
แบบ สขร.1

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

1 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       11 รายการ 19,260.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 19,260.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 19,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161459 13.06.2016

2 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 37,800.00     ตกลงราคา บริษทั โมโตวาริโอแอนดส์เปกเจียรี4  เกียร์มอเตอร์ จาํกดั 37,800.00 บาท บริษทั โมโตวาริโอแอนดส์เปกเจียรี4  เกียร์มอเตอร์ จาํกดั 37,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161460 01.06.2016

3 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 61,000.00     ตกลงราคา บริษทั พรีเมียร์ ออโตเมชั4น จาํกดั 61,000.00 บาท บริษทั พรีเมียร์ ออโตเมชั4น จาํกดั 61,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161461 01.06.2016

4 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 5,500.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161462 01.06.2016

5 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 5,500.00     ตกลงราคา บริษทั เมนเทล จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั เมนเทล จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161463 02.06.2016

6 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,200.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 2,200.00 บาท บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 2,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161464 02.06.2016

7 จา้งขนยา้ยเครื4องมือวทิย์        1 รายการ 30,450.00     ตกลงราคา บริษทั เจวเีค อินเตอร์เนชนั จาํกดั 30,450.00 บาท บริษทั เจวเีค อินเตอร์เนชนั จาํกดั 30,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161465 02.06.2016

8 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 52,940.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 52,940.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 52,940.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161466 02.06.2016

9 จา้งบาํรุงรักษาเครื4องมือวทิย์        1 รายการ 40,000.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิสทรูเมน้ท ์จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั เคมิสทรูเมน้ท ์จาํกดั 40,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161467 02.06.2016

10 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 18,500.00     ตกลงราคา บริษทั ดองเฮง จิวเวลรี4  (ประเทศไทย) จาํกดั 18,500.00 บาท บริษทั ดองเฮง จิวเวลรี4  (ประเทศไทย) จาํกดั 18,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161468 02.06.2016

11 จา้งเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลกายวภิาค        1 รายการ 36,000.00     ตกลงราคา นาย มนสัชนม ์สุพชัรมงคลกิจ 36,000.00 บาท นาย มนสัชนม ์สุพชัรมงคลกิจ 36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161469 02.06.2016

12 จา้งบาํรุงรักษาเครื4องมือวทิย์        1 รายการ 93,324.00     ตกลงราคา บริษทั เวลิดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 93,324.00 บาท บริษทั เวลิดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 93,324.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161470 02.06.2016

13 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 30,860.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 30,860.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 30,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161471 02.06.2016

14 จา้งทาํชิ?นงานตน้แบบ        1 รายการ 20,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริ4ง เซอร์วสิ ซพัพลาย 20,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริ4ง เซอร์วสิ ซพัพลาย 20,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161472 02.06.2016

15 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 19,080.00     ตกลงราคา บริษทั ยูแอนดว์โีฮลดิ?ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 19,080.00 บาท บริษทั ยูแอนดว์โีฮลดิ?ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 19,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161473 02.06.2016

16 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 7,550.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,550.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161474 02.06.2016

17 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 5,288.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พาราอีเลค็ทริค 5,288.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พาราอีเลค็ทริค 5,288.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161475 02.06.2016

18 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 8,512.50     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 8,512.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 8,512.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161476 02.06.2016

19 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,560.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,560.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161477 02.06.2016

20 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,100.00     ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 1,100.00 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 1,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161478 02.06.2016

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื?อจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที4 01/06/2016 ถึง 30/06/2016
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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#

21 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,780.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,780.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161479 02.06.2016

22 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,120.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,120.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161480 02.06.2016

23 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 6,950.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 6,950.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 6,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161481 02.06.2016

24 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา มูลนิธิ อนุรักษแ์ละพฒันาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 5,000.00 บาท มูลนิธิ อนุรักษแ์ละพฒันาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถมัภ์5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161482 02.06.2016

25 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 19,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 19,500.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 19,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161483 02.06.2016

26 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161484 02.06.2016

27 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 8,500.00     ตกลงราคา บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 8,500.00 บาท บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161485 02.06.2016

