
แบบ สขร.1

ลาํดับ         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#
1 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 3041161293 2/05/2559

2 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       5  รายการ 15,590.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,590.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,590.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161294 2/05/2559

3 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 3,780.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,780.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161295 2/05/2559

4 จา้งติดตั6งระบบระบายควนัไอเสีย        1 รายการ 63,300.00     ตกลงราคา บริษทั กิต ฟังกช์ั9น ออลล ์จาํกดั 63,300.00 บาท บริษทั กิต ฟังกช์ั9น ออลล ์จาํกดั 63,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161296 2/05/2559

5 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 97,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บีอาร์พี คอมโพสิท 97,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บีอาร์พี คอมโพสิท 97,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161297 2/05/2559

6 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 44,850.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเอก็ซเ์อน็ เอน็จิเนียริ9ง จาํกดั 44,850.00 บาท บริษทั ดีเอก็ซเ์อน็ เอน็จิเนียริ9ง จาํกดั 44,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161298 3/05/2559

7 extrusion nozzle        1 รายการ 1,800.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชั9น จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั9น จาํกดั 1,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161299 3/05/2559

8 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 17,500.00     ตกลงราคา บริษทั อินเทค 2000 จาํกดั 17,500.00 บาท บริษทั อินเทค 2000 จาํกดั 17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161300 3/05/2559

9 PARALLEL KEY        1 รายการ 579.22     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 579.22 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 579.22 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161301 3/05/2559

10 สอบเทียบ  Piston Pipette        1 รายการ 1,800.00     ตกลงราคา  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพือสถาบนัอาหาร 1,800.00 บาท  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพือสถาบนัอาหาร 1,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161302 3/05/2559

11 TONER XEROX        4 รายการ 63,650.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 63,650.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 63,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161303 4/05/2559

12 เครื9องกาํเนิดคลื9น        1 รายการ 110,000.00 110,000.00     ตกลงราคา  5 บิYกเจริญกลเอน็จิเนียริ9ง 110,000.00 บาท  5 บิYกเจริญกลเอน็จิเนียริ9ง 110,000.00 บาท ราคาตํ9าสุด 3041161304 4/05/2559
บริษทั วี.เอช.โลหะกิจ จาํกดั 115,000.00 บาท

13 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       4  รายการ 45,400.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 45,400.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 45,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161305 4/05/2559

14 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       2  รายการ 4,270.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 4,270.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 4,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161306 4/05/2559

15 โทรศพัทไ์ร้สาย PANASONIC        1 รายการ 2,690.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 2,690.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 2,690.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161307 4/05/2559

16 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย-เจแปน แก๊ส จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั ไทย-เจแปน แก๊ส จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161308 4/05/2559

17 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล        8 รายการ 25,431.00     ตกลงราคา บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล จาํกดั 25,431.00 บาท บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล จาํกดั 25,431.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161309 4/05/2559

18  ตะแกรงพร้อมฝาปิด        4 รายการ 9,950.00     ตกลงราคา บริษทั รุ่งอรุณแมชชีนเนอรี จาํกดั 9,950.00 บาท บริษทั รุ่งอรุณแมชชีนเนอรี จาํกดั 9,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161310 4/05/2559

19 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 2,126.66     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,126.66 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,126.66 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161311 5/05/2559

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื6อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที9 01/05/2016 ถึง 31/05/2016
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สรุปผลการดาํเนินการจดัซื6อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที9 01/05/2016 ถึง 31/05/2016

20 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 900.00                         ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั9น จาํกดั 900.00         บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั9น จาํกดั 900.00      บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161312 5/05/2559

21 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 11,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั9น จาํกดั 11,000.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั9น จาํกดั 11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161313 5/05/2559

22 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 720.00                         ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 720.00         บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 720.00      บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161314 5/05/2559

23 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 2,000.85     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,000.85 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,000.85 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161315 5/05/2559

24 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 2,400.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั9น จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั9น จาํกดั 2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161316 5/05/2559

25 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 8,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกีด เอน็ แอนด ์ที อิเลคทริค 8,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกีด เอน็ แอนด ์ที อิเลคทริค 8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161317 5/05/2559

26 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 13,200.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 13,200.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 13,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161318 5/05/2559

27 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       25 รายการ 43,100.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 43,100.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 43,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161319 5/05/2559

28 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 44,241.96     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 44,241.96 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 44,241.96 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161320 10/05/2559

