
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

1 วสัดุสาํนกังาน       20 รายการ 17,691.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 17,691.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 17,691.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160889 1/03/2559

2 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       11 รายการ 34,909.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ3ง 1992 จาํกดั 34,909.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ3ง 1992 จาํกดั 34,909.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160890 1/03/2559

3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์       12 รายการ 33,300.00     ตกลงราคา บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 33,300.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 33,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160891 1/03/2559

4 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ (FLOWMETER)        2 รายการ 78,800.00     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 78,800.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 78,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160893 21/03/2559

5 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 13,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชัDน จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชัDน จาํกดั 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160894 1/03/2559

6 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 22,600.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 22,600.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 22,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160895 1/03/2559

7 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)        1 รายการ 14,500.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,500.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160896 1/03/2559

8 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 4,900.00     ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีD  จาํกดั 4,900.00 บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีD  จาํกดั 4,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160897 1/03/2559

9 วิเคราะห์ทดสอบ        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา ศูนย ์วิจยัเทคโนโลยยีาง 30,000.00 บาท ศูนย ์วิจยัเทคโนโลยยีาง 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160898 2/03/2559

10 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160899 2/03/2559

11 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 22,400.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 22,400.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 22,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160900 2/03/2559

12 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 2,000.00     ตกลงราคา บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160901 2/03/2559

13 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160902 2/03/2559

14 จา้งทาํชิ3นงานตน้แบบ        1 รายการ 75,500.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริDง เซอร์วิส ซพัพลาย 75,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริDง เซอร์วิส ซพัพลาย 75,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160903 2/03/2559

15 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 6,170.00     ตกลงราคา บริษทั อีทีที จาํกดั 6,170.00 บาท บริษทั อีทีที จาํกดั 6,170.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160904 2/03/2559

16 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 27,600.00     ตกลงราคา บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เนชัDนแนล จาํกดั 27,600.00 บาท บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เนชัDนแนล จาํกดั 27,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160905 2/03/2559

17 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 7,187.50     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 7,187.50 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 7,187.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160906 2/03/2559

18 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        7 รายการ 20,210.00     ตกลงราคา บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 20,210.00 บาท บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 20,210.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160908 2/03/2559

19 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 50,400.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 50,400.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 50,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160909 3/03/2559

20 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 2,100.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160910 3/03/2559

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันที# 01/03/2016 ถงึ 31/03/2016

Page 1 of 13



แบบ สขร.1
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21 วสัดุวิทยาศาตร์(แกส๊)       2  รายการ 2,100.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160911 4/03/2559

22 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 7,740.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ3ง 1992 จาํกดั 7,740.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ3ง 1992 จาํกดั 7,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160912 3/03/2559

23 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 18,051.35     ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 18,051.35 บาท บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 18,051.35 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160913 3/03/2559

24 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ (โรตามิเตอร์)        1 รายการ 23,100.00     ตกลงราคา บริษทั ไฮแอท แทมมารินด ์จาํกดั 23,100.00 บาท บริษทั ไฮแอท แทมมารินด ์จาํกดั 23,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160914 7/03/2559

25 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        7 รายการ 29,650.00     ตกลงราคา นาย ประวิทย ์สุธาเกียรติสกลุ 29,650.00 บาท นาย ประวิทย ์สุธาเกียรติสกลุ 29,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160915 3/03/2559

26 โต๊ะวางเครืDองมือวิทย์        1 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชัDน จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชัDน จาํกดั 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160916 3/03/2559

27 ชั3นวางอุปกรณ์        1 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ตงกีDเอน็จิเนียริDง 7,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ตงกีDเอน็จิเนียริDง 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160917 3/03/2559

28 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 2,180.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ที.ซี. สถาพร 2,180.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ที.ซี. สถาพร 2,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160918 3/03/2559

29 จา้งทาํโตีะห้องปฏิบตัิการ        1 รายการ 164,000.00 164,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมเจอร์ ไซแอนติฟิก จาํกดั 164,300.00 บาท บริษทั เมเจอร์ ไซแอนติฟิก จาํกดั 164,000.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041160919 3/03/2559
บริษทั พี.เค.เพาเวอร์ โปรดกัส์ จาํกดั 172,500.00 บาท

30 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 7,380.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,380.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160920 3/03/2559

31 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 47,525.00     ตกลงราคา บริษทั เพรสตนั เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 47,525.00 บาท บริษทั เพรสตนั เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 47,525.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160921 3/03/2559

32 ตูเ้หลก็        2 รายการ 9,500.00     ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 9,500.00 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 9,500.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041160922 4/03/2559
บริษทั ลีเรคโก (ประเทศไทย) จาํกดั 11,900.00 บาท

33 ค่าจดัทาํอาร์ตเวิร์ค หนงัสือ        1 รายการ 14,750.00     ตกลงราคา บริษทั ซิกมา กราฟฟิคส์ จาํกดั 14,750.00 บาท บริษทั ซิกมา กราฟฟิคส์ จาํกดั 14,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160923 4/03/2559

34 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 8,800.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 8,800.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 8,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160924 4/03/2559

35 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ (Regulator)        1 รายการ 22,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 20,500.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041160925 4/03/2559
บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 20,500.00 บาท

36 จา้งออกแบบวางแผนการผา่ตดั        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160926 4/03/2559

37 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 22,260.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 22,260.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 22,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160927 4/03/2559

38 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ (ชั3นวางอุปกรณ์)        1 รายการ 23,500.00     ตกลงราคา บริษทั มัDนยนื เซอร์วิส แอนด ์วิศวกรรม จาํกดั 23,500.00 บาท บริษทั มัDนยนื เซอร์วิส แอนด ์วิศวกรรม จาํกดั 23,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160928 4/03/2559

