750 9/02/2559
 

60 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์ตน้แบบ)        2 รายการ 63,788.00      ตกลงราคา บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 63,788.00 บาท บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 63,788.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160751 9/02/2559
 

61 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 31,610.00      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 31,610.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 31,610.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160752 9/02/2559
 

62 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 13,860.00      ตกลงราคา บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 13,860.00 บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 13,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160753 9/02/2559
 

63 AZ-1,COMMERCIAL GRADE 18 L        1 รายการ 1,350.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,350.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160754 9/02/2559
 

64 ปูนซีเมนตเ์ขียว 50 กก        2 รายการ 780.00                ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 780.00             บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 780.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160755 9/02/2559
 

65 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 36,680.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 36,680.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 36,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160756 9/02/2559

Page 3 of 10



แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#
 

66 Spare Part        5 รายการ 3,795.00      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 3,795.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 3,795.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160757 10/02/2559
 

67 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 70,990.65      ตกลงราคา บริษทั ซินทีมกรุ๊ป จาํกดั 70,990.65 บาท บริษทั ซินทีมกรุ๊ป จาํกดั 70,990.65 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160758 10/02/2559
 

68 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 6,700.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 6,700.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 6,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160759 10/02/2559
 

69 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 7,600.00      ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 7,600.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 7,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160760 10/02/2559
 

70 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,500.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็ แอนด ์พี 2,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็ แอนด ์พี 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160761 10/02/2559
 

71 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,300.00      ตกลงราคา บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 4,300.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 4,300.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041160762 10/02/2559
 บริษทั เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ จาํกดั 5,180.00 บาท
 

72 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 32,000.00      ตกลงราคา บริษทั ไพรมสั จาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั ไพรมสั จาํกดั 32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160763 10/02/2559
 

73 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 19,805.00      ตกลงราคา บริษทั ซี.อี.คอมบิเนชั�น จาํกดั 19,805.00 บาท บริษทั ซี.อี.คอมบิเนชั�น จาํกดั 19,805.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160764 10/02/2559
 

74 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 9,000.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160765 10/02/2559
 

75 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 2,080.00      ตกลงราคา บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 2,080.00 บาท บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 2,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160766 10/02/2559
 

76 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 28,100.00      ตกลงราคา บริษทั โมโตวาริโอแอนดส์เปกแอนดส์เปกเจียรี�  เกียร์มอเตอร์ จาํกดั 28,100.00 บาท บริษทั โมโตวาริโอแอนดส์เปกแอนดส์เปกเจียรี�  เกียร์มอเตอร์ จาํกดั 28,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160767 10/02/2559
 

77 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 22,500.00      ตกลงราคา บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 22,500.00 บาท บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 22,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160768 11/02/2559
 

78 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 45,020.00      ตกลงราคา บริษทั เค.แอนด ์เค.ควอลลิตีI  โปรดคัท ์จาํกดั 45,020.00 บาท บริษทั เค.แอนด ์เค.ควอลลิตีI  โปรดคัท ์จาํกดั 45,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160769 12/02/2559
 

79 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,500.00      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160770 11/02/2559
 

80 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 8,680.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,680.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160771 11/02/2559
 

81 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 3,950.00      ตกลงราคา บริษทั ทาริโก ้จาํกดั 3,950.00 บาท บริษทั ทาริโก ้จาํกดั 3,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160772 11/02/2559
 

82 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 9,350.00      ตกลงราคา บริษทั เอม็ ดี โปรซพัพลายส์ จาํกดั 9,350.00 บาท บริษทั เอม็ ดี โปรซพัพลายส์ จาํกดั 9,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160773 11/02/2559
 

83 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 20,400.00      ตกลงราคา บริษทั เวลิดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 20,400.00 บาท บริษทั เวลิดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 20,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160774 11/02/2559
 

84 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 18,570.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน 18,570.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน 18,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160775 11/02/2559
 