29 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       11 รายการ 74,987.39     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 74,987.39 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 74,987.39 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161321 10/05/2559

30 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 15,240.00     ตกลงราคา บริษทั สาธิต เอวีแอล จาํกดั 15,240.00 บาท บริษทั สาธิต เอวีแอล จาํกดั 15,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161322 10/05/2559

31 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       20 รายการ 9,641.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 9,641.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 9,641.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161323 10/05/2559

32 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 14,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161324 10/05/2559

33 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 50,000.00     ตกลงราคา บริษทั เครส นาโนโซลูชั9น (ไทยแลนด)์ จาํกดั 50,000.00 บาท บริษทั เครส นาโนโซลูชั9น (ไทยแลนด)์ จาํกดั 50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161325 11/05/2559

34 ตูแ้ช่สารเคมี1ประตูขนาด 60cm        1 รายการ 28,500.00     ตกลงราคา นาง นิตยา เบญจมงคลชยั 28,500.00 บาท นาง นิตยา เบญจมงคลชยั 28,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161326 12/05/2559

35 แบตเตอรี9  SPA 6V.1.3A        1 รายการ 1,050.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,050.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161327 11/05/2559

36 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 20,200.00     ตกลงราคา บริษทั ปอ ไพโรจน์ยนต ์จาํกดั 20,200.00 บาท บริษทั ปอ ไพโรจน์ยนต ์จาํกดั 20,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161328 11/05/2559

37 ครุภณัฑแ์ละวสัดุสาํนกังาน        5 รายการ 117,900.00 117,900.00     ตกลงราคา บริษทั อินฟินิตี6  ออฟฟิต ซพัพลาย จาํกดั 113,000.00 บาท บริษทั อินฟินิตี6  ออฟฟิต ซพัพลาย จาํกดั 113,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161329 11/05/2559

38 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(ชุดแสดงผลขอ้มูล)        1 รายการ 36,900.00     ตกลงราคา บริษทั พาราเมาท ์เทค จาํกดั 36,900.00 บาท บริษทั พาราเมาท ์เทค จาํกดั 36,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161330 11/05/2559

39 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,005.00     ตกลงราคา บริษทั เวริเซฟ จาํกดั 4,005.00 บาท บริษทั เวริเซฟ จาํกดั 4,005.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161331 11/05/2559
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สรุปผลการดาํเนินการจดัซื6อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที9 01/05/2016 ถึง 31/05/2016

40 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,840.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,840.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161332 11/05/2559

41 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 5,400.00     ตกลงราคา บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั9น จาํกดั 5,400.00 บาท บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั9น จาํกดั 5,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161333 11/05/2559

42 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,800.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161334 11/05/2559

43 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 9,080.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,080.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161335 11/05/2559

44 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,300.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยเมจิฟาร์มาซิวติค จาํกดั 2,300.00 บาท บริษทั ไทยเมจิฟาร์มาซิวติค จาํกดั 2,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161336 11/05/2559

45 จา้งตรวจวดัสถิติเวบ็ไซต์        1 รายการ 6,822.43     ตกลงราคา บริษทั ศูนยว์ิจยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทย จาํกดั 6,822.43 บาท บริษทั ศูนยว์ิจยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทย จาํกดั 6,822.43 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161337 11/05/2559

46 BOD Bottles        1 รายการ 36,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ ์เคมิเคิล จาํกดั 36,000.00 บาท บริษทั เอเพกซ ์เคมิเคิล จาํกดั 36,000.00 บาท ราคาตํ9าสุด 3041161339 12/05/2559
บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี9  จาํกดั 44,500.00 บาท
บริษทั แอซ็ซีซท จาํกดั 45,000.00 บาท

47 สายไฟ        1 รายการ 1,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,400.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161340 12/05/2559

48 นํ6 ายาเติมหมอ้นํ6 า        2 รายการ 12,505.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,505.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,505.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161341 12/05/2559

49 จา้ง PM เครื9องมือ       1  รายการ 7,100.00     ตกลงราคา บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 7,100.00 บาท บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 7,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161342 12/05/2559

50 จา้ง PM เครื9องมือ       3  รายการ 21,380.00     ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 21,380.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 21,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161343 12/05/2559

51 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 74,800.00     ตกลงราคา บริษทั อิลลินอยส์ อินสทรูเมนท ์จาํกดั 74,800.00 บาท บริษทั อิลลินอยส์ อินสทรูเมนท ์จาํกดั 74,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161344 12/05/2559