39 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 22,830.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 22,830.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 22,830.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160929 4/03/2559

40 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 38,000.00     ตกลงราคา บริษทั ณฎัฐนิช แอนด ์นิชคุณ เอน็จิเนียริDง เซอร์วิส จาํกดั 38,000.00 บาท บริษทั ณฎัฐนิช แอนด ์นิชคุณ เอน็จิเนียริDง เซอร์วิส จาํกดั 38,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160930 4/03/2559

41 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 23,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 23,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 23,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160931 4/03/2559
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42 TONER BROTHER        4 รายการ 21,390.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 23,766.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 21,390.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041160932 7/03/2559
บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 21,390.00 บาท
บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 22,180.00 บาท

43 ค่าวิเคราะห์คุณภาพนํ3าดืDม        1 รายการ 8,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี จาํกดั 8,500.00 บาท บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี จาํกดั 8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160933 7/03/2559

44 ค่าวิเคราะห์สารเคมีในนํ3าเสีย       11 รายการ 6,132.50     ตกลงราคา บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี จาํกดั 6,132.50 บาท บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี จาํกดั 6,132.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160934 7/03/2559

45 ค่าซ่อมเครืDองจุลทรรศนอ์ิเลก็ตรอนฯ        1 รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บริษทั ธาราบิสสิเนส จาํกดั 12,500.00 บาท บริษทั ธาราบิสสิเนส จาํกดั 12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160935 7/03/2559

46 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 8,500.00     ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 8,500.00 บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160936 7/03/2559

47 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       23 รายการ 11,882.74     ตกลงราคา บริษทั อินโฟลว ์ลายน ์โปรดกัส์ จาํกดั 11,882.74 บาท บริษทั อินโฟลว ์ลายน ์โปรดกัส์ จาํกดั 11,882.74 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160937 7/03/2559

48 oil เครืDองฉีด และอุปกรณ์แลป        5 รายการ 3,950.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 3,950.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 3,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160939 8/03/2559

49 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 45,300.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอม็.จี. ดีไซน ์แอนด ์เอน็จิเนียริDง 45,300.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอม็.จี. ดีไซน ์แอนด ์เอน็จิเนียริDง 45,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160940 8/03/2559

50 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 51,460.00     ตกลงราคา บริษทั กรีน พาร์ท เอน็จิเนียริDง จาํกดั 51,460.00 บาท บริษทั กรีน พาร์ท เอน็จิเนียริDง จาํกดั 51,460.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160941 8/03/2559

51 Microsoft Office        1 รายการ 9,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 9,700.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชัDน แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 9,400.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041160942 8/03/2559
บริษทั ไอทีโซลูชัDน แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 9,400.00 บาท

52 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 930.00                        ตกลงราคา บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 930.00         บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 930.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160943 8/03/2559

53 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 35,600.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 35,600.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 35,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160944 8/03/2559

54 Toner HP        4 รายการ 8,710.00     ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,710.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041160945 8/03/2559
บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,710.00 บาท

55 เครืDองจี3 ปูน MIKASA        1 รายการ 12,800.00     ตกลงราคา บริษทั เคดี แมชชีนเนอรีD  จาํกดั 12,800.00 บาท บริษทั เคดี แมชชีนเนอรีD  จาํกดั 12,800.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041160946 8/03/2559
บริษทั ซีดี เทรดดิ3ง จาํกดั 28,000.00 บาท
บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 33,300.00 บาท

56 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 4,230.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย+G128:G162◌์ 4,230.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย+G128:G162◌์ 4,230.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160947 8/03/2559

57 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 28,037.38     ตกลงราคา ร้าน เซียวเฮงฮวด 28,037.38 บาท ร้าน เซียวเฮงฮวด 28,037.38 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160948 8/03/2559

58 สอบเทียบเครืDองชัDง        3 รายการ 12,800.00 กรณีพิเศษ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 12,800.00 บาท  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 12,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160949 10/03/2559

59 อาหารเลี3ยง DMEM และ สารละลาย DPBS       2 รายการ 19,200.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 19,200.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 19,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160950 9/03/2559

60 อะไหล่ Temp Sensor ของ Microwave        1 รายการ 32,000.00     ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160951 9/03/2559
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61 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 55,000.00     ตกลงราคา บริษทั เหยีDยวเฮง จาํกดั 55,000.00 บาท บริษทั เหยีDยวเฮง จาํกดั 55,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160952 10/03/2559

62 Bis(pentamethylcyclopentadienyl)        1 รายการ 4,330.00     ตกลงราคา บริษทั ซีทีแลบอราตอรีD  จาํกดั 4,330.00 บาท บริษทั ซีทีแลบอราตอรีD  จาํกดั 4,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160954 9/03/2559

63 อะไหล่ Twin screw        3 รายการ 11,567.00     ตกลงราคา บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียริDง จาํกดั 11,567.00 บาท บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียริDง จาํกดั 11,567.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160955 9/03/2559

64 Spare Part -  Access Control Card        1 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บริษทั จอห์นสนั คอนโทรลส์ จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั จอห์นสนั คอนโทรลส์ จาํกดั 25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160957 9/03/2559

65 กระเบื3องยาง        2 รายการ 4,450.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 4,450.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 4,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160958 9/03/2559

66 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160959 9/03/2559

67 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 11,900.00     ตกลงราคา บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,900.00 บาท บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160960 9/03/2559

68 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 5,510.00     ตกลงราคา บริษทั ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชัDน จาํกดั 5,510.00 บาท บริษทั ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชัDน จาํกดั 5,510.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160961 9/03/2559