28 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 7,797.00     ตกลงราคา บริษทั สตาร์วอเตอร์ฟิลเตอร์ จาํกดั 7,797.00 บาท บริษทั สตาร์วอเตอร์ฟิลเตอร์ จาํกดั 7,797.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161486 02.06.2016

29 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 30,100.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อิโนเวชั4น จาํกดั 30,100.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 26,500.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161487 02.06.2016
บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 26,500.00 บาท

30 สอบเทียบเครื4องมือ       27 รายการ 41,193.00     ตกลงราคา บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ จาํกดั 41,193.00 บาท บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ จาํกดั 41,193.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161488 02.06.2016

31 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 120,070.00 120,070.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 136,050.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 120,070.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161489 02.06.2016
บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 120,070.00 บาท

32 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(อุปกรณ์ต่อพ่วงFTIR)        3 รายการ 411,000.00 411,000.00       พิเศษ บริษทั ซินเทค อินโนเวชั4น จาํกดั 411,000.00 บาท บริษทั ซินเทค อินโนเวชั4น จาํกดั 411,000.00 บาท คุณสมบตัิพสัดุตรงตามความตอ้งการ 3041161490 02.06.2016

33 วสัดุคอมพิวเตอร์        8 รายการ 31,429.91     ตกลงราคา บริษทั แอดไวซ์ โฮลดิ?งส์ กรุ๊ป จาํกดั 31,429.91 บาท บริษทั แอดไวซ์ โฮลดิ?งส์ กรุ๊ป จาํกดั 31,429.91 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161491 22.06.2016

34 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 7,014.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,014.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,014.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161492 02.06.2016

35 จา้งวเิคราะห์ชิ?นงาน       2  รายการ 1,800.00     ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 1,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161493 03.06.2016

36 จา้งบาํรุงรักษาเครื4องมือวทิย์       12 รายการ 217,000.00 217,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 217,000.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 217,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161494 03.06.2016

37 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       7  รายการ 10,140.00     ตกลงราคา บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 10,140.00 บาท บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 10,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161495 03.06.2016

38 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(UPS)        1 รายการ 168,000.00 168,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วสิ แอนด ์ซพัพลาย 168,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วสิ แอนด ์ซพัพลาย 168,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161496 03.06.2016

39 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 9,350.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 9,350.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 9,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161497 03.06.2016

40 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 50,400.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 50,400.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 50,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161498 03.06.2016

41 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 1,300.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161499 03.06.2016

42 จา้งซ่อมเครื4อง       6  รายการ 25,750.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีจี เอน็จิเนียริ4ง 25,750.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีจี เอน็จิเนียริ4ง 25,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161500 03.06.2016
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43 ซื?อ LCD Projector+จอรับภาพแบบแขวน        4 รายการ 125,690.00 125,690.00     ตกลงราคา บริษทั แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จาํกดั 125,690.00 บาท บริษทั แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จาํกดั 125,690.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161501 03.06.2016
บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ จาํกดั 145,590.00 บาท

44 จา้งวเิคราะห์ชิ?นงาน       1  รายการ 75,000.00     กรณีพิเศษ ศูนย ์วจิยัเทคโนโลยียาง มหาวทิยาลยัมหิดล 75,000.00 บาท ศูนย ์วจิยัเทคโนโลยียาง มหาวทิยาลยัมหิดล 75,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161502 08.06.2016

45 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ (Hotplate)       1  รายการ 17,000.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั4น จาํกดั 17,000.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั4น จาํกดั 17,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161503 03.06.2016

46 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ (x-ray)        1 รายการ 38,000.00     ตกลงราคา บริษทั โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จาํกดั 38,000.00 บาท บริษทั โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จาํกดั 38,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161504 28.06.2016

47 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 2,640.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,640.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161505 03.06.2016

48 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 13,950.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 13,950.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 13,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161506 06.06.2016

49 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       10 รายการ 27,398.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 27,398.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 27,398.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161507 06.06.2016

50 ทาํลูกกุญแจ        1 รายการ 420.00                          ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 420.00         บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 420.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161508 06.06.2016

51 สีทาพื?น        1 รายการ 2,970.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,970.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,970.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161509 06.06.2016

52 THF        1 รายการ 19,840.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 19,840.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 19,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161510 06.06.2016

