
แบบ สขร.1

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

1 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั ซิสทรอนิกส์ จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั ซิสทรอนิกส์ จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161153 1/04/2559

2 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั โบวค์อมเมอร์เชียล จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั โบวค์อมเมอร์เชียล จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161154 5/04/2559

3 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 26,500.00     ตกลงราคา บริษทั กิต ฟังก์ชั2น ออลล ์จาํกดั 26,500.00 บาท บริษทั กิต ฟังก์ชั2น ออลล ์จาํกดั 26,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161155 1/04/2559

4 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,900.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม เซฟตี3  พลสั จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั สยาม เซฟตี3  พลสั จาํกดั 3,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161156 1/04/2559

5 จา้งซ่อมเครื2อง FTIR        1 รายการ 154,800.00 154,800.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 154,800.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 154,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161157 5/04/2559

6 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 49,000.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั2นส์ จาํกดั 49,000.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั2นส์ จาํกดั 49,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161158 5/04/2559

7 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(ซอฟทแ์วร์)        1 รายการ 180,000.00 180,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็ เอส ไอ เทคโนโลย ีจาํกดั 180,000.00 บาท บริษทั เอม็ เอส ไอ เทคโนโลย ีจาํกดั 180,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161159 5/04/2559

8 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์       1  รายการ 15,627.50     ตกลงราคา บริษทั ทรูโทรนิคซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 15,627.50 บาท บริษทั ทรูโทรนิคซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 15,627.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161160 5/04/2559

9 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 50,400.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 50,400.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 50,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161161 5/04/2559

10 โปรแกรม VG Studio Max 2.2        1 รายการ 2,000,000.00 2,000,000.00       พิเศษ บริษทั เคนฮิลล ์เมโทรโลย ีจาํกดั 1,869,158.88 บาท บริษทั เคนฮิลล ์เมโทรโลย ีจาํกดั 1,869,158.88 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161162 5/04/2559

11 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 132,000.00 132,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 132,000.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 132,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161163 7/04/2559

12 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 21,000.00     ตกลงราคา บริษทั ฟาเรนไฮต์ เอน็จิเนียริ2ง จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั ฟาเรนไฮต์ เอน็จิเนียริ2ง จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161164 7/04/2559

13 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 2,897.20     ตกลงราคา บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 2,897.20 บาท บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 2,897.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161165 7/04/2559

14 ชุดวดัค่า Density (Sartorius,Germany)        1 รายการ 23,364.49     ตกลงราคา บริษทั ซาร์โทเรียส (ประเทศไทย) จาํกดั 23,364.49 บาท บริษทั ซาร์โทเรียส (ประเทศไทย) จาํกดั 23,364.49 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161166 8/04/2559

15 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161167 8/04/2559

16 ACETYLTHIOCHOLINE CHLORIDE        1 รายการ 26,380.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 26,380.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 26,380.00 บาท ราคาตํ2าสุด 3041161168 8/04/2559
บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 31,040.00 บาท

17 จา้งวดัขอ้มูลทางกายวิภาคคนไทย        1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา นาย มนัสชนม ์สุพชัรมงคลกิจ 12,000.00 บาท นาย มนัสชนม ์สุพชัรมงคลกิจ 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161169 8/04/2559

18 เกา้อี3ห้องปฏิบตัิการ ห้อง M608        2 รายการ 19,200.00     ตกลงราคา บริษทั อินฟินิตี3  ออฟฟิต ซพัพลาย จาํกดั 19,200.00 บาท บริษทั อินฟินิตี3  ออฟฟิต ซพัพลาย จาํกดั 19,200.00 บาท ราคาตํ2าสุด 3041161170 8/04/2559
บริษทั ดาํรงค์ชยั เซฟแอนด์สตีล จาํกดั 21,000.00 บาท

19 วส้ดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 2,200.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,200.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161171 12/04/2559

20 วส้ดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,950.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,950.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,950.00 บาท ราคาตํ2าสุด 3041161172 8/04/2559
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 3,000.00 บาท