52 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 5,750.00     ตกลงราคา บริษทั เคมี อินโนเวชั9น จาํกดั 5,750.00 บาท บริษทั เคมี อินโนเวชั9น จาํกดั 5,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161345 12/05/2559

53 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       2  รายการ 29,780.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซเ์พรส จาํกดั 29,780.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซเ์พรส จาํกดั 29,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161346 12/05/2559

54 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 2,700.00     ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 2,700.00 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161347 12/05/2559

55 จา้ง PM เครื9องมือ       2  รายการ 10,400.00     ตกลงราคา บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียริ9ง จาํกดั 10,400.00 บาท บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียริ9ง จาํกดั 10,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161348 12/05/2559

56 วิเคราะห์ทดสอบ       1  รายการ 900.00                         ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 900.00         บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 900.00      บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161349 12/05/2559

57 ซีลกระบอก        1 รายการ 570.00                         ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 570.00         บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 570.00      บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161351 13/05/2559
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58 ผงหมึก        4 รายการ 41,048.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 41,048.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 41,048.00 บาท ราคาตํ9าสุด 3041161352 13/05/2559
บริษทั ไอทีโซลูชั9น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 41,450.00 บาท

59 จา้งแกไ้ขชิ6นส่วนงานและทาํสี        1 รายการ 55,200.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริ9ง เซอร์วิส ซพัพลาย 55,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริ9ง เซอร์วิส ซพัพลาย 55,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161353 13/05/2559

60 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 4,250.00     ตกลงราคา บริษทั พรีซิชั9น อิควิปเมนท ์จาํกดั 4,250.00 บาท บริษทั พรีซิชั9น อิควิปเมนท ์จาํกดั 4,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161355 13/05/2559

61 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161356 13/05/2559

62 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       11 รายการ 4,953.27     ตกลงราคา ร้าน วิโรฒวิทยาภณัฑ์ 4,953.27 บาท ร้าน วิโรฒวิทยาภณัฑ์ 4,953.27 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161357 13/05/2559

63 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 5,600.00     ตกลงราคา  พีเอสพี มาร์ท 5,600.00 บาท  พีเอสพี มาร์ท 5,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161358 13/05/2559

64 ซ่อมบาํรุงรักษา Weatherometer        1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไพรเมซี9 ซพัพลาย จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ไพรเมซี9 ซพัพลาย จาํกดั 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161359 13/05/2559

65 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 16,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 16,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161361 13/05/2559

66 นํ6 ายาลา้งจาน        1 รายการ 2,300.00     ตกลงราคา บริษทั โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั9นแนล จาํกดั 2,300.00 บาท บริษทั โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั9นแนล จาํกดั 2,300.00 บาท ราคาตํ9าสุด 3041161362 16/05/2559
ร้าน พฒันากิจ 2,700.00 บาท

67 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 279,700.00 279,700.00     ตกลงราคา บริษทั วรเศรษฐ อิเลค็ทริค จาํกดั 447,000.00 บาท บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 279,700.00 บาท ราคาตํ9าสุด 3041161363 16/05/2559
บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 279,700.00 บาท

68 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       1  รายการ 1,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 1,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161364 16/05/2559

69 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 8,508.75     ตกลงราคา บริษทั อีทีเอม็ เทค (ประเทศไทย) จาํกดั 8,508.75 บาท บริษทั อีทีเอม็ เทค (ประเทศไทย) จาํกดั 8,508.75 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161365 17/05/2559

70 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ (Leak Detector)        1 รายการ 43,600.00     ตกลงราคา บริษทั ซี.อี.คอมบิเนชั9น จาํกดั 43,600.00 บาท บริษทั ซี.อี.คอมบิเนชั9น จาํกดั 43,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161366 17/05/2559

71 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ (Flowmeter)        2 รายการ 50,904.00     ตกลงราคา บริษทั ไฮแอท แทมมารินด ์จาํกดั 50,904.00 บาท บริษทั ไฮแอท แทมมารินด ์จาํกดั 50,904.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161367 17/05/2559

72 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,800.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161368 17/05/2559

73 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 3041161369 17/05/2559

74 จา้งซ่อม UPS เครื9องมือ ICP-OES        5 รายการ 3,840.00     ตกลงราคา บริษทั ยโูปรเทค จาํกดั 3,840.00 บาท บริษทั ยโูปรเทค จาํกดั 3,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161370 17/05/2559