85 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 15,500.00      ตกลงราคา บริษทั ไทยสวชิบอร์ด แอนด ์เมตลัเวอร์ค จาํกดั 15,500.00 บาท บริษทั ไทยสวชิบอร์ด แอนด ์เมตลัเวอร์ค จาํกดั 15,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160776 11/02/2559
 

86 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,200.00      ตกลงราคา บริษทั เอน็.เอม็.เทคนิคอล จาํกดั 5,200.00 บาท บริษทั เอน็.เอม็.เทคนิคอล จาํกดั 5,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160777 11/02/2559
 

87 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(ROTARY TORQUE)        1 รายการ 454,327.10 454,327.10       พิเศษ บริษทั ดีส อีส ไอ. ที. จาํกดั 454,327.10 บาท บริษทั ดีส อีส ไอ. ที. จาํกดั 454,327.10 บาท มีคุณสมบตัิตามที�สาํนกังานกาํหนด 3041160778 11/02/2559
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#
88 เครื�อง NIR Spectroscopy        1 รายการ 2,800,000.00 2,800,000.00       พิเศษ บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 2,336,448.60 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 2,336,448.60 บาท มีคุณสมบตัิตามที�สาํนกังานกาํหนด 3041160779 11/02/2559

 บริษทั ซินเทค อินโนเวชั�น จาํกดั
 

89 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 1,900.00      ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,900.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160780 26/02/2559
 

90 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 7,350.00      ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 7,350.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 7,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160781 12/02/2559
 

91 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(เครื�องชั�ง)       2  รายการ 31,000.00      ตกลงราคา บริษทั อินโทร เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 31,000.00 บาท บริษทั อินโทร เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 31,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160782 12/02/2559
 

92 จา้งเหมาผสมเม็ดพลาสติก       3  รายการ 9,000.00      ตกลงราคา บริษทั สาลี� คลัเล่อร์ จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั สาลี� คลัเล่อร์ จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160783 12/02/2559
 

93 Pipette tip 1000 ul        1 รายการ 2,500.00      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิIง 1992 จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิIง 1992 จาํกดั 2,500.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041160784 12/02/2559
 บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,750.00 บาท
 

94 HEPA FILTER and FILTER POLYGSTER        2 รายการ 12,350.00      ตกลงราคา บริษทั นิลฟิสก ์จาํกดั 12,350.00 บาท บริษทั นิลฟิสก ์จาํกดั 12,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160785 12/02/2559
 

95 volumetric flask        1 รายการ 2,640.00      ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั�น จาํกดั 2,640.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั�น จาํกดั 2,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160786 12/02/2559
 

96 สอบเทียบเครื�องมือ        5 รายการ 9,380.00  กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 9,380.00 บาท มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 9,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160787 12/02/2559
 

97 Acetic acid 100%        1 รายการ 5,650.00      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิIง 1992 จาํกดั 5,650.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิIง 1992 จาํกดั 5,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160788 12/02/2559
 

98 Titanium (IV) butoxide        1 รายการ 9,830.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,830.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,830.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160789 12/02/2559
 

99 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)       1  รายการ 5,800.00      ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 5,800.00 บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 5,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160791 12/02/2559
 

100 จา้งทาํปากกา        1 รายการ 21,000.00      ตกลงราคา บริษทั ดี.ที.ซี.อินดสัตรี� ส์ จาํกดั (มหาชน) 21,000.00 บาท บริษทั ดี.ที.ซี.อินดสัตรี� ส์ จาํกดั (มหาชน) 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160792 15/02/2559
 

101 post colum reaction kit        1 รายการ 184,590.00 184,590.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 184,590.00 บาท บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 184,590.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160793 15/02/2559
 

102 UPS ขนาด 500Ma        1 รายการ 115,000.00 115,000.00     ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 115,000.00 บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 115,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160794 15/02/2559
 

103 จา้งเหมาบริการบาํรุงรักษาเครื�องมือ        4 รายการ 122,850.00 122,850.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 122,850.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 122,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160795 15/02/2559
 