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื3อจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2559
สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที2 01/04/2016 ถึง 30/04/2016
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แบบ สขร.1

วนัที2 01/04/2016 ถึง 30/04/2016
บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 3,800.00 บาท

21 เครื2องดื2มและวสัดุสิ3นเปลือง        6 รายการ 16,724.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 16,724.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 16,724.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161174 8/04/2559

22 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,700.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม แคสติ3ง เพาวเ์วอร์ จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั สยาม แคสติ3ง เพาวเ์วอร์ จาํกดั 2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161175 8/04/2559

23 PUMP HEAD        1 รายการ 3,570.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 3,570.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 3,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161176 8/04/2559

24 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 68,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 68,800.00 บาท บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 68,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161177 8/04/2559

25 Disposable folded capillary cells        4 รายการ 81,000.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 81,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 81,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161179 11/04/2559

26 อะไหล่ oil Free Vacuum Pump        1 รายการ 4,200.00     ตกลงราคา บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์จาํกดั 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161180 11/04/2559

27 Solid phase microextraction fibers        1 รายการ 51,980.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 51,980.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 51,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161181 11/04/2559

28 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บริษทั วนัรัต (หนํ2าเซียน) จาํกดั 12,500.00 บาท บริษทั วนัรัต (หนํ2าเซียน) จาํกดั 12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161182 11/04/2559

29 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 5,930.00     ตกลงราคา บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิ3ง (ไทยแลนด์) จาํกดั 5,930.00 บาท บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิ3ง (ไทยแลนด์) จาํกดั 5,930.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161183 11/04/2559

30 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 7,150.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 7,150.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 7,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161184 11/04/2559

31 วสัดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึก)        1 รายการ 16,450.00     ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 16,450.00 บาท บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 16,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161185 11/04/2559

32 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,200.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161186 11/04/2559

33 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 6,610.00     ตกลงราคา  ไฮ-แอท ไบโอเทค 6,610.00 บาท  ไฮ-แอท ไบโอเทค 6,610.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161187 11/04/2559

34 VCR        1 รายการ 23,831.78     ตกลงราคา บริษทั ซายน์ เอน็จิเนียร์ริ2ง อินเตอร์เนชั2นแนล จาํกดั 23,831.78 บาท บริษทั ซายน์ เอน็จิเนียร์ริ2ง อินเตอร์เนชั2นแนล จาํกดั 23,831.78 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161189 11/04/2559

35 เครื2องผสมสาร        1 รายการ 24,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์และเคมีภณัฑ ์จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์และเคมีภณัฑ ์จาํกดั 24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161190 11/04/2559

36 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 155,985.00 155,985.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.เอน็อ.เอน็.บี.เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 155,985.00 บาท บริษทั ไอ.เอน็อ.เอน็.บี.เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 155,985.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161191 11/04/2559

37 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161192 12/04/2559

38 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       1  รายการ 1,780.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,780.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161193 12/04/2559

39 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 1,050.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,050.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161194 12/04/2559

40 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 14,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161195 12/04/2559

41 วิเคราะห์ทดสอบ       1  รายการ 40,000.00     ตกลงราคา ศูนย ์วิจยัเทคโนโลยยีาง 40,000.00 บาท ศูนย ์วิจยัเทคโนโลยยีาง 40,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161196 12/04/2559

42 ผงหมึก        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161197 12/04/2559

43 PACE SPECIMEN CLIP PLASTIC        1 รายการ 4,400.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น จาํกดั 4,400.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น จาํกดั 4,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161198 12/04/2559
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44 Capp Ecopipette 0.5-10 ul        1 รายการ 4,672.90     ตกลงราคา บริษทั รัชมอร์ พรีซิชั2น จาํกดั 4,672.90 บาท บริษทั รัชมอร์ พรีซิชั2น จาํกดั 4,672.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161199 12/04/2559

45 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 32,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลาย 32,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลาย 32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161200 12/04/2559