75 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 16,800.00     ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 16,800.00 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 16,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161372 17/05/2559
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76 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 15,480.00     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 15,480.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 15,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161373 17/05/2559

77 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 39,700.00     ตกลงราคา  พาวเวอร์โฟลว ์โซลูชั9น 39,700.00 บาท  พาวเวอร์โฟลว ์โซลูชั9น 39,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161374 17/05/2559

78 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        7 รายการ 42,800.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชั9น จาํกดั 42,800.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชั9น จาํกดั 42,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161375 17/05/2559

79 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 16,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซพัพลาย 16,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซพัพลาย 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161376 17/05/2559

80 จา้งทาํแผน่พบั       1  รายการ 10,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 10,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161377 17/05/2559

81 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 7,200.00     ตกลงราคา บริษทั อครอสซี จาํกดั 7,200.00 บาท บริษทั อครอสซี จาํกดั 7,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161378 17/05/2559
บริษทั ทรีดี อินโนจิเนียริ9ง จาํกดั

82 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 46,728.97     ตกลงราคา บริษทั ทรีดี อินโนจิเนียริ9ง จาํกดั 46,728.97 บาท บริษทั ทรีดี อินโนจิเนียริ 46,728.97 บาท ราคาตํ9าสุด 3041161379 18/05/2559
บริษทั เคนฮิลล ์เมโทรโลย ีจาํกดั 72,000.00 บาท

83 นํ6 ามนัปัYม        1 รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั9น จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั9น จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161380 18/05/2559

84 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 9,300.00     ตกลงราคา บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 9,300.00 บาท บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 9,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161381 18/05/2559

85 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 21,200.00     ตกลงราคา บริษทั ไคลแอนทส์ จาํกดั 21,200.00 บาท บริษทั ไคลแอนทส์ จาํกดั 21,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161382 18/05/2559

86 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 2,142.00     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 2,142.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 2,142.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161383 18/05/2559

87 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 71,280.00     ตกลงราคา บริษทั กรีน พาร์ท เอน็จิเนียริ9ง จาํกดั 71,280.00 บาท บริษทั กรีน พาร์ท เอน็จิเนียริ9ง จาํกดั 71,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161385 18/05/2559

88 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 1,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161386 18/05/2559

89 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161387 18/05/2559

90 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 8,700.00     ตกลงราคา บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,700.00 บาท บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161389 18/05/2559

91 Digital Counter "PRIMUS"        1 รายการ 2,800.00     ตกลงราคา บริษทั ไพรมสั จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั ไพรมสั จาํกดั 2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161390 18/05/2559

92 ทาํลายเอกสาร        1 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี6  พริ6นติ6ง จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี6  พริ6นติ6ง จาํกดั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161391 18/05/2559

93 Nylon Syringe Filters        1 รายการ 2,200.00     ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,200.00 บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161392 18/05/2559

94 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(INVERTER)        2 รายการ 48,700.00     ตกลงราคา บริษทั เค เพาเวอร์ เอน็จิเนียริ9ง จาํกดั 48,700.00 บาท บริษทั เค เพาเวอร์ เอน็จิเนียริ9ง จาํกดั 48,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161393 19/05/2559
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95 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ (Mass Flowmeter)        1 รายการ 120,400.00 120,400.00     ตกลงราคา บริษทั คิสทเ์ลอร์ อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 120,400.00 บาท บริษทั คิสทเ์ลอร์ อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 120,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161394 19/05/2559

96 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161395 19/05/2559

97 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 22,830.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซเ์พรส จาํกดั 22,830.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซเ์พรส จาํกดั 22,830.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161396 19/05/2559

98 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 2,115.00     ตกลงราคา บริษทั เวิลดไ์วด ์เทรดไทย จาํกดั 2,115.00 บาท บริษทั เวิลดไ์วด ์เทรดไทย จาํกดั 2,115.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161397 19/05/2559

99 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 3041161398 19/05/2559

100 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 27,940.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซเ์พรส จาํกดั 27,940.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซเ์พรส จาํกดั 27,940.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161399 19/05/2559

101 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)        1 รายการ 4,200.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161400 19/05/2559

102 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       2  รายการ 8,375.00     ตกลงราคา บริษทั มิตซุยแอนดค์มัปนี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 8,375.00 บาท บริษทั มิตซุยแอนดค์มัปนี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 8,375.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161401 23/05/2559