69 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 19,500.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 19,500.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 19,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160962 9/03/2559

70 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        9 รายการ 13,340.00     ตกลงราคา บริษทั เทอร์มอล แมคคานิคส์ จาํกดั 13,340.00 บาท บริษทั เทอร์มอล แมคคานิคส์ จาํกดั 13,340.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160963 9/03/2559

71 วสัดุวิทยาศาตร์(วสัดุ)        6 รายการ 10,980.00     ตกลงราคา บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 10,980.00 บาท บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 10,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160965 10/03/2559

72 วสัดุวิทยาศาตร์(แกส๊)       1  รายการ 3,960.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,960.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160966 10/03/2559

73 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 15,750.00     ตกลงราคา บริษทั อีสตเ์ทิร์น เอน็เนอย ีจาํกดั 15,750.00 บาท บริษทั อีสตเ์ทิร์น เอน็เนอย ีจาํกดั 15,750.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041160967 10/03/2559
บริษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอรไพรส์ จาํกดั 17,000.00 บาท

74 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 9,800.00     ตกลงราคา บริษทั แสงไทยอินเตอร์เทรด จาํกดั 9,800.00 บาท บริษทั แสงไทยอินเตอร์เทรด จาํกดั 9,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160968 10/03/2559

75 อะไหล่ Safety closure device เครืDองบด        1 รายการ 40,880.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัDน จาํกดั 40,880.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัDน จาํกดั 40,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160969 10/03/2559

76 ซ่อมเครืDอง Cooling        3 รายการ 90,270.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 90,270.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 90,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160970 10/03/2559

77 ซ่อมบาํรุงรักษาเครืDอง Glovebox System        3 รายการ 10,500.00     ตกลงราคา บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์จาํกดั 10,500.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์จาํกดั 10,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160971 10/03/2559

78 spare part - ลวดฮีตเตอร์สปริงเตาหลอม        1 รายการ 16,800.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สวนหลวง เอน็จิเนียริDง 16,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สวนหลวง เอน็จิเนียริDง 16,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160972 10/03/2559

79 อุปกรณ์ประกอบเครืDองบด        6 รายการ 390,530.00 390,530.00       พิเศษ บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัDน จาํกดั 390,530.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัDน จาํกดั 390,530.00 บาท คุณสมบตัิเป็นไปตามทีDสาํนกังานกาํหนด 3041160974 14/03/2559

80 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 830.00                        ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชัDน จาํกดั 830.00         บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชัDน จาํกดั 830.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160975 14/03/2559

81 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 10,850.00     ตกลงราคา บริษทั ซายนเ์ทค  จาํกดั 10,850.00 บาท บริษทั ซายนเ์ทค  จาํกดั 10,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160976 14/03/2559

82 Auto-Rx Dics 100        1 รายการ 8,360.00     ตกลงราคา บริษทั เวิลดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 8,360.00 บาท บริษทั เวิลดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 8,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160977 14/03/2559
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83 มอเตอร์คอยเยน็        1 รายการ 5,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 5,400.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 5,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160978 14/03/2559

84 LL Primatrode NTC        2 รายการ 22,860.00     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 22,860.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 22,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160979 14/03/2559

85 แกลลอนบรรจุของเสียสารเคมี        1 รายการ 16,040.00     ตกลงราคา บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 16,040.00 บาท บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 16,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160980 14/03/2559

86 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 1,800.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160981 14/03/2559

87 ตรายาง        7 รายการ 1,245.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 1,245.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 1,245.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160983 14/03/2559

88 สบู่เหลวลา้งมือ        4 รายการ 16,100.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกพั สุขทรัพยท์วี 16,100.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกพั สุขทรัพยท์วี 16,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160984 14/03/2559

89 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,600.00     ตกลงราคา บริษทั อินโนเวทีฟ โซลูชัDน จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั อินโนเวทีฟ โซลูชัDน จาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160985 15/03/2559

90 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 7,450.00     ตกลงราคา บริษทั พี แอนด ์พี สตีล (ไทยแลนด)์ จาํกดั 7,450.00 บาท บริษทั พี แอนด ์พี สตีล (ไทยแลนด)์ จาํกดั 7,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160986 15/03/2559

91 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        6 รายการ 56,200.00     ตกลงราคา บริษทั แสงวิทย ์ซายน ์จาํกดั 56,200.00 บาท บริษทั แสงวิทย ์ซายน ์จาํกดั 56,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160987 15/03/2559

92 จา้งทาํชิ3นงาน        1 รายการ 88,785.05     ตกลงราคา บริษทั สแกนเนอร์ สามมิติ (ประเทศไทย) จาํกดั 88,785.05 บาท บริษทั สแกนเนอร์ สามมิติ (ประเทศไทย) จาํกดั 88,785.05 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160988 15/03/2559

93 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        6 รายการ 34,740.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บีอาร์พี คอมโพสิท 34,740.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บีอาร์พี คอมโพสิท 34,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160989 15/03/2559

94 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 73,098.08     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 73,098.08 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 73,098.08 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160990 15/03/2559

95 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(UPS)        1 รายการ 41,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไซเฟอร์เมด จาํกดั 41,500.00 บาท บริษทั ไซเฟอร์เมด จาํกดั 41,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160991 16/03/2559

96 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์ตน้แบบ)        2 รายการ 57,000.00     ตกลงราคา บริษทั เซอร์โว ไดนามิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 57,000.00 บาท บริษทั เซอร์โว ไดนามิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 57,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160992 16/03/2559

97 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 4,400.00     ตกลงราคา บริษทั กลฟัเท็กซ์ จาํกดั 4,400.00 บาท บริษทั กลฟัเท็กซ์ จาํกดั 4,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160993 16/03/2559