46 จา้งสอบเทียบอุปกรณ์        6 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161201 12/04/2559

47 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161202 12/04/2559

48 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 15,969.48     ตกลงราคา บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 15,969.48 บาท บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 15,969.48 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161203 12/04/2559

49 จา้งทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ3นท์        1 รายการ 60,000.00     ตกลงราคา นาย มนต์ชยั  จิตติปัญญากุล 60,000.00 บาท นาย มนต์ชยั  จิตติปัญญากุล 60,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161204 12/04/2559

50 จา้งทาํชิ3นงาน        1 รายการ 55,000.00     ตกลงราคา บริษทั จี.เทค.สปอยเลอร์ 55,000.00 บาท บริษทั จี.เทค.สปอยเลอร์ 55,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161205 12/04/2559

51 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,300.00     ตกลงราคา บริษทั คอมคิวบ ์จาํกดั 4,300.00 บาท บริษทั คอมคิวบ ์จาํกดั 4,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161206 12/04/2559

52 จา้งซ่อมเครื2องมือวิทย์       12 รายการ 48,937.00     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั 48,757.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั 48,757.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161207 12/04/2559

53 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 3,900.00     ตกลงราคา บริษทั พี.ซี.เอส ไฮเทค เอน็จิเนียริ2ง จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั พี.ซี.เอส ไฮเทค เอน็จิเนียริ2ง จาํกดั 3,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161208 12/04/2559

54 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 77,520.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 33,660.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 33,660.00 บาท ราคาตํ2าสุด 3041161209 12/04/2559
บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 77,520.00 บาท

55 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 2,049.13     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 2,049.13 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 2,049.13 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161210 18/04/2559

56 อะไหล่เครื2องTMA/DSC1/DMA ห้อง M317        3 รายการ 120,700.00 120,700.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 120,700.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 120,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161211 18/04/2559

57 อะไหล่ เครื2อง SEM HITACHI S-3400N        5 รายการ 119,225.00 119,225.00     ตกลงราคา บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั2น จาํกดั 119,225.00 บาท บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั2น จาํกดั 119,225.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161212 18/04/2559

58 วสัดุสาํนักงาน       19 รายการ 17,049.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 17,049.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 17,049.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161213 18/04/2559

59 จดัทาํ Backdrop        2 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา นาย กฤษณะ วงัทอง 15,000.00 บาท นาย กฤษณะ วงัทอง 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161214 18/04/2559

60  สอบเทียบตูอ้บ 7 เครื2อง        8 รายการ 19,650.00     กรณีพิเศษ บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั2น จาํกดั 19,650.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั2น จาํกดั 19,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161215 18/04/2559

61 จา้งตดัชิ3นงานไมต้ามแบบ        2 รายการ 13,850.00     ตกลงราคา บริษทั จิณณะ คตัติ3ง เซอร์วิส จาํกดั 13,850.00 บาท บริษทั จิณณะ คตัติ3ง เซอร์วิส จาํกดั 13,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161216 18/04/2559

62 วสัดุครุภณัฑค์อมพิวเตอร์        1 รายการ 46,600.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จาํกดั 46,600.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จาํกดั 46,600.00 บาท มีราคาตํ2าสุด 3041161217 19/04/2559
บริษทั เอส พี วี ไอ จาํกดั 46,635.51 บาท

63 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 33,120.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 33,120.00 บาท บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 33,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161218 19/04/2559

64 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 11,308.42     ตกลงราคา บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 11,308.42 บาท บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 11,308.42 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161219 20/04/2559

65 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั2น จาํกดั 10,700.00 บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั2น จาํกดั 10,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161220 20/04/2559
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66 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,520.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 1,520.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 1,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161221 20/04/2559

67 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,980.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,980.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161222 20/04/2559

68 อุปกรณ์สาํหรับเตรียมตวัอยา่งงาน        3 รายการ 23,300.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น จาํกดั 23,300.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น จาํกดั 23,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161223 29/04/2559