103 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161402 23/05/2559

104 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เมด็พลาสติก)       1  รายการ 49,500.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั9นส์ จาํกดั 49,500.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั9นส์ จาํกดั 49,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161403 23/05/2559

105 วสัดุวิทยาศาสตร์ (วสัดุ)       3  รายการ 960.00                         ตกลงราคา บริษทั นิว แอนด ์ไฮด ์จาํกดั 960.00         บาท บริษทั นิว แอนด ์ไฮด ์จาํกดั 960.00      บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161404 23/05/2559

106 วสัดุสาํนกังาน (เครื9องเขียน)       20 รายการ 16,167.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 16,167.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 16,167.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161405 24/05/2559

107 STANNOUS CHLORIDE DIHYDRATE        1 รายการ 9,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,800.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161406 24/05/2559

108 ตะแกรงร่อน        2 รายการ 18,950.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 18,950.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 18,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161407 24/05/2559

109 KRYTOX        1 รายการ 16,000.00     ตกลงราคา บริษทั เคมลูบ้ อินเตอร์เนชั9น จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั เคมลูบ้ อินเตอร์เนชั9น จาํกดั 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161408 24/05/2559

110 สอบเทียบเครื9องวิเคราะห์ปริมาณแก๊ส        1 รายการ 16,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบส เทคนิค โซลูชั9น จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั เบส เทคนิค โซลูชั9น จาํกดั 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161409 24/05/2559

111 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(ซอฟทแ์วร์)        2 รายการ 200,732.00 200,732.00     ตกลงราคา บริษทั เทคซอร์ส ซิสเท็มส์ จาํกดั 187,600.00 บาท บริษทั เทคซอร์ส ซิสเท็มส์ จาํกดั 187,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161410 24/05/2559

112 ครุภณัฑต์น้แบบส่งมอบ        2 รายการ 125,803.00 125,803.00     ตกลงราคา บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 125,803.00 บาท บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 125,803.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161411 24/05/2559

113 ชกัโครก        3 รายการ 4,170.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,170.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,170.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161412 24/05/2559

114 กระเบื6องยางสีขาว        1 รายการ 3,750.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,750.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161413 24/05/2559
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115 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 24,500.00     ตกลงราคา บริษทั ฟายน์สเปค จาํกดั 24,500.00 บาท บริษทั ฟายน์สเปค จาํกดั 24,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161414 24/05/2559

116 สแตนเลสครอบช่องระบายอากาศ        1 รายการ 13,000.00     ตกลงราคา นาย พิเชษฐ ์สุดงาม 13,000.00 บาท นาย พิเชษฐ ์สุดงาม 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161415 24/05/2559

117 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 149,000.00 149,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 149,000.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 149,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161416 24/05/2559

118 สอบเทียบเครื9องBiohazard Laminar flow        4 รายการ 26,650.00     ตกลงราคา บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั9น จาํกดั 26,650.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั9น จาํกดั 26,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161417 25/05/2559

119 ค่าบาํรุงรักษาระบบดบัเพลิง        1 รายการ 7,200.00     ตกลงราคา บริษทั แอนตี6ไฟร์ จาํกดั 7,200.00 บาท บริษทั แอนตี6ไฟร์ จาํกดั 7,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161418 25/05/2559

120 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 4,750.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,750.00 บาท บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161419 25/05/2559

121 TONER HP        1 รายการ 2,295.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,295.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,295.00 บาท ราคาตํ9าสุด 3041161420 31/05/2559
บริษทั โฟนิกซ ์จาํกดั 2,550.00 บาท บริษทั โฟนิกซ ์จาํกดั

122 Test sieve ASTM,        1 รายการ 6,700.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั9น จาํกดั 6,700.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั9น จาํกดั 6,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161421 25/05/2559

123 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เมด็พลาสติก)       1  รายการ 49,500.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั9นส์ จาํกดั 49,500.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั9นส์ จาํกดั 49,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161422 25/05/2559

124 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 1,100.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,100.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161423 27/05/2559

125 กระดาษหวัจดหมาย        1 รายการ 16,000.00     ตกลงราคา  สุวรรณการพิมพ ์(1999) 16,000.00 บาท  สุวรรณการพิมพ ์(1999) 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161424 25/05/2559

126 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 32,000.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม คอนเซพท ์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั สยาม คอนเซพท ์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161425 25/05/2559