104 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,100.00      ตกลงราคา บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 1,100.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 1,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160796 15/02/2559
 

105 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 16,050.00      ตกลงราคา บริษทั ดิคเซลล ์(เอเซีย) จาํกดั 16,050.00 บาท บริษทั ดิคเซลล ์(เอเซีย) จาํกดั 16,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160797 15/02/2559
 

106 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 930.00                ตกลงราคา บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 930.00             บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 930.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160798 15/02/2559
 

107 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       25 รายการ 34,555.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 34,555.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 34,555.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160799 16/02/2559
 

108 Pump Vacuum/Press 220/240V        1 รายการ 21,500      ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21,500.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160800 16/02/2559
 

109 พิมพ ์proceeding งาน ICTMP2016        1 รายการ 62,100.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 62,100.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 62,100.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041160802 16/02/2559
 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอสเคเอน็ 65,200.00 บาท
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110 Card Access Control System        2 รายการ 13,400.00      ตกลงราคา บริษทั ไทม ์แอคเซส โซลูชั�น จาํกดั 13,400.00 บาท บริษทั ไทม ์แอคเซส โซลูชั�น จาํกดั 13,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160803 16/02/2559
 

111 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 30,500.00      ตกลงราคา บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ�ง จาํกดั 30,500.00 บาท บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ�ง จาํกดั 30,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160804 18/02/2559
 

112 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 6,200.00      ตกลงราคา บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 6,200.00 บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 6,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160805 16/02/2559
 

113 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        7 รายการ 16,105.00      ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 16,105.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 16,105.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160806 16/02/2559
 

114 จา้งซ่อมเครื�องมือวทิย์        3 รายการ 8,700.00      ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 8,700.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 8,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160807 16/02/2559
 

115 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์ตน้แบบ)        1 รายการ 34,870.00      ตกลงราคา บริษทั พีบีเอ ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 34,870.00 บาท บริษทั พีบีเอ ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 34,870.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160808 16/02/2559
 

116 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 82,900.00      ตกลงราคา  5 บิ{กเจริญกลเอน็จิเนียริ�ง 82,900.00 บาท  5 บิ{กเจริญกลเอน็จิเนียริ�ง 82,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160809 16/02/2559
 

117 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 35,050.00      ตกลงราคา บริษทั กิต ฟังกช์ั�น ออลล ์จาํกดั 35,050.00 บาท บริษทั กิต ฟังกช์ั�น ออลล ์จาํกดั 35,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160810 16/02/2559
 

118 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 5,880.00      ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 5,880.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 5,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160811 16/02/2559
 

119 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 5,480.00      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 5,480.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 5,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160812 16/02/2559
 

120 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 3,600.00      ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั�น จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั�น จาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160813 16/02/2559
 

121 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        9 รายการ 29,000.00      ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั�น จาํกดั 29,000.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั�น จาํกดั 29,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160814 17/02/2559
 

122 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 930.00                ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 930.00             บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 930.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160815 17/02/2559
 

123 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        3 รายการ 2,900.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,900.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160816 17/02/2559
 

124 วสัดุคอมพิวเตอร์ (ซอฟทแ์วร์)        1 รายการ 23,040.00      ตกลงราคา บริษทั ไอ.ที.โซลูชั�น คอมพิวเตอร์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 23,040.00 บาท บริษทั ไอ.ที.โซลูชั�น คอมพิวเตอร์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 23,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160817 17/02/2559
 

125 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       15 รายการ 17,276.39      ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 17,276.39 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 17,276.39 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160818 17/02/2559
 

126 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        2 รายการ 8,770.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,770.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160819 17/02/2559
 

127 จา้งฝึอบรม Project Managment        1 รายการ 140,000.00 140,000.00 กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยั มหิดล 140,000.00 บาท มหาวทิยาลยั มหิดล 140,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160820 18/02/2559
 