98 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       11 รายการ 6,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 6,400.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 6,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160994 16/03/2559

99 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,680.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 1,680.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 1,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160995 16/03/2559

100 จา้งบาํรุงรักษาเครืDองมือวิทย์        2 รายการ 16,500.00     ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคัDม เทคโนโลย ีจาํกดั 16,500.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคัDม เทคโนโลย ีจาํกดั 16,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160996 16/03/2559

101 จา้งทาํชั3นวางแบตเตอรีD        1 รายการ 26,250.00     ตกลงราคา นาย ศราวุธ ป้องหา 26,250.00 บาท นาย ศราวุธ ป้องหา 26,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160997 16/03/2559

102 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 15,150.00     ตกลงราคา บริษทั เลียกเซ้งเทรดดิ3ง จาํกดั 15,150.00 บาท บริษทั เลียกเซ้งเทรดดิ3ง จาํกดั 15,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160998 16/03/2559

103 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 8,700.00     ตกลงราคา บริษทั เฟอร์เนส ดีไซน ์จาํกดั 8,700.00 บาท บริษทั เฟอร์เนส ดีไซน ์จาํกดั 8,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160999 16/03/2559

104 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 3041161000 16/03/2559

105 จา้งตดัชิ3นงานตามแบบ        1 รายการ 1,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชัDน จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชัDน จาํกดั 1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161001 16/03/2559
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106 จา้งบาํรุงรักษาเครืDองมือวิทย์        1 รายการ 36,000.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 36,000.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161002 16/03/2559

107 Battery for UPS        1 รายการ 279,531.00 279,531.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดี ทู เจ แอนด ์ซพัพลาย 279,531.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดี ทู เจ แอนด ์ซพัพลาย 279,531.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161003 17/03/2559

108 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(NB)        1 รายการ 73,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 63,000.00 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 63,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161004 17/03/2559

109 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 11,500.00     ตกลงราคา บริษทั คฝัเวอร์ซายน ์จาํกดั 11,500.00 บาท บริษทั คฝัเวอร์ซายน ์จาํกดั 11,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161005 17/03/2559

110 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ3ง 1992 จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ3ง 1992 จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161006 17/03/2559

111 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 12,634.32     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 12,634.32 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 12,634.32 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161007 17/03/2559

112 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 17,600.00     ตกลงราคา บริษทั สเปซเมด จาํกดั 17,600.00 บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 17,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161008 17/03/2559

113 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,680.00     ตกลงราคา บริษทั รังสิตสตีล แอนด ์เมทอล จาํกดั 6,680.00 บาท บริษทั รังสิตสตีล แอนด ์เมทอล จาํกดั 6,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161009 17/03/2559

114 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        6 รายการ 2,575.00     ตกลงราคา บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้มชัDน จาํกดั 2,575.00 บาท บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้มชัDน จาํกดั 2,575.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161010 17/03/2559

115 บอร์ตวดัอุณหภูมิ        3 รายการ 3,750.00     ตกลงราคา บริษทั ศิลารีเสิร์ช จาํกดั 3,750.00 บาท บริษทั ศิลารีเสิร์ช จาํกดั 3,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161011 17/03/2559

116 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       2  รายการ 37,880.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 37,880.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 37,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161012 17/03/2559

117 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       11 รายการ 14,259.06     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 14,259.06 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 14,259.06 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161013 17/03/2559

118 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,100.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161014 17/03/2559

119 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,260.00     ตกลงราคา บริษทั แอสทิวท ์โซลูชัDน จาํกดั 3,260.00 บาท บริษทั แอสทิวท ์โซลูชัDน จาํกดั 3,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161015 17/03/2559

120 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 15,713.55     ตกลงราคา บริษทั ที.สตีล ไลน ์จาํกดั 15,713.50 บาท บริษทั ที.สตีล ไลน ์จาํกดั 15,713.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161016 17/03/2559

121 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 22,300.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 22,300.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 22,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161017 17/03/2559

122 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 65,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชัDน จาํกดั 65,000.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชัDน จาํกดั 65,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161018 17/03/2559

123 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 1,260.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,260.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161020 17/03/2559

124 กระดาษเช็ดมือ        2 รายการ 52,000.00     ตกลงราคา บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 52,000.00 บาท บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 52,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161021 17/03/2559

125 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 3,150.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 3,150.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 3,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161022 17/03/2559

126 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 550.00                        ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 550.00         บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 550.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161024 17/03/2559

127 วสัดุวิทยาศาสตร์ (วสัดุ)        1 รายการ 4,536.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 4,536.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 4,536.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161025 17/03/2559
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128 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 3,656.34     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 3,656.34 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 3,656.34 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161026 17/03/2559

129 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 9,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 9,400.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 9,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161027 18/03/2559

130 จา้งติดตั3งระบบ Reactor        1 รายการ 135,000.00 135,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 135,000.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 135,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161028 18/03/2559

131 ชุดเครืDองคอมพิวเตอร์       11 รายการ 16,929.91     ตกลงราคา บริษทั แอดไวซ์ โฮลดิ3งส์ กรุ๊ป จาํกดั 16,929.91 บาท บริษทั แอดไวซ์ โฮลดิ3งส์ กรุ๊ป จาํกดั 16,929.91 บาท ราคาตํDาสุด 3041161029 31/03/2559
บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 20,570.00 บาท

132 จา้งซ่อมเครืDองมือวิทยฯ์        2 รายการ 163,795.00 163,795.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 163,795.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 163,795.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161030 18/03/2559