127 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 520.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 520.00         บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 520.00      บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161426 25/05/2559

128 TONER HP        4 รายการ 8,710.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,710.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,710.00 บาท ราคาตํ9าสุด 3041161427 25/05/2559
บริษทั โฟนิกซ ์จาํกดั 9,597.00 บาท

129  วิเคราะห์ XRD ตวัอยา่ง 6 ตวัอยา่ง        1 รายการ 10,400.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ9ง จาํกดั 10,400.00 บาท บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ9ง จาํกดั 10,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161428 25/05/2559

130 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 2,275.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,275.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,275.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161429 25/05/2559

131 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 3,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161430 26/05/2559

132 วสัดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 22,260.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 22,260.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 22,260.00 บาท ราคาตํ9าสุด 3041161431 26/05/2559
บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 25,900.00 บาท
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133 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 1,350.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,350.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161432 26/05/2559

134 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,908.00     ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 10,908.00 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 10,908.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161433 26/05/2559

135 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 83,110.00     ตกลงราคา บริษทั พรีซิชั9น อิควิปเมนท ์จาํกดั 83,110.00 บาท บริษทั พรีซิชั9น อิควิปเมนท ์จาํกดั 83,110.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161434 26/05/2559

136 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 750.00                         ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั9น จาํกดั 750.00         บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั9น จาํกดั 750.00      บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161435 26/05/2559

137 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 23,925.24     ตกลงราคา บริษทั ธรรมบุตร อิมปอร์ต-เอก็ซป์อร์ต จาํกดั 23,925.24 บาท บริษทั ธรรมบุตร อิมปอร์ต-เอก็ซป์อร์ต จาํกดั 23,925.24 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161436 26/05/2559

138 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 9,400.00     ตกลงราคา บริษทั ทริปเปิ6 ล เค อินเตอร์ จาํกดั 9,400.00 บาท บริษทั ทริปเปิ6 ล เค อินเตอร์ จาํกดั 9,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161437 26/05/2559

139 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,400.00     ตกลงราคา บริษทั สยามโกลดเ์อน็เนอจี9 จาํกดั 5,400.00 บาท บริษทั สยามโกลดเ์อน็เนอจี9 จาํกดั 5,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161438 26/05/2559

140 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161439 26/05/2559

141 มีผูเ้สนอราคารายเดียว       1  รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บริษทั อินโทร เอน็เตอร์ไพร จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั อินโทร เอน็เตอร์ไพร จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161441 26/05/2559

142 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,450.00     ตกลงราคา บริษทั บุญส่งพรีซิชั9น ซพัพลาย จาํกดั 3,450.00 บาท บริษทั บุญส่งพรีซิชั9น ซพัพลาย จาํกดั 3,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161442 26/05/2559

143 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 560.00                         ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 560.00         บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 560.00      บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161443 26/05/2559

144 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บริษทั นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161444 26/05/2559

145 นํ6 ายา R 134a        1 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั9น จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั9น จาํกดั 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161445 27/05/2559

146 สอบเทียบเครื9องทดสอบแรงกระแทก Resil        1 รายการ 22,500.00     ตกลงราคา บริษทั สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 22,500.00 บาท บริษทั สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 22,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161446 27/05/2559

147 MORTAR & PESTLE        1 รายการ 1,500.00     ตกลงราคา บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เนชั9นแนล จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เนชั9นแนล จาํกดั 1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161447 27/05/2559

148 ตรวจเช็คเครื9องดบัเพลิงศว.ครั6 งที92/59        1 รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บริษทั เครื9องดบัเพลิง อิมพีเรียล จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั เครื9องดบัเพลิง อิมพีเรียล จาํกดั 1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161448 27/05/2559

149 ตะแกรงวางจาน        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา นาย ธนาธิป เพิ9มขึ6น 5,000.00 บาท นาย ธนาธิป เพิ9มขึ6น 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161449 27/05/2559

150 สอบเทียบเครื9องทดสอบแบบอเนกประสงค์       3 รายการ 249,000.00 249,000.00     ตกลงราคา บริษทั อินสตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั 247,000.00 บาท บริษทั อินสตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั 247,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161450 27/05/2559

151 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,740.00     ตกลงราคา บริษทั เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี9  จาํกดั 4,740.00 บาท บริษทั เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี9  จาํกดั 4,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161451 27/05/2559
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152 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        4 รายการ 28,120.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 28,120.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 28,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161452 27/05/2559