69 จา้งทาํชิ3นงานระบบส่งกาํลงั        1 รายการ 36,000.00     ตกลงราคา  ๕ บิtกเจริญกลเอน็จิเนียริ2ง 36,000.00 บาท  ๕ บิtกเจริญกลเอน็จิเนียริ2ง 36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161224 20/04/2559

70 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 37,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 37,500.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 37,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161225 20/04/2559

71 จา้งบาํรุงรักษาเครื2องมือวิทย์        1 รายการ 31,500.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 31,500.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 31,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161226 20/04/2559

72 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       12 รายการ 77,800.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชั2น จาํกดั 77,800.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชั2น จาํกดั 77,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161227 20/04/2559

73 ถงัใส่นํ3 ากลั2น        1 รายการ 1,250.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 1,250.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 1,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161228 20/04/2559

74 ซื3อภาชนะเพื2อใชใ้นการรับรองบอร์ดและแขก        1 รายการ 10,514.02     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ปฐมลกัษณ์ 10,514.02 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ปฐมลกัษณ์ 10,514.02 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161229 20/04/2559

75 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 29,100.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 29,100.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 29,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161230 20/04/2559

76 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        7 รายการ 65,000.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น จาํกดั 65,000.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น จาํกดั 65,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161231 20/04/2559

77 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       21 รายการ 59,650.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั2น จาํกดั 59,650.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั2น จาํกดั 59,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161232 20/04/2559

78 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 8,656.00     ตกลงราคา บริษทั นายน์ นายน์ อินโนเวชั2น จาํกดั 8,656.00 บาท บริษทั นายน์ นายน์ อินโนเวชั2น จาํกดั 8,656.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161233 20/04/2559

79 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 6,600.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 6,600.00 บาท บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 6,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161234 20/04/2559

80 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 14,250.00     ตกลงราคา บริษทั สตาร์ เอสแอนด์อาร์ จาํกดั 14,250.00 บาท บริษทั สตาร์ เอสแอนด์อาร์ จาํกดั 14,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161235 21/04/2559

81 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 35,000.00     ตกลงราคา นางสาว สุจิรา  อรุณพิพฒัน์ 35,000.00 บาท นางสาว สุจิรา  อรุณพิพฒัน์ 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161236 24/04/2559

82 จา้งเหมาบริการ       2  รายการ 12,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 12,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161237 24/04/2559

83 จา้งเหมาบริการ       2  รายการ 13,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 13,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161238 24/04/2559

84 จา้งเหมาบริการ       2  รายการ 110,000.00 110,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อินทิเกรทเต็ด ดีไซน์ แอนด์ แมชชีน 110,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อินทิเกรทเต็ด ดีไซน์ แอนด์ แมชชีน 110,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161239 24/04/2559

85 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161240 25/04/2559

86 วสัดุวิทยาศาสตร์(เมด็พลาสติก)       1  รายการ 6,300.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั2นส จาํกดั 6,300.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั2นส จาํกดั 6,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161241 25/04/2559

87 ค่าจา้งทาํกล่องควบคุมหุ่นยนต์        1 รายการ 80,000.00     ตกลงราคา นาย จุฬปรัชญ ์เพช็ร์ชา้ง 80,000.00 บาท นาย จุฬปรัชญ ์เพช็ร์ชา้ง 80,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161242 26/04/2559

88 จา้งเหมาบริการ        1 รายการ 202,336.51 202,336.51     ตกลงราคา บริษทั ทีเค.สยาม แมชชีนเนอรี2  จาํกดั 202,336.51 บาท บริษทั ทีเค.สยาม แมชชีนเนอรี2  จาํกดั 202,336.51 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161243 26/04/2559

89 ท่อแสตนเลส        1 รายการ 4,200.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161244 26/04/2559
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90 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,550.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,550.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161245 26/04/2559

91 ครุภณัฑห์้องปฏิบตัิการ        4 รายการ 253,800.00 253,800.00     ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิเชียล อีควิปเมน้ท ์จาํกดั 253,800.00 บาท บริษทั ออฟฟิเชียล อีควิปเมน้ท ์จาํกดั 253,800.00 บาท ราคาตํ2าสุด 3041161246 26/04/2559
บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 564,000.00 บาท