133 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 6,950.00     ตกลงราคา บริษทั ดองเฮง จิวเวลรีD  (ประเทศไทย) จาํกดั 6,950.00 บาท บริษทั ดองเฮง จิวเวลรีD  (ประเทศไทย) จาํกดั 6,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161031 18/03/2559

134 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 7,420.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,420.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161032 18/03/2559

135 จา้งซ่อมเครืDองมือวิทยฯ์        7 รายการ 223,900.00 223,900.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 223,900.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 223,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161033 18/03/2559

136 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 10,750.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,750.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161034 18/03/2559

137 ถุงมือไนไตร        1 รายการ 3,800.00     ตกลงราคา บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั 3,800.00 บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั 3,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161035 18/03/2559

138 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,140.30     ตกลงราคา บริษทั ช.เคมีไทย จาํกดั 1,140.30 บาท บริษทั ช.เคมีไทย จาํกดั 1,140.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161036 18/03/2559

139 แผน่ฝ้า        4 รายการ 4,052.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 4,052.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 4,052.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161037 18/03/2559

140 Caliper และ Micrometer        2 รายการ 7,267.50     ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชัDน จาํกดั 7,267.50 บาท บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชัDน จาํกดั 7,267.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161038 18/03/2559

141 หินเจียรสีขาว        1 รายการ 5,600.00     ตกลงราคา บริษทั เวล็ธ ทู อินเตอร์เนชัDนแนล จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั เวล็ธ ทู อินเตอร์เนชัDนแนล จาํกดั 5,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161039 18/03/2559

142 ตะไบ       28 รายการ 27,480.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 27,480.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 27,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161040 18/03/2559

143 วสัดุสิ3นเปลืองงานเครืDองกล (MTS)        4 รายการ 29,400.00     ตกลงราคา บริษทั สยามอีเคดะ จาํกดั 29,400.00 บาท บริษทั สยามอีเคดะ จาํกดั 29,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161041 18/03/2559

144 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย-เจแปน แกส๊ จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั ไทย-เจแปน แกส๊ จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161042 18/03/2559

145 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        3 รายการ 16,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 16,500.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 16,500.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041161043 18/03/2559
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 24,520.00 บาท
บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 22,230.00 บาท

146 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        7 รายการ 21,168.22     ตกลงราคา บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 21,168.22 บาท บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 21,168.22 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161044 23/03/2559

147 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 14,750.00     ตกลงราคา บริษทั จิณณะ คตัติ3ง เซอร์วิส จาํกดั 14,750.00 บาท บริษทั จิณณะ คตัติ3ง เซอร์วิส จาํกดั 14,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161045 21/03/2559

148 ตูแ้ช่แขง็        1 รายการ 6,822.43     ตกลงราคา บริษทั ศรีไพบูลย ์อีเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั 6,822.43 บาท บริษทั ศรีไพบูลย ์อีเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั 6,822.43 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161047 21/03/2559
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149 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 49,000.00     ตกลงราคา บริษทั พรีซิชัDน อิควิปเมนท ์จาํกดั 49,000.00 บาท บริษทั พรีซิชัDน อิควิปเมนท ์จาํกดั 49,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161048 21/03/2559

150 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 59,000.00     ตกลงราคา บริษทั นครหลวงพฒันาวิศวกิจ จาํกดั 59,000.00 บาท บริษทั นครหลวงพฒันาวิศวกิจ จาํกดั 59,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161049 21/03/2559

151 ถุงมือ        5 รายการ 21,400.00     ตกลงราคา บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 21,400.00 บาท บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 21,400.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041161050 21/03/2559
บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชัDน จาํกดั 25,400.00 บาท

152 Purity cabonate as Na2CO3        1 รายการ 2,500.00     กรณีพิเศษ บริษทั เอแอลเอส เทสติ3ง เซอร์วิส จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั เอแอลเอส เทสติ3ง เซอร์วิส จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161051 21/03/2559

153 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 5,040.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,040.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161052 21/03/2559

154 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(Datalogger)        1 รายการ 77,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 77,500.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 77,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161053 21/03/2559

155 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 38,000.00     ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 38,000.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 38,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161054 21/03/2559

156 จา้งสอบเทียบเครืDองมือวิทยฯ์        2 รายการ 10,600.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 10,600.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 10,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161055 21/03/2559

157 จา้งเปลีDยนแบตเตอรีD  UPS        1 รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บริษทั ยโูปรเทค จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั ยโูปรเทค จาํกดั 7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161056 21/03/2559

158 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 3,750.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,750.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161057 21/03/2559

159 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,120.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,120.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161058 21/03/2559

160 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 4,860.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,860.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161059 21/03/2559

161 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,890.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,890.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,890.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161060 21/03/2559

162 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,560.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,560.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161061 21/03/2559

163 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       10 รายการ 9,291.10     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 9,291.10 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 9,291.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161062 21/03/2559

164 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 9,600.00     ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 9,600.00 บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 9,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161063 21/03/2559

165 จา้งสอบเทียบเครืDองมือวิทยฯ์        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161064 21/03/2559

166 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 7,500.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161065 21/03/2559

167 ตะแกรงต่อนสาร        4 รายการ 26,200.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัDน จาํกดั 26,200.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัDน จาํกดั 26,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161066 21/03/2559

168 Weighing paper 100x100        1 รายการ 1,800.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชัDน จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชัDน จาํกดั 1,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161067 21/03/2559

169 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       41 รายการ 41,352.00     ตกลงราคา บริษทั ซิสเต็ม อพัเกรด โซลูชัDน จาํกดั 41,352.00 บาท บริษทั ซิสเต็ม อพัเกรด โซลูชัDน จาํกดั 41,352.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161068 21/03/2559