128 วสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์       23 รายการ 41,775.00      ตกลงราคา บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 41,775.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 41,775.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041160821 18/02/2559
 บริษทั เอสไอเอสดิสทริบิวชั�น จาํกดั 43,455.00 บาท
 

129 X-ray Survey Meter        1 รายการ 38,000.00      ตกลงราคา บริษทั โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จาํกดั 38,000.00 บาท บริษทั โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จาํกดั 38,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160822 18/02/2559
 

130 ดินขาวระนอง        1 รายการ 500.00                ตกลงราคา บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์ค จาํกดั 500.00             บาท บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์ค จาํกดั 500.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160823 18/02/2559
 

131 Sodium acetate 3-hydrate ,AR ,Loba        1 รายการ 550.00                ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั�น จาํกดั 550.00             บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั�น จาํกดั 550.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160824 18/02/2559
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#
132 Temp Controller(SHIMAX)        1 รายการ 8,800.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ ซอร์วสิ แอนด ์ซพัพลาย 8,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ ซอร์วสิ แอนด ์ซพัพลาย 8,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160825 18/02/2559

 
133 HP Color LaserJet Pro MFP M177fw        5 รายการ 20,700.00      ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 20,700.00 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 20,700.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041160826 18/02/2559

 บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จาํกดั 22,200.00 บาท
 

134 อุปกรณ์ต่อท่อจากตูเ้ก็บสารเคมีเขา้ Hood        6 รายการ 2,041.00      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 2,041.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 2,041.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160827 18/02/2559
 

135 วสัดุคอมพิวเตอร์ (ซอฟทแ์วร์)        1 รายการ 23,040.00      ตกลงราคา บริษทั ไอ.ที.โซลูชั�น คอมพิวเตอร์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 23,040.00 บาท บริษทั ไอ.ที.โซลูชั�น คอมพิวเตอร์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 23,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160828 18/02/2559
 

136 ขอใชบ้ริการโน๊ตบุ๊คและปริIนเตอร์        2 รายการ 7,600.00      ตกลงราคา บริษทั โฟร์เอม็ มลัติมีเดีย จาํกดั 7,600.00 บาท บริษทั โฟร์เอม็ มลัติมีเดีย จาํกดั 7,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160829 18/02/2559
 

137  Acetone        1 รายการ 2,500.00      ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั�น จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั�น จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160830 18/02/2559
 

138 Pipette tip และ Vial        3 รายการ 12,464.00      ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี�  จาํกดั 12,464.00 บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี�  จาํกดั 12,464.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160831 18/02/2559
 

139 เครื�องสแกนเนอร์       1  รายการ 26,000.00      ตกลงราคา บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 26,000.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 26,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160832 18/02/2559
 

140 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์ )       1  รายการ 1,780.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,780.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160833 18/02/2559
 

141 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 1,500.00      ตกลงราคา บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160834 18/02/2559
 

142 จา้งเหมาออกแบบ       1  รายการ 15,000.00      ตกลงราคา นาย ปฐมภูมิ  ศรีกุดเวยีน 15,000.00 บาท นาย ปฐมภูมิ  ศรีกุดเวยีน 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160835 18/02/2559
 

143 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 1,900.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,900.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160836 18/02/2559
 

144 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 88,920.00      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 88,920.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 88,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160837 19/02/2559
 

145 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        4 รายการ 51,765.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 51,765.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 51,765.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160838 19/02/2559
 

146 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 3,380.00      ตกลงราคา บริษทั ยูแอนดว์โีฮลดิIง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,380.00 บาท บริษทั ยูแอนดว์โีฮลดิIง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160839 19/02/2559
 

147 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 890.00                ตกลงราคา บริษทั วอีาร์ ไบโอซายนเ์อน็ซ์ จาํกดั 890.00             บาท บริษทั วอีาร์ ไบโอซายนเ์อน็ซ์ จาํกดั 890.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160840 19/02/2559
 