53 วสัดุซ่อมก๊อกนํ?าชายชั?น 5        6 รายการ 8,203.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,203.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,203.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161511 06.06.2016

54 วสัดุวทิยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)        1 รายการ 93,300.00     ตกลงราคา บริษทั อีเทอร์นิตี?  จาํกดั 93,300.00 บาท บริษทั อีเทอร์นิตี?  จาํกดั 93,300.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161512 06.06.2016
บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 101,360.00 บาท

55 สอบเทียบตลบัเมตรและเทเปอร์เกจ        4 รายการ 4,200.00     ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี4ปุ่น) 4,200.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี4ปุ่น) 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161513 06.06.2016

56 Toner Brother        4 รายการ 7,280.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,280.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161514 06.06.2016

57 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,500.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชั4น จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั4น จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161515 06.06.2016

58 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 14,355.00     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 14,355.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 14,355.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161516 07.06.2016

59 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 360.00                          ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 360.00         บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 360.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161517 07.06.2016

60 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       10 รายการ 11,550.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,550.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161518 07.06.2016

61 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 10,500.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 10,500.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 10,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161519 07.06.2016

62 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(Mortar Agate)        1 รายการ 16,270.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 16,270.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 16,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161520 07.06.2016

63 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 10,700.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,700.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161521 07.06.2016
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64 จา้งซ่อมระบบปรับอากาศ        2 รายการ 63,100.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 63,100.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 63,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161522 07.06.2016

65 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)        1 รายการ 1,190.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,190.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,190.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161523 07.06.2016

66 ถุงมือ        4 รายการ 14,700.00     ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 14,700.00 บาท  จิวณฐั เคมิคอล 14,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161524 07.06.2016

67 กระดาษทิชชู่        1 รายการ 18,000.00     ตกลงราคา บริษทั วนิเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั วนิเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161525 07.06.2016

68 ปรับปรุงหอ้ง ผศว.        2 รายการ 278,500.00               278,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประพนัธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ 278,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประพนัธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ 278,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161526 07.06.2016

69 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 18,720.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 18,720.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 18,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161527 07.06.2016

70 ผงเพชร        4 รายการ 33,000.00     ตกลงราคา บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด ์เจส๊เซ่น จาํกดั 33,000.00 บาท บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด ์เจส๊เซ่น จาํกดั 33,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161528 07.06.2016

71 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 5,040.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 5,040.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 5,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161529 07.06.2016

72 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161530 07.06.2016

73 สอบเทียบเครื4องมือ 16 รายการ       26 รายการ 85,680.00     กรณีพิเศษ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 85,680.00 บาท  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 85,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161531 07.06.2016

74 ส่วนประกอบอาหารเลี?ยงเซลล์        3 รายการ 5,710.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,710.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,710.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161532 07.06.2016

75 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 23,278.00     ตกลงราคา บริษทั เทสติ?ง อินสทรูเมนท ์จาํกดั 23,278.00 บาท บริษทั เทสติ?ง อินสทรูเมนท ์จาํกดั 23,278.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161533 07.06.2016

76 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 2,800.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161534 07.06.2016

77 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,700.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม แคสติ?ง เพาวเ์วอร์ จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั สยาม แคสติ?ง เพาวเ์วอร์ จาํกดั 2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161535 07.06.2016

78 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161536 07.06.2016

79 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161537 08.06.2016

80 ครุภณัฑป์ระกอบตน้แบบ(UPS)        1 รายการ 45,000.00     ตกลงราคา บริษทั ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ จาํกดั 45,000.00 บาท บริษทั ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ จาํกดั 45,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161538 08.06.2016

81 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161539 08.06.2016

82 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา บริษทั สยามจิมมาร์แมน จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั สยามจิมมาร์แมน จาํกดั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161540 08.06.2016

83 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 4,640.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 4,640.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 4,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161541 08.06.2016

84 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 6,650.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 6,650.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 6,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161542 08.06.2016

85 จา้งซ่อมเครื4องมือวทิย์        4 รายการ 24,131.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็เทค แอสโซซิเอท จาํกดั 24,131.00 บาท บริษทั เอน็เทค แอสโซซิเอท จาํกดั 24,131.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161543 08.06.2016