170 เครืDองเชืDอมพลาสม่า        1 รายการ 280,000.00 280,000.00     ตกลงราคา บริษทั เทอร์มอล แมคคานิคส์ จาํกดั 280,000.00 บาท บริษทั เทอร์มอล แมคคานิคส์ จาํกดั 280,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161069 21/03/2559

Page 8 of 13



แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

171 TiO2 P25        1 รายการ 13,450.00     ตกลงราคา บริษทั ซีทีแลบอราตอรีD  จาํกดั 15,530.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคาตํDาสุด 3041161071 22/03/2559
บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,450.00 บาท

172 อะไหล่ซ่อมเครืDองมือ 7 เครืDอง       12 รายการ 16,617.55     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 16,617.55 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 16,617.55 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161073 22/03/2559

173 ปั{มชนิดโรตารีDสาํหรับเตา SHIMADZU        2 รายการ 137,000.00 137,000.00     ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคัDม เทคโนโลย ีจาํกดั 137,000.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคัDม เทคโนโลย ีจาํกดั 137,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161074 23/03/2559

174 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 960.00                        ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 960.00         บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 960.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161075 23/03/2559

175 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        7 รายการ 9,744.89     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 9,744.89 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 9,744.89 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161076 23/03/2559

176 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        6 รายการ 5,530.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พาราอีเลค็ทริค 5,530.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พาราอีเลค็ทริค 5,530.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161077 23/03/2559

177 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,680.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,680.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161078 25/03/2559

178 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 41,905.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 41,905.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 41,905.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161079 23/03/2559

179 จา้งบาํรุงรักษาเครืDองมือวิทยฯ์        2 รายการ 39,440.00     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั 39,440.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั 39,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161080 23/03/2559

180 จา้ทาํชิ3นงานตน้แบบ        1 รายการ 47,500.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริDง เซอร์วิส ซพัพลาย 47,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริDง เซอร์วิส ซพัพลาย 47,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161081 23/03/2559

181 จา้งทาํชิ3นงานตน้แบบ        1 รายการ 75,000.00     ตกลงราคา นาย ทินกร พิมพว์งษว์าลย์ 75,000.00 บาท นาย ทินกร พิมพว์งษว์าลย์ 75,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161082 23/03/2559

182 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 67,500.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พ.ีเอส.เอ.21 67,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พ.ีเอส.เอ.21 67,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161083 23/03/2559

183 ครุภณัฑต์ูแ้ช่เยน็       1  รายการ 79,439.25     ตกลงราคา บริษทั ซิสเต็มฟอร์ม จาํกดั 79,439.25 บาท บริษทั ซิสเต็มฟอร์ม จาํกดั 79,439.25 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161084 23/03/2559

184 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 15,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 15,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161085 23/03/2559

185 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 6,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 6,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161086 23/03/2559

186 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       14 รายการ 8,892.61     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 8,892.61 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 8,892.61 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161087 23/03/2559

187 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บริษทั คลัเลอร์ เอก็ซ์เปิร์ก จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั คลัเลอร์ เอก็ซ์เปิร์ก จาํกดั 25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161088 23/03/2559

188 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 16,200.00     ตกลงราคา บริษทั แมกซ์เคลน จาํกดั 16,200.00 บาท บริษทั แมกซ์เคลน จาํกดั 16,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161089 23/03/2559

189 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       11 รายการ 3,564.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 3,564.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 3,564.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161090 23/03/2559

190 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 7,350.00     ตกลงราคา บริษทั แอค็มีD อินเตอร์เนชัDนแนล จาํกดั 7,350.00 บาท บริษทั แอค็มีD อินเตอร์เนชัDนแนล จาํกดั 7,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161091 23/03/2559

191 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 8,950.00     ตกลงราคา บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,950.00 บาท บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,950.00 บาท วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์) 3041161092 23/03/2559

192 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 1,120.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 1,120.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 1,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161093 24/03/2559
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193 FIRE ALARM        2 รายการ 9,750.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอฟดบับลิวเอส กรุ๊ป 9,750.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอฟดบับลิวเอส กรุ๊ป 9,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161094 24/03/2559

194 Toner HP        1 รายการ 5,920.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,920.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161095 24/03/2559

195 ทรานซิสเตอร์        1 รายการ 1,560.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 1,560.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 1,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161096 24/03/2559

196 ซ่อมเวอร์เนียร์        4 รายการ 1,986.00     ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชัDน จาํกดั 1,986.00 บาท บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชัDน จาํกดั 1,986.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161097 24/03/2559

197 ซ่อมบาํรุงรักษาเครืDอง Balance Mettler        3 รายการ 22,680.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 22,680.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 22,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161098 24/03/2559

198 Spare Part       10 รายการ 12,475.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 12,475.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 12,475.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161099 24/03/2559

199 วสัดุดูดซบัสาร        2 รายการ 12,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็.ที.พริ3นท ์จาํกดั 18,400.00 บาท บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั 12,800.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041161100 24/03/2559
บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั 12,800.00 บาท

200 อุปกรณ์สาํหรับระบบชาร์จแบตเตอรีD        3 รายการ 104,400.00 104,400.00     ตกลงราคา บริษทั อยูเ่ปรมปรี จาํกดั 104,400.00 บาท บริษทั อยูเ่ปรมปรี จาํกดั 104,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161102 25/03/2559

201 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 110,000.00 110,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํก 110,000.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํก 110,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161103 25/03/2559

202 จา้งซ่อมเตาเผา        4 รายการ 32,580.00     ตกลงราคา บริษทั เฟอร์เนส ดีไซน ์จาํกดั 32,580.00 บาท บริษทั เฟอร์เนส ดีไซน ์จาํกดั 32,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161105 25/03/2559