148 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 1,140.00      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 1,140.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 1,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160841 19/02/2559
 

149 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 850.00                ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 850.00             บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 850.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160842 19/02/2559
 

150 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 16,500.00      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 16,500.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 16,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160843 19/02/2559
 

151 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       1  รายการ 27,370.00      ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 27,370.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 27,370.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160844 19/02/2559
 

152 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค       1  รายการ 29,500.00      ตกลงราคา บริษทั เมโทรโปรเฟสชั�นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 29,500.00 บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชั�นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 29,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160845 23/02/2559
 

153 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 32,500.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินทิเกรทเตด็ ดีไซน ์แอนด ์แมชชีน 32,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินทิเกรทเตด็ ดีไซน ์แอนด ์แมชชีน 32,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160846 23/02/2559
 

154 อุปกรณ์แท่นกดตดัยาง       1  รายการ 35,000.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินทิเกรทเตด็ ดีไซน ์แอนด ์แมชชีน 35,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินทิเกรทเตด็ ดีไซน ์แอนด ์แมชชีน 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160847 23/02/2559
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ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#
 

155 ดินขาว        1 รายการ 600.00                ตกลงราคา บริษทั ฮีโร่ไซน ์มาร์เก็ตติIง จาํกดั 600.00             บาท บริษทั ฮีโร่ไซน ์มาร์เก็ตติIง จาํกดั 600.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160848 23/02/2559
 

156 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 49,000.00      ตกลงราคา บริษทั นครหลวงพฒันาวศิวกิจ จาํกดั 49,000.00 บาท บริษทั นครหลวงพฒันาวศิวกิจ จาํกดั 49,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160849 23/02/2559
 

157 บริษทัวัร์ใชใ้นงาน ICTMP2016        3 รายการ 90,750.00      ตกลงราคา บริษทั เอ วาย เอส อีเวนท ์จาํกดั 90,750.00 บาท บริษทั เอ วาย เอส อีเวนท ์จาํกดั 90,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160850 25/02/2559
 

158 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (ซอฟทแ์วร์)        1 รายการ 24,500.00      ตกลงราคา บริษทั ดีไซน ์สเคป จาํกดั 24,500.00 บาท บริษทั ดีไซน ์สเคป จาํกดั 24,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160851 23/02/2559
 

159 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 408.00                ตกลงราคา บริษทั สเป็คซีล จาํกดั 408.00             บาท บริษทั สเป็คซีล จาํกดั 408.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160852 23/02/2559
 

160 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 13,595.00      ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์ จาํกดั 13,595.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์ จาํกดั 13,595.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160853 23/02/2559
 

161 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,200.00      ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั 3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160854 23/02/2559
 

162 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       18 รายการ 52,002.80      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 52,002.80 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 52,002.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160855 23/02/2559
 

163 computer แบบ workstation        1 รายการ 88,000.00      ตกลงราคา บริษทั โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จาํกดั 88,000.00 บาท บริษทั โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จาํกดั 88,000.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041160856 23/02/2559
 บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 99,420.00 บาท
 

164 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 35,500.00      ตกลงราคา บริษทั บุญวศิวกรรม จาํกดั 35,500.00 บาท บริษทั บุญวศิวกรรม จาํกดั 35,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160857 23/02/2559
 

165 กระดาษเช็ดมือ        1 รายการ 18,000.00      ตกลงราคา บริษทั วนิเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั วนิเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160858 24/02/2559
 

166 วสัดุซ่อมกระเบีIยงหอ้งนํI า        2 รายการ 1,380.00      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 1,380.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 1,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160859 24/02/2559
 

167 Graphite Tupe        1 รายการ 28,887.75      ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 28,887.75 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 28,887.75 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160860 24/02/2559
 

168 ซ่อมเครื�อง CO2        1 รายการ 10,000.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั จาํกดั 10,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160861 24/02/2559
 