92 ค่าซ่อมเครื2อง EPMA รายปี        1 รายการ 259,700.00 259,700.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 254,215.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 254,215.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161247 26/04/2559

93 จา้งบาํรุงรักษาเครื2องมือวิทย์        4 รายการ 124,800.00 124,800.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 124,800.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 124,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161248 27/04/2559

94 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 2,970.00     ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 2,970.00 บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 2,970.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161249 27/04/2559

95 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       2  รายการ 4,410.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 4,410.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 4,410.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161250 27/04/2559

96 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       2  รายการ 3,440.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,440.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161251 27/04/2559

97 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 96,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 96,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 96,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161252 29/04/2559

98 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ        1 รายการ 2,000.00     ตกลงราคา บริษทั มิเนอรัล แอสเส แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั มิเนอรัล แอสเส แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161253 27/04/2559

99 จา้งซ่อมและต่อเติมอุปกรณ์ตน้แบบ        1 รายการ 21,000.00     ตกลงราคา บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161254 27/04/2559

100 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 8,500.00     ตกลงราคา บริษทั อลัติแมค คอมเมอร์เชียล จาํกดั 8,500.00 บาท บริษทั อลัติแมค คอมเมอร์เชียล จาํกดั 8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161255 27/04/2559

101 จา้งบาํรุงรักษาเครื2องมือวิทย์        1 รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161256 27/04/2559

102 จา้งบาํรุงรักษาเครื2องมือวิทย์        1 รายการ 64,000.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 64,000.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 64,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161257 27/04/2559

103 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 63,400.00     ตกลงราคา บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จาํกดั 63,400.00 บาท บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จาํกดั 63,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161258 27/04/2559

104 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 3,066.88     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 3,066.88 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 3,066.88 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161259 27/04/2559

105 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 85,500.00     ตกลงราคา บริษทั วาย.อี.สเปเชียลทิส์ จาํกดั 85,500.00 บาท บริษทั วาย.อี.สเปเชียลทิส์ จาํกดั 85,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161260 28/04/2559

106 ครุภณัฑต์น้แบบส่งมอบ(ชุดแบตเตอรี2)        1 รายการ 47,180.00     ตกลงราคา บริษทั ออสกา้ โฮลดิ3ง จาํกดั 47,180.00 บาท บริษทั ออสกา้ โฮลดิ3ง จาํกดั 47,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161261 28/04/2559

107 จา้งทาํชุดอุปกรณ์ตน้แบบ        1 รายการ 31,500.00     ตกลงราคา บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 31,500.00 บาท บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 31,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161262 28/04/2559

108 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,475.00     ตกลงราคา บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 2,475.00 บาท บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 2,475.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161263 28/04/2559

109 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,250.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน 3,250.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน 3,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161264 28/04/2559

110 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        6 รายการ 2,430.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ท.ีซี. สถาพร 2,430.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ท.ีซี. สถาพร 2,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161265 28/04/2559

111 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไฮแอท แทมมารินด์ จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั ไฮแอท แทมมารินด์ จาํกดั 1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161266 28/04/2559

112 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 27,000.00     ตกลงราคา บริษทั เค.อินเตอร์เทค จาํกดั 27,000.00 บาท บริษทั เค.อินเตอร์เทค จาํกดั 27,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161267 28/04/2559
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113 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 24,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไพรมสั จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั ไพรมสั จาํกดั 24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161268 28/04/2559

114 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 2,030.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 2,030.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 2,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161269 28/04/2559

115 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 26,074.77     ตกลงราคา บริษทั เซสท ์อินเตอร์แอคทิฟ จาํกดั 26,074.77 บาท บริษทั เซสท ์อินเตอร์แอคทิฟ จาํกดั 26,074.77 บาท ราคาตํ2าสุด 3041161270 28/04/2559
บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 26,200.00 บาท