203 เครืDองปรับอากาศ        2 รายการ 161,550.00 161,550.00     ตกลงราคา บริษทั กิต ฟังกช์ัDน ออลล ์จาํกดั 161,705.00 บาท บริษทั ไทย นากาฮารา เอน็จิเนียริDง จาํกดั 161,550.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041161106 25/03/2559
บริษทั ไทย นากาฮารา เอน็จิเนียริDง จาํกดั 161,550.00 บาท

204 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 2,367.62     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,367.62 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,367.62 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161107 25/03/2559

205 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชัDน จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชัDน จาํกดั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161108 25/03/2559

206 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 33,644.86     ตกลงราคา บริษทั มินเซนแมชีนเนอรีD  จาํกดั 33,644.86 บาท บริษทั มินเซนแมชีนเนอรีD  จาํกดั 33,644.86 บาท ราคาตํDาสุด 3041161109 25/03/2559
บริษทั นาทวี เทคโนโลยีD จาํกดั 35,514.02 บาท

207 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 9,134.48     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 9,134.48 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 9,134.48 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161110 28/03/2559

208 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 6,600.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,600.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 6,600.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041161111 28/03/2559
บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั 6,640.00 บาท
บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 7,680.00 บาท

209 แบตเตอรีDสาํรอง        1 รายการ 2,250.00     ตกลงราคา บริษทั เอ อี ซี ไทคูน แมชชีนเนอรีD  จาํกดั 2,250.00 บาท บริษทั เอ อี ซี ไทคูน แมชชีนเนอรีD  จาํกดั 2,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161113 29/03/2559

210 ตูบ้่มเพาะจุลินทรีย ์        1 รายการ 654,000.00 654,000.00       พิเศษ บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ3ง จาํกดั 649,000.00 บาท บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ3ง จาํกดั 649,000.00 บาท มีคุณสมบตัิเป็นไปตามทีDสาํนกังานกาํหนด 3041161114 29/03/2559

211 พาราฟินออยล์        1 รายการ 2,785.05     ตกลงราคา บริษทั ทีชเทค จาํกดั 2,785.05 บาท บริษทั ทีชเทค จาํกดั 2,785.05 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161115 29/03/2559

212 อะไหล่เครืDองผลิตนํ3า DI ห้อง M431        3 รายการ 52,700.00     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 52,700.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 52,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161116 29/03/2559
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213 Safety Door Switch เครืDอง X-ray        1 รายการ 7,200.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดี ทู เจ ซอร์วิส แอนด ์ซพัพลาย 7,200.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดี ทู เจ ซอร์วิส แอนด ์ซพัพลาย 7,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161117 29/03/2559

214 compressor air        2 รายการ 9,970.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 9,970.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 9,970.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161118 29/03/2559

215 วสัดุขึ3นเรือนตวัอยา่งงาน        2 รายการ 19,500.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 19,500.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 19,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161119 29/03/2559

216 Magnetic Bar        7 รายการ 10,960.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 10,960.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 10,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161120 29/03/2559

217 ซ่อมบาํรุงรักษาเครืDอง NMR AV500        1 รายการ 66,000.00     ตกลงราคา  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 66,000.00 บาท  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 66,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161121 29/03/2559

218 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 8,600.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 8,600.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 8,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161122 29/03/2559

219 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 4,760.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 4,760.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 4,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161123 29/03/2559

220 จา้งเปลีDยนแบตเตอรีD เครืDองมือวิทย์        2 รายการ 9,300.00     ตกลงราคา บริษทั ยโูปรเทค จาํกดั 9,300.00 บาท บริษทั ยโูปรเทค จาํกดั 9,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161124 30/03/2559

221 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,920.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,920.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161125 30/03/2559

222 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 12,250.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี จาํกดั 12,250.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี จาํกดั 12,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161126 30/03/2559

223 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,110.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,110.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,110.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161127 30/03/2559

224 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,450.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,450.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161128 30/03/2559

225 จา้งซ่อมเครืDองมือวิทย์        1 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161129 30/03/2559

226 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 38,000.00     ตกลงราคา บริษทั อี.เอส.ที.เทรดดิ3ง จาํกดั 38,000.00 บาท บริษทั อี.เอส.ที.เทรดดิ3ง จาํกดั 38,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161130 30/03/2559

227 ค่าจดัพิมพโ์ปสเตอร์ งานNAC2016        3 รายการ 11,030.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 11,030.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 11,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161131 30/03/2559

228 ซ่อมตูอ้บ Binder        5 รายการ 18,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัDน จาํกดั 18,500.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัDน จาํกดั 18,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161132 30/03/2559

229 เปลีDยนหนา้ต่าง        1 รายการ 6,500.00     ตกลงราคา นาย พิเชษฐ ์สุดงาม 6,500.00 บาท นาย พิเชษฐ ์สุดงาม 6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161133 30/03/2559

230 อะไหล่ Shutter Unit เครืDอง XRD Rigaku        1 รายการ 125,000.00 125,000.00     ตกลงราคา บริษทั เครส นาโนโซลูชัDน (ประเทศไทย) จาํกดั 125,000.00 บาท บริษทั เครส นาโนโซลูชัDน (ประเทศไทย) จาํกดั 125,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161134 30/03/2559

231 โทรศพัทไ์ร้สาย        1 รายการ 900.00                        ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 900.00         บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 900.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161135 30/03/2559

232 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,500.00     ตกลงราคา บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161136 30/03/2559

233 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 9,360.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 9,360.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 9,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161137 30/03/2559

234 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 24,000.00     ตกลงราคา บริษทั วาย.อี.สเปเชียลทิส์ จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั วาย.อี.สเปเชียลทิส์ จาํกดั 24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161138 30/03/2559