153 จา้งทาํชุดเสาของเครื9องเชื9อมอตัโนมตัิ        1 รายการ 240,260.00 240,260.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 240,260.00 บาท บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 240,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161454 31/05/2559

154 Glass Fiber Filters GF/3 Dia.47mm.        1 รายการ 7,650.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,650.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161456 31/05/2559

155 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 160,000.00 160,000.00     ตกลงราคา บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จาํกดั 160,000.00 บาท บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จาํกดั 160,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161457 31/05/2559

156 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 34,450.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ6ง 1992 จาํกดั 34,450.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ6ง 1992 จาํกดั 34,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161458 31/05/2559

157 Silicon wafer        3 รายการ              USD616.60     ตกลงราคา  University WAFER 616.6 USD  University WAFER 616.6 USD จดัซื6อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160041 12/05/2559

158 อุปกรณ์ตน้แบบ        4 รายการ          JPY173,750.00     ตกลงราคา  NOVA electronics, Inc. 173,750 JPY  NOVA electronics, Inc. 173,750 JPY จดัซื6อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160042 12/05/2559

159 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ              GBP357.00     ตกลงราคา  Windsor Scientific Ltd. 357.00         GBP  Windsor Scientific Ltd. 357.00      GBP จดัซื6อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160043 18/05/2559

160 Breaking Stenght & MOR Tesing Machine       1 รายการ           GBP24,399.00           GBP24,399.00       พิเศษ  GABBRIELLI Technology s.r.l 24,399.00 EUR  GABBRIELLI Technology s.r.l 24,399.00 EUR จดัซื6อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160044 23/05/2559

161 Water Chiller        1 รายการ              USD730.00     ตกลงราคา  Jinan HaoYue Electronic Technology 730.00         USD  Jinan HaoYue Electronic Technology 730.00      USD จดัซื6อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160045 25/05/2559

162 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(เครื9องผสมสารฯ)        1 รายการ 1,245,000.00 1,245,000.00 สอบราคา บริษทั ยามาโมโตเ้ทรดดิ6ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 974,500.00 บาท บริษทั ยามาโมโตเ้ทรดดิ6ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 974,500.00 บาท ราคาตํ9าสุด 3051160010 4/05/2559
บริษทั ยโูทนิคเท็คนิค จาํกดั 1,143,121.00 บาท

163 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(เตาเผาไฟฟ้า)        1 รายการ 984,999.20 984,999.20 สอบราคา บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ จาํกดั 607,476.64 บาท บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ จาํกดั 607,476.64 บาท ราคาตํ9าสุด 3051160011 4/05/2559
บริษทั บางกอกไฮแลบ็ จาํกดั 624,000.00 บาท
บริษทั ซินเทค อินโนเวชั9น จาํกดั 700,000.00 บาท
บริษทั แบงเทรดดิ6ง 1992 จาํกดั 835,000.00 บาท

164 เครื9องคอมพิวเตอร์        2 รายการ 519,884.00 519,884.00 สอบราคา บริษทั สตาร์ดมั เอน็จิเนียริ9ง จาํกดั 645,000.00 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 519,884.00 บาท ราคาตํ9าสุด 3051160012 25/05/2559
บริษทั กูด้เดย ์จาํกดั 551,000.00 บาท
บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 519,884.00 บาท
บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 535,320.00 บาท
บริษทั เฟิสท ์คอมพิวเตอร์ จาํกดั 522,800.00 บาท

165 PM เครื9อง Total Orgainic Carbon        1 รายการ 37,145.00     ตกลงราคา บริษทั ออโตเมชั9น เซอร์วิส จาํกดั 37,145.00 บาท บริษทั ออโตเมชั9น เซอร์วิส จาํกดั 37,145.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160029 4/05/2559

166 จา้ง PM เครื9องมือวิทย์       9  รายการ 55,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีจี เอน็จิเนียริ9ง 55,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีจี เอน็จิเนียริ9ง 55,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160030 11/05/2559

167 PM XRD รายปี        1 รายการ 100,000.00 100,000.00     ตกลงราคา บริษทั เครส นาโนโซลูชั9น (ไทยแลนด)์ จาํกดั 100,000.00 บาท บริษทั เครส นาโนโซลูชั9น (ไทยแลนด)์ จาํกดั 100,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160031 16/05/2559
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