169 Mini Display Port, DVI to VGA,        6 รายการ 15,900.00      ตกลงราคา บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 15,900.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 15,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160862 24/02/2559
 

170 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 8,784.00      ตกลงราคา บริษทั ไอดี มาร์ท จาํกดั 8,784.00 บาท บริษทั ไอดี มาร์ท จาํกดั 8,784.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160863 24/02/2559
 

171 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 32,715.00      ตกลงราคา บริษทั นิวแม็ก จาํกดั 32,715.00 บาท บริษทั นิวแม็ก จาํกดั 32,715.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160864 24/02/2559
 

172 จา้งบาํรุงรักษาเครื�องมือวทิย์        5 รายการ 25,500.00      ตกลงราคา บริษทั กิต ฟังกช์ั�น ออลล ์จาํกดั 25,500.00 บาท บริษทั กิต ฟังกช์ั�น ออลล ์จาํกดั 25,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160865 25/02/2559
 

173 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 12,340.00      ตกลงราคา บริษทั เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 12,340.00 บาท บริษทั เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 12,340.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160866 25/02/2559
 

174 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 8,500.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประโยชนน์าํดี 8,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประโยชนน์าํดี 8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160867 25/02/2559
 

175 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 9,860.00      ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 9,860.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 9,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160868 25/02/2559
 

176 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 11,840.00      ตกลงราคา บริษทั ซูส คอร์ป จาํกดั 11,840.00 บาท บริษทั ซูส คอร์ป จาํกดั 11,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160869 25/02/2559
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177 จา้งทาํชิIนงานตน้แบบ        3 รายการ 93,200.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริ�ง เซอร์วสิ 93,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริ�ง เซอร์วสิ 93,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160870 25/02/2559

 
178 Silver Paste        1 รายการ 28,600.00      ตกลงราคา บริษทั ดีซายเอน็ซ์ จาํกดั 28,600.00 บาท บริษทั ดีซายเอน็ซ์ จาํกดั 28,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160871 25/02/2559

 
179 วคิราะห์ทดสอบ cloride        2 รายการ 10,000.00      ตกลงราคา บริษทั เอแอลเอส เทสติIง เซอร์วสิ จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั เอแอลเอส เทสติIง เซอร์วสิ จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160872 25/02/2559

 
180 Separating Funnel 500ml        1 รายการ 3,700.00      ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี จาํกดั 3,700.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี จาํกดั 3,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160873 25/02/2559

 
181 วสัดวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 5,200.00      ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 5,200.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 5,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160874 25/02/2559

 
182 วสัดวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 3,500.00      ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160875 25/02/2559

 
183 วสัดวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 2,975.00      ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,975.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,975.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160876 25/02/2559

 
184 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 9,000.00      ตกลงราคา บริษทั สามซี แวคคิวอมั จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั สามซี แวคคิวอมั จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160877 25/02/2559

 
185 อุปกรณ์สาํหรับระบบชาร์จแบตเตอรี�        3 รายการ 85,800.00      ตกลงราคา บริษทั อยู่เปรมปรี จาํกดั 85,800.00 บาท บริษทั อยู่เปรมปรี จาํกดั 85,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160878 25/02/2559

 
186 วสัดวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 5,250.00      ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,250.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160879 25/02/2559

 
187 กระดาษ A3        1 รายการ 1,900.00      ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 1,900.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 1,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160880 26/02/2559

 
188 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 50,456.26      ตกลงราคา บริษทั คอมเซเวน่ จาํกดั (มหาชน) 50,456.26 บาท บริษทั คอมเซเวน่ จาํกดั (มหาชน) 50,456.26 บาท มีราคาตํ�าสุด 3041160881 26/02/2559

 บริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั 51,485.98 บาท
 

189 วสัดวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 2,000.00      ตกลงราคา บริษทั ไทย-เจแปน แก๊ส จาํกั 2,000.00 บาท บริษทั ไทย-เจแปน แก๊ส จาํกั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160882 26/02/2559
 