86 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,990.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,990.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,990.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161544 08.06.2016
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87 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 34,844.86     ตกลงราคา  ร้านวาไรตี?คาร์ 34,844.86 บาท  ร้านวาไรตี?คาร์ 34,844.86 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161545 08.06.2016

88 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 11,360.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 11,360.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 11,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161547 08.06.2016

89 ตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร       19 รายการ 158,050.00 158,050.00     ตกลงราคา บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี จาํกดั 158,050.00 บาท บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี จาํกดั 158,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161548 08.06.2016

90 Vernier Caliper 530-119        1 รายการ 6,336.00     ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั4น จาํกดั 6,336.00 บาท บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั4น จาํกดั 6,336.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161549 09.06.2016

91 ถุงมือไม่มีแป้ง        2 รายการ 2,700.00     ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 2,700.00 บาท  จิวณฐั เคมิคอล 2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161550 09.06.2016

92 จา้งทาํชิ?นงาน Head Support        2 รายการ 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา นาย ทินกร พิมพว์งษว์าลย์ 150,000.00 บาท นาย ทินกร พิมพว์งษว์าลย์ 150,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161551 09.06.2016

93 ครุภณัฑต์น้แบบ(ชุดแบตเตอรี4 )        1 รายการ 94,360.00     ตกลงราคา บริษทั ออสกา้ โฮลดิ?ง จาํกดั 94,360.00 บาท บริษทั ออสกา้ โฮลดิ?ง จาํกดั 94,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161552 09.06.2016

94 เทอร์โมมิเตอร์และนาฬิกาจบัเวลาแบบพกพา        3 รายการ 2,140.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอก ซายน์ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 2,140.00 บาท บริษทั บางกอก ซายน์ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 2,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161553 09.06.2016

95 ซ่อมบาํรุงรักษาเครื4องมือ Dilatometer        1 รายการ 33,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 33,000.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 33,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161554 09.06.2016

96 นํ?ามนัดีเซล        1 รายการ 5,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,400.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161555 09.06.2016

97 จา้งซ่อมเครื4อง XRD TTRAX III        2 รายการ 230,000.00 230,000.00     ตกลงราคา บริษทั เครส นาโนโซลูชั4น (ประเทศไทย) จาํกดั 230,000.00 บาท บริษทั เครส นาโนโซลูชั4น (ประเทศไทย) จาํกดั 230,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161556 09.06.2016

98 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 8,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,800.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161557 09.06.2016

99 จา้งตดัชิ?นงานตามแบบ        1 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั4น จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั4น จาํกดั 3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161558 09.06.2016

100 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 9,300.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 9,300.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 9,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161559 09.06.2016

101 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 24,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิ?ง จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิ?ง จาํกดั 24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161560 09.06.2016

102 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161561 09.06.2016

103 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,950.00     ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 6,950.00 บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 6,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161562 09.06.2016

104  กระดาษชาํระ        1 รายการ 10,950.00     ตกลงราคา  พี แอนด ์พี เทรดดิ?ง 10,950.00 บาท  พี แอนด ์พี เทรดดิ?ง 10,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161563 09.06.2016

105 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161564 09.06.2016

106 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา นาย ปราโมทย ์คูวฒันสุชาติ 35,000.00 บาท นาย ปราโมทย ์คูวฒันสุชาติ 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161566 10.06.2016

107 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,130.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,130.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161567 10.06.2016

108 ค่าจา้งยา้ยและเชื4อมต่ออุปกรณ์        1 รายการ 29,000.00     ตกลงราคา บริษทั ธาราบิสสิเนส จาํกดั 29,000.00 บาท บริษทั ธาราบิสสิเนส จาํกดั 29,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161568 10.06.2016
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109 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 2,663.55     ตกลงราคา บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 2,663.55 บาท บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 2,663.55 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161569 10.06.2016

110 Main Lux Square D        5 รายการ 12,120.00     ตกลงราคา บริษทั กิต ฟังก์ชั4น ออลล ์จาํกดั 12,120.00 บาท บริษทั กิต ฟังก์ชั4น ออลล ์จาํกดั 12,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161570 10.06.2016