235 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 48,000.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 48,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 48,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161139 31/03/2559
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236 จา้งสอบเทียบเครืDองมือวิทย์        5 รายการ 91,530.00     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 91,530.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 91,530.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161140 31/03/2559

237 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 11,639.00     ตกลงราคา บริษทั เทสติ3ง อินสทรูเมนท ์จาํกดั 11,639.00 บาท บริษทั เทสติ3ง อินสทรูเมนท ์จาํกดั 11,639.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161141 31/03/2559

238 วสัดุวิทยาศาสตร์        6 รายการ 6,605.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชัDน จาํกดั 6,605.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชัDน จาํกดั 6,605.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161142 31/03/2559

239 Auto Pipette        1 รายการ 9,150.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชัDน จาํกดั 9,150.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชัDน จาํกดั 9,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161143 31/03/2559

240 หลอดนีออน        2 รายการ 3,085.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 3,085.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 3,085.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161144 31/03/2559

241 วสัดุอุปกรณ์ซ่อมมอเตอร์        5 รายการ 2,313.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 2,313.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 2,313.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161145 31/03/2559

242 นํ3ายาแอร์และสายพาน        2 รายการ 3,120.00     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 3,120.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 3,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161146 31/03/2559

243 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 6,375.00     ตกลงราคา บริษทั ไพน ์- แปซิฟิค คอร์ปอเรชัDน จาํกดั 6,375.00 บาท บริษทั ไพน ์- แปซิฟิค คอร์ปอเรชัDน จาํกดั 6,375.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161147 31/03/2559

244 ภาชนะเพืDอใชใ้นการรับรองบอร์ด       12 รายการ 41,760.00     ตกลงราคา  บมจ.รอยลั ปอร์ซเลน 41,760.00 บาท  บมจ.รอยลั ปอร์ซเลน 41,760.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041161148 31/03/2559
บริษทั เทเบิ3ล แวร์ ดีไซน ์จาํกดั 43,710.00 บาท

245 บีกเกอร์พลาสติก        5 รายการ 2,910.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 2,910.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 2,910.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161149 31/03/2559

246 วสัดุวิทยาศาสตร์(เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 19,750.00     ตกลงราคา บริษทั ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จาํกดั 19,750.00 บาท บริษทั ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จาํกดั 19,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161150 31/03/2559

247 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       2  รายการ 3,790.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,790.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,790.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161151 31/03/2559

248 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 6,700.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,700.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161152 31/03/2559

249 วสัดุมาตรฐาน        3 รายการ            USD5,905.00            USD5,850.00     ตกลงราคา  National Institute of Standard and Technology Standard 5,905.00 USD  National Institute of Standard and Technology Standard 5,905.00 USD จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160028 2/03/2559

250 วสัดุมาตรฐาน        3 รายการ            EUR3,816.00            EUR3,816.00     ตกลงราคา  Bundesanstalt fur Materials 3,816.00 EUR  Bundesanstalt fur Materials 3,816.00 EUR จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160029 2/03/2559

251 สีตกแต่งกระเบื3อง        2 รายการ              USD140.00     ตกลงราคา  ZheJiang MinHui Lumious Technology 140.00         USD  ZheJiang MinHui Lumious Technology 140.00         USD จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160030 9/03/2559

252 แคลมป์วดักระแสไฟฟ้า        1 รายการ              GBP540.00     ตกลงราคา  Power Electronic Measurem 540.00         GBP  Power Electronic Measurem 540.00         GBP จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160031 17/03/2559

253 สารเคมี        1 รายการ              395.00EUR     ตกลงราคา  Microbeads AS 395.00 EUR  Microbeads AS 395.00         EUR จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160032 29/03/2559

254 สารเคมี        2 รายการ            USD5,011.00            USD5,011.00     ตกลงราคา  PURAC Asia Pacific Pte Lt 5,011.00 USD  PURAC Asia Pacific Pte Lt 5,011.00 USD จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160033 29/03/2559

255 เครืDองจ่ายกาํลงัไฟฟ้าแบบคลืDนความถีDวิทย        1 รายการ 500,000.00 500,000.00 สอบราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จกัด 499,000.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จกัด 499,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคาเดียว 3051160006 11/03/2559

256 CCD & EDS for TEM        2 รายการ 5,420,560.75 5,420,560.75       พิเศษ บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,300,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,300,000.00 บาท คุณสมบตัิเป็นไปตามทีDสาํนกังานกาํหนด 3051160007 25/03/2559

257 จา้งสร้างเครืDองอบผลปาลม์ฯ        1 รายการ 540,000.00 540,000.00 สอบราคา บริษทั ประดู่ เอน็จิเนียริDง จาํกดั 540,000.00 บาท บริษทั ประดู่ เอน็จิเนียริDง จาํกดั 540,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคาเดียว 3052160020 4/03/2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

258 PM HDP200T รายปี        1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรรม จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรรม จาํกดั 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคาเดียว 3052160021 9/03/2559

259 ค่า M/A เครืDองพิมพ ์Ricoh รายปี        1 รายการ 64,800.00     ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 64,800.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 64,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคาเดียว 3052160022 21/03/2559

260 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 157,009.38 157,009.38     ตกลงราคา บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํก 157,009.38 บาท บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํก 157,009.38 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160023 30/03/2559

261 เช่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย        1 รายการ 4,812,500.00 4,812,500.00       พิเศษ บริษทั คอม เทรดดิ3ง จาํกดั 4,812,500.00 บาท บริษทั คอม เทรดดิ3ง จาํกดั 4,812,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคาเดียว 3057160005 11/03/2559
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