190 Microsoft OfficeStd 2016        1 รายการ 9,700.00      ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 9,700.00 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 9,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160883 29/02/2559
 

191 นํI ายาลา้งจาน        1 รายการ 2,600.00      ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 2,700.00 บาท ร้าน ดีพร้อม999 2,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคาตํ�าสุด 3041160884 29/02/2559
 ร้าน ดีพร้อม999 2,600.00 บาท
 

192 Toner BROTHER TN-3290        1 รายการ 9,900.00      ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 12,294.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 9,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคาตํ�าสุด 3041160885 29/02/2559
 บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 9,900.00 บาท
 บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 12,450.00 บาท
 

193 เพลาทอง        1 รายการ 1,650.00             ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 1,650.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 1,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160886 29/02/2559
 

194 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 4,808.00      ตกลงราคา บริษทั พีเอม็ซี เทคโนโลยี จาํกดั 4,808.00 บาท บริษทั พีเอม็ซี เทคโนโลยี จาํกดั 4,808.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160887 29/02/2559
 

195 หนงัสือ การกดักร่อน Mtec พร้อมจดัทาํอาร์ต        2 รายการ 74,000.00      ตกลงราคา บริษทั ซิกมา กราฟฟิคส์ จาํกดั 74,000.00 บาท บริษทั ซิกมา กราฟฟิคส์ จาํกดั 74,000.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041160888 29/02/2559
 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 85,000.00 บาท
 

196 ต่อลิขสิทธิM รายปีของ Mimic        1 รายการ            USD4,462.50           USD4,462.50     ตกลงราคา  Materialise Sdn. Bhd. 4,462.50 USD  Materialise Sdn. Bhd. 4,462.50 USD จดัซืIอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160024 4/02/2559
 

197 บอร์ดวงจรจ่ายไฟฟ้า        1 รายการ            USD1,080.00     ตกลงราคา  Rayence Co., Ltd. 1,080.00 USD  Rayence Co., Ltd. 1,080.00 USD จดัซืIอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160025 10/02/2559
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198 สายไฟ        1 รายการ              USD240.00     ตกลงราคา  MACCOR INC. 240.00 USD  MACCOR INC. 240 USD จดัซืIอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160026 16/02/2559
 

199 Gaia Converter        1 รายการ            USD2,584.00     ตกลงราคา  RFMW Asia Pte Ltd. 2,584.00 USD  RFMW Asia Pte Ltd. 2,584.00 USD จดัซืIอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160027 26/02/2559
 

200 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(CCS tester)        1 รายการ 1,995,000.00 1,995,000.00 พิเศษ บริษทั ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จาํกดั 1,995,000.00 บาท บริษทั ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จาํกดั 1,995,000.00 บาท คุณสมบตัิตรงตามความตอ้งการ 3051160004 4/02/2559
 

201 เครื�องฉีดพลาสติก        1 รายการ          EUR129,278.60         EUR129,278.60 พิเศษ  ARBURG 129,278.60 EUR  ARBURG 129,278.60 EUR จดัซืIอโดยตรงจากต่างประเทศ 3051160005 29/02/2559
 

202 เครื�องยืดฟิลม์        1 รายการ 5,598,130.84 5,598,130.84 พิเศษ บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 5,598,130.84 บาท บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 5,598,130.84 บาท มีคุณสมบตัิตามที�สาํนกังานกาํหนด 3052160018 4/02/2559
 

203 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั        1 รายการ 403,114.02 403,114.02 พิเศษ บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั�น จาํกดั 403,114.02 บาท บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั�น จาํกดั 403,114.02 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160019 23/02/2559
 

204 ค่าเช่า MacBook 6 เดือน        1 รายการ 24,000.00     ตกลงราคา บริษทั โฟร์เอม็ มลัติมีเดีย จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั โฟร์เอม็ มลัติมีเดีย จาํกดั 24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3057160004 9/02/2559
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