111 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ศิริกุล เอน็จิเนียริ4ง 10,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ศิริกุล เอน็จิเนียริ4ง 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161571 10.06.2016

112 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 2,000.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161572 10.06.2016

113 Super DNC package for 1 machine(SDNC-1M)       1 รายการ 65,000.00     ตกลงราคา บริษทั แมชซอฟท ์จาํกดั 65,000.00 บาท บริษทั แมชซอฟท ์จาํกดั 65,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161573 10.06.2016

114 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       4  รายการ 4,760.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 4,760.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 4,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161574 10.06.2016

115 วสัดุวทิยาศาสตร์ (เมด็พลาสติก)       3  รายการ 32,700.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั4นส จาํกดั 32,700.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั4นส จาํกดั 32,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161577 10.06.2016

116 จา้งทาํชิ?นงานตน้แบบ        2 รายการ 78,000.00     ตกลงราคา  5 ส.ไฟเบอร์กลาส 78,000.00 บาท  5 ส.ไฟเบอร์กลาส 78,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161578 14.06.2016

117 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 38,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 38,000.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 38,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161579 14.06.2016

118 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 33,660.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 33,660.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 33,660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161580 14.06.2016

119 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คิมเทค เทคโนโลยี 30,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คิมเทค เทคโนโลยี 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161581 14.06.2016

120 จา้งทาํเสื?อโปโล RDC/IDC2016        2 รายการ 56,500.00     ตกลงราคา บริษทั พี.พี.อาร์.การ์เมน้ จาํกดั 56,500.00 บาท บริษทั พี.พี.อาร์.การ์เมน้ จาํกดั 56,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161582 14.06.2016

121 จา้งออกแบบวางแผนผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161583 14.06.2016

122 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,030.00     ตกลงราคา บริษทั เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จาํกดั 6,030.00 บาท บริษทั เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จาํกดั 6,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161584 14.06.2016

123 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 21,500.00     ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 21,500.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 21,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161585 14.06.2016

124 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       23 รายการ 25,899.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 25,899.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 25,899.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161586 14.06.2016

125 จา้งซ่อมระบบปรับอากาศ        1 รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 12,500.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161587 14.06.2016

126 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,300.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161588 14.06.2016

127 วเิคราะห์ IC ใชใ้นโครงการ e-ASIA Japan        1 รายการ 10,397.20     ตกลงราคา บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ4ง จาํกดั 10,397.20 บาท บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ4ง จาํกดั 10,397.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161589 14.06.2016

128 วสัดุสิ?นเปลื?องสําหรับใช ้BOD        2 รายการ 4,160.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,160.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161590 14.06.2016

129 ซ่อมบาํรุงรักษาเครื4องมือ Precision        1 รายการ 18,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์เทรด อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั เอก็ซ์เทรด อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161591 14.06.2016

130 REGULATOR TESCOM        1 รายการ 9,300.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 9,300.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 9,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161592 14.06.2016

131 กระดาษเช็ดมือ        1 รายการ 31,500.00     ตกลงราคา บริษทั วนิเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 31,500.00 บาท บริษทั วนิเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 31,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161593 14.06.2016
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132 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 6,360.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 6,360.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 6,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161594 14.06.2016

133 วสัดุวทิยาศาสตร์ (ยางแท่ง)       1  รายการ 7,350.00     ตกลงราคา บริษทั ศรีเจริญ รับเบอร์ จาํกดั 7,350.00 บาท บริษทั ศรีเจริญ รับเบอร์ จาํกดั 7,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161595 15.06.2016

134 วสัดุวทิยาศาสตร์ (ยางแท่ง)       3  รายการ 9,885.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กิจไพบูลย์ 9,885.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กิจไพบูลย์ 9,885.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161596 14.06.2016

135 วสัดุวทิยาศาสตร์ (ยางแท่ง)       1  รายการ 8,933.11     ตกลงราคา บริษทั ยูเนี4ยนรับเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชั4น จาํกดั 8,933.11 บาท บริษทั ยูเนี4ยนรับเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชั4น จาํกดั 8,933.11 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161597 14.06.2016