116 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 25,500.00     ตกลงราคา  วฒันารุ่งเรือง เอน็จิเนียริ2ง 25,500.00 บาท  วฒันารุ่งเรือง เอน็จิเนียริ2ง 25,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161271 28/04/2559

117 ทองเหลืองแบบเพลากลม        2 รายการ 760.00                         ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 760.00         บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 760.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161272 28/04/2559

118 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,400.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 3,400.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 3,400.00 บาท ราคาตํ2าสุด 3041161273 28/04/2559
บริษทั อีเทอร์นิตี3  จาํกดั 3,960.00 บาท

119 ถุงมือไม่มีแป้ง        2 รายการ 2,700.00     ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 2,700.00 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 2,700.00 บาท ราคาตํ2าสุด 3041161274 29/04/2559
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กษิประ 3,100.00 บาท

120 Glass Filter Holder 47 mm        2 รายการ 25,155.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 25,155.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 25,155.00 บาท ราคาตํ2าสุด 3041161275 29/04/2559
บริษทั แบงเทรดดิ3ง 1992 จาํกดั 29,140.00 บาท

121 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,300.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,300.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไท 1,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161276 29/04/2559

122 จดัพิมพโ์ปสเตอร์ MSAT-9        1 รายการ 11,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก แคนนา กราฟฟิค จาํกดั 11,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก แคนนา กราฟฟิค จาํกดั 11,000.00 บาท ราคาตํ2าสุด 3041161277 29/04/2559
บริษทั แอดวานซ์ พริ3นติ3ง จาํกดั 11,500.00 บาท

123 แผน่รองเตา        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161278 29/04/2559

124 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        8 รายการ 9,420.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,420.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161279 29/04/2559

125 UV-Vis accessory        2 รายการ 23,845.00     ตกลงราคา บริษทั แอนนาไลทต์ิเคิลแลบไซน์ จาํกดั 23,845.00 บาท บริษทั แอนนาไลทต์ิเคิลแลบไซน์ จาํกดั 23,845.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161280 29/04/2559

126 แผน่รองเผา        2 รายการ 6,500.00     ตกลงราคา บริษทั บุญมา อินดสัทรี3  จาํกดั 6,500.00 บาท บริษทั บุญมา อินดสัทรี3  จาํกดั 6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161281 29/04/2559

127 MF-Millipore Membrane, MCE, Hydrophilic,       1 รายการ 4,200.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161282 29/04/2559

128 สายไฟ VCT 3x6 SQ.        1 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบล ์ 8,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบล ์ 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161283 29/04/2559

129 นํ3 ายา R-22        1 รายการ 4,940.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,940.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,940.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161284 29/04/2559

130 กระติกนํ3 าร้อน+แกว้นํ3 า        2 รายการ 5,852.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 5,852.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 5,852.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161285 29/04/2559

131 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 3,960.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,960.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161286 29/04/2559

132 จา้งเหมาบริการ       3  รายการ 5,600.00     ตกลงราคา บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 5,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161287 29/04/2559

133 Power Supply        2 รายการ 5,750.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอน็ แอนด์ พี 5,750.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอน็ แอนด์ พี 5,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161288 29/04/2559
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134 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 2,000.00     ตกลงราคา บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161289 29/04/2559

135 POT MILL        3 รายการ 16,700.00     ตกลงราคา บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เนชั2นแนล จาํกดั 16,700.00 บาท บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เนชั2นแนล จาํกดั 16,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161290 29/04/2559

136 ซ่อมบาํรุงรักษาเครื2อง NETZSCH STA449C        1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161291 29/04/2559

137 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,650.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 5,650.00 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 5,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161292 29/04/2559

138 แบตเตอรี2        1 รายการ              USD593.00     ตกลงราคา  SUPOWER ELECTRONICS CO., LTD 593.00         USD  SUPOWER ELECTRONICS CO., LTD 593.00         USD จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160034 12/04/2559

139 Pt paste        1 รายการ              USD335.76     ตกลงราคา  Dyesol Australia Pty Ltd 335.76 AUD  Dyesol Australia Pty Ltd 335.76 AUD จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160035 26/04/2559