136 หลอดไฟ LED COB 5W สีขาว        1 รายการ 7,480.00     ตกลงราคา บริษทั เอเน็กซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 7,480.00 บาท บริษทั เอเน็กซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 7,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161598 15.06.2016

137 สารเคมี P123 และ NaI สําหรับ BOD        2 รายการ 5,070.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,070.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161599 15.06.2016

138 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 15,800.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161600 15.06.2016

139 ถุงขยะ        2 รายการ 12,030.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 12,030.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 12,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161601 15.06.2016

140 จา้งปรับปรุงหอ้ง MP138        2 รายการ 89,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประพนัธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ 89,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประพนัธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ 89,500.00 บาท ราคาตํ4าที4สุด 3041161602 15.06.2016
 ปรีดี คอนสตรัคชั4น 102,100.00 บาท

141 ซ่อม Cooling Unit ของเครื4องมือ TGA(I)        1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161603 15.06.2016

142 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        8 รายการ 7,580.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 7,580.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 7,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161604 15.06.2016

143 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 280.00                          ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 280.00         บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 280.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161605 16.06.2016

144 Cartridge Demineral Blue        1 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไพรเมซี4 ซพัพลาย จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั ไพรเมซี4 ซพัพลาย จาํกดั 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161606 16.06.2016

145 สอบเทียบ GAS Detector 8 จุด        2 รายการ 18,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็เทค แอสโซซิเอท จาํกดั 18,400.00 บาท บริษทั เอน็เทค แอสโซซิเอท จาํกดั 18,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161607 16.06.2016

146 สอบเทียบเครื4องมือวดั        5 รายการ 12,740.00     กรณีพิเศษ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 12,740.00 บาท  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 12,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161608 16.06.2016

147 วสัดุสํานกังาน        8 รายการ 7,616.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 7,616.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 7,616.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161609 16.06.2016

148 ปลัzก 3ตรา        2 รายการ 13,080.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 13,080.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 13,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161610 16.06.2016

149 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 34,960.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 34,960.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 34,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161611 16.06.2016

150 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 13,800.00     ตกลงราคา บริษทั ยูนิ - โรแยลแพค จาํกดั 13,800.00 บาท บริษทั ยูนิ - โรแยลแพค จาํกดั 13,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161612 16.06.2016

151 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 9,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยสวชิบอร์ด แอนด ์เมตลัเวอร์ค จาํกดั 9,500.00 บาท บริษทั ไทยสวชิบอร์ด แอนด ์เมตลัเวอร์ค จาํกดั 9,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161613 16.06.2016

152 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 9,600.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,600.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161614 16.06.2016
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153 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 11,563.40     ตกลงราคา บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 11,563.40 บาท บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 11,563.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161615 16.06.2016

154 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,820.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,820.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,820.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161616 17.06.2016
บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 2,700.00 บาท

155 ซื?อ Heating element molybdenum        1 รายการ 294,000.00 294,000.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 294,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 294,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161617 17.06.2016

156 แฟ้มตราชา้ง 120F        1 รายการ 2,520.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 2,520.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 2,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161618 17.06.2016

157 อุปกรณ์ซ่อมแอร์        5 รายการ 14,620.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 14,620.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 14,620.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161620 17.06.2016

158 สายฉีดชาํระ        3 รายการ 3,850.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,850.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161621 17.06.2016

159 Potassium hydroxide,LR,500G (Vetec)        1 รายการ 1,280.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั4น จาํกดั 1,280.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั4น จาํกดั 1,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161622 17.06.2016

160 กลึงกระบอกไฮโดรเทอมอล        1 รายการ 7,600.00     ตกลงราคา บริษทั ยนตส์ยาม (1977) จาํกดั 7,600.00 บาท บริษทั ยนตส์ยาม (1977) จาํกดั 7,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161623 17.06.2016

161 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 54,500.00     ตกลงราคา บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 54,500.00 บาท บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 54,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161624 20.06.2016

162 จา้งวเิคราะห์ชิ?นงาน       1  รายการ 2,900.00     ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,900.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161625 17.06.2016

163 อนุมตัิchemical for COD        5 รายการ 7,600.00     ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161626 22.06.2016

164 สอบเทียบเวอเนียร์ 3 ตวั        1 รายการ 2,940.00     กรณีพิเศษ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 2,940.00 บาท  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 2,940.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161627 17.06.2016

165 วสัดุสํานกังาน        1 รายการ 450.00                          ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 450.00         บาท ร้าน พฒันากิจ 450.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161628 17.06.2016

166 Sterikon Plus        1 รายการ 2,280.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,280.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,280.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161629 17.06.2016
บริษทั ไซน์ ไดแอกนอสติก แม 3,020.00 บาท

167 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 6,200.00     ตกลงราคา บริษทั เฉิง กงั อิเลคทริคลั เอน็จิเนียริ4ง (ประเทศไทย) จาํกดั 6,200.00 บาท บริษทั เฉิง กงั อิเลคทริคลั เอน็จิเนียริ4ง (ประเทศไทย) จาํกดั 6,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161630 17.06.2016

168 STL        1 รายการ 2,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161631 17.06.2016

169 จา้งเหมาทาํหลงัคา        2 รายการ 82,500.00     ตกลงราคา นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 82,500.00 บาท นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 82,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161632 17.06.2016

170 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 2,630.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 2,630.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 2,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161633 17.06.2016

171 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 3,200.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,200.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161634 17.06.2016
บริษทั แบงเทรดดิ?ง 1992 จาํกดั 7,600.00 บาท
บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี4  จาํกดั 5,750.00 บาท

172 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 700.00                          ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 700.00         บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 700.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161635 17.06.2016

173 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 142,000.00 142,000.00     ตกลงราคา บริษทั โซลิแมค ออโตเมชั4น จาํกดั 142,000.00 บาท บริษทั โซลิแมค ออโตเมชั4น จาํกดั 142,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161636 17.06.2016
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174 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 3,675.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,675.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,675.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161637 17.06.2016

175 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 2,800.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั4น จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั4น จาํกดั 2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161638 17.06.2016

176 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 19,241.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 19,241.00 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 19,241.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161639 22.06.2016

177 วสัดุวทิยาศาสตร์ (เมด็พลาสติก)       2  รายการ 24,000.00     ตกลงราคา บริษทั บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เก็ตติ?ง จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เก็ตติ?ง จาํกดั 24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161640 20.06.2016

178 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 3,150.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,150.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161641 20.06.2016

179 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161642 20.06.2016

180 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,900.00     ตกลงราคา บริษทั เวสทบ์าวดเ์อน็จิเนียริ4ง จาํกดั 5,900.00 บาท บริษทั เวสทบ์าวดเ์อน็จิเนียริ4ง จาํกดั 5,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161643 21.06.2016

181 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,380.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 2,380.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 2,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161644 21.06.2016

182 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,120.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,120.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161645 21.06.2016

183 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,200.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,200.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161646 21.06.2016

184 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161647 21.06.2016

185 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 21,800.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 21,800.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 21,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161648 21.06.2016

186 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 3,900.00     ตกลงราคา บริษทั เวสทบ์าวดเ์อน็จิเนียริ4ง จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั เวสทบ์าวดเ์อน็จิเนียริ4ง จาํกดั 3,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161649 21.06.2016

187 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 8,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161650 21.06.2016

188 วสัดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึก)        1 รายการ 20,820.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 20,820.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 20,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161652 21.06.2016

189 จา้งสอบเทียบเครื4องมือวทิย์        7 รายการ 32,300.00     ตกลงราคา บริษทั ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จาํกดั 32,300.00 บาท บริษทั ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จาํกดั 32,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161653 21.06.2016

190 จา้งทาํความสะอาดที4สูง        4 รายการ 107,000.00 107,000.00     ตกลงราคา บริษทั ฝนณพฒัน์ คลีนนิ4ง แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 100,000.00 บาท บริษทั ฝนณพฒัน์ คลีนนิ4ง แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 100,000.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161654 22.06.2016
บริษทั อินเตอร์คลีนนิ4งซพัพลาย จาํกดั 195,000.00 บาท

191 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 1,200.00     ตกลงราคา บริษทั ขนุนรินทร์ จาํกดั 1,200.00 บาท บริษทั ขนุนรินทร์ จาํกดั 1,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161655 21.06.2016