140 อุปกรณ์ตน้แบบ        5 รายการ            USD3,550.00            USD3,550.00     ตกลงราคา  Sun Studio Hong Kong Limited 3,550.00 USD  Sun Studio Hong Kong Limited 3,550.00 USD จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160036 19/04/2559

141 Battery Charger        1 รายการ            USD1,782.00     ตกลงราคา  Current Ways, Inc. 1,782.00 USD  Current Ways, Inc. 1,782.00 USD จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160037 26/04/2559

142 อุปกรณ์วิจยั        1 รายการ              USD315.00     ตกลงราคา  Shenzhen Ligent Sensor Technology 315.00         USD  Shenzhen Ligent Sensor Technology 315.00         USD จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160038 26/04/2559

143 อุปกรณ์วิจยั        1 รายการ              USD249.00     ตกลงราคา  Mouser Electronics 249.00         USD  Mouser Electronics 249.00         USD จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160039 2/05/2559

144 อุปกรณ์วิจยั        3 รายการ              USD683.00     ตกลงราคา  Fuelcell Store 683.00         USD  Fuelcell Store 683.00         USD จดัซื3อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160040 29/04/2559

145 เครื2องเชื2อมอลัตราโซนิคสาํหรับโลหะ        1 รายการ 1,208,000.00           1,208,000.00      สอบราคา บริษทั เนชั2นแนล ไดเร็ค เน็ทเวิร์ค จาํกดั 1,200,000.00 บาท บริษทั เนชั2นแนล ไดเร็ค เน็ทเวิร์ค จาํกดั 1,200,000.00 บาท มีคุณสมบตัิเป็นไปตามที2สาํนักงานกาํหนด 3051160008 29/03/2559

146 เครื2องอดักระเบื3อง        1 รายการ 930,000.00 930,000.00      สอบราคา บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์ค จาํกดั 930,000.00 บาท บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์ค จาํกดั 930,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3051160009 20/04/2559

147 จา้งทาํระบบติดตามสถานะการทดสอบ        1 รายการ 465,000.00 465,000.00       พิเศษ บริษทั เอส.เอส.เจ.เทคโนโลย ีจาํกดั 465,000.00 บาท บริษทั เอส.เอส.เจ.เทคโนโลย ีจาํกดั 465,000.00 บาท คุณสมบตัิเป็นไปตามที2สาํนักงานกาํหนด 3052160024 20/04/2559

148 จา้งบาํรุงรักษาเครื2องจกัร        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160025 20/04/2559

149 จา้งบริการบาํรุงรักษาเครื2องจกัร PM        1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียริ2ง จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียริ2ง จาํกดั 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160026 25/04/2559

150 จา้งเหมาบริการรักงานระบบอาคาร        1 รายการ 5,088,000.00 5,088,000.00 ประกวดราคา (e-Auction) บริษทั รักษาความปลอดภยั ฟีนิกซ์ เอส แอนด์ ซี จาํกดั 5,025,576.00 บาท บริษทั รักษาความปลอดภยั ฟีนิกซ์ เอส แอนด์ ซี จาํกดั 5,025,576.00 บาท ราคาตํ2าสุด 3052160027 25/04/2559
บริษทั มาร์จินอล จาํกดั 5,068,000.00 บาท
บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วิส จาํกดั 5,036,889.00 บาท
บริษทั ซีบีเอม็ แฟซิลิตี3ส จาํกดั 5,030,000.00 บาท

151 ค่าจา้งรักษาความปลอดภยั        1 รายการ 5,904,000.00 5,904,000.00 ประกวดราคา (e-Auction) บริษทั รักษาความปลอดภยั มารีน แอซเซ็ท โปรเทค็ชั2น จาํกดั 5,644,800.00 บาท บริษทั รักษาความปลอดภยั มารีน แอซเซ็ท โปรเทค็ชั2น จาํกดั5,644,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160028 27/04/2559
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