192 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 5,880.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 5,880.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 5,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161656 21.06.2016

193 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)        1 รายการ 39,500.00     ตกลงราคา บริษทั เมโทรโปรเฟสชั4นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 39,500.00 บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชั4นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 39,500.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161657 21.06.2016
บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 40,180.00 บาท

194 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 8,400.00     ตกลงราคา บริษทั ยูเนี4ยน อินเตอร์ซพัพลาย จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั ยูเนี4ยน อินเตอร์ซพัพลาย จาํกดั 8,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161658 21.06.2016
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195 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)      1  ราายการ 2,530.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 25,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 25,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161659 21.06.2016

196 ครุภณัฑต์น้แบบ        1 รายการ 24,995.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 24,995.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 24,995.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161660 22.06.2016

197 ครุภณัฑต์น้แบบ        1 รายการ 24,995.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 24,995.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 24,995.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161661 22.06.2016

198 ชั?นวางแม่พิมพ์       1  รายการ 140,000.00 140,000.00     ตกลงราคา บริษทั ที.สตีล ไลน์ จาํกดั 140,000.00 บาท บริษทั ที.สตีล ไลน์ จาํกดั 140,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161662 21.06.2016

199 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 3,255.00     ตกลงราคา บริษทั โตชิน อินเตอร์เนชั4น จาํกดั 3,255.00 บาท บริษทั โตชิน อินเตอร์เนชั4น จาํกดั 3,255.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161663 21.06.2016

200 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 3,980.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,980.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161664 21.06.2016

201 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 3,840.00     ตกลงราคา บริษทั คิสโก ้(ที) จาํกดั 3,840.00 บาท บริษทั คิสโก ้(ที) จาํกดั 3,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161665 22.06.2016

202 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 30,000.00     ตกลงราคา นาย วสันต ์ ไมอกัรี 30,000.00 บาท นาย วสันต ์ ไมอกัรี 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161667 22.06.2016

203 วสัดุวทิยาศาสตร์ (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 3041161668 22.06.2016

204 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,389.00     ตกลงราคา บริษทั เทสติ?ง อินสทรูเมนท ์จาํกดั 5,389.00 บาท บริษทั เทสติ?ง อินสทรูเมนท ์จาํกดั 5,389.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161669 22.06.2016

205 จา้งเหมาบริหาร       1  รายการ 5,100.00     ตกลงราคา บริษทั จาร์พา เทค็เซ็นเตอร์ จาํกดั 5,100.00 บาท บริษทั จาร์พา เทค็เซ็นเตอร์ จาํกดั 5,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161670 22.06.2016

206 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 59,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วศินุ เพาเวอร์ วศิวกรรม 59,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วศินุ เพาเวอร์ วศิวกรรม 59,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161671 22.06.2016

207 ปรับปรุงหลงัคา M138        1 รายการ 275,487.19 275,487.19     ตกลงราคา บริษทั พีเซ็พ จาํกดั 275,487.19 บาท บริษทั พีเซ็พ จาํกดั 275,487.19 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161672 22.06.2016

208 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 7,700.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 7,700.00 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 7,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161673 22.06.2016

209 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)       2  รายการ 9,390.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 9,390.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 9,390.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161674 22.06.2016

210 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 1,300.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 1,300.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 1,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161675 22.06.2016

211 Toner & Ink        3 รายการ 19,980.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 19,980.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 19,980.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161676 22.06.2016
บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 21,830.00 บาท

212 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 1,200.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,200.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161677 22.06.2016

213 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)        1 รายการ 420.00                          ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 420.00         บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 420.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161678 22.06.2016

214 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 11,880.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,880.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,880.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161679 22.06.2016
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 12,920.00 บาท

215 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 7,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 7,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 7,600.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161681 22.06.2016
บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 11,000.00 บาท
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216 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 16,500.00     ตกลงราคา บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 16,500.00 บาท บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 16,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161682 22.06.2016

217 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161683 22.06.2016

218 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 13,000.00     ตกลงราคา บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161684 22.06.2016

219 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 7,850.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั4น จาํกดั 7,850.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั4น จาํกดั 7,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161685 22.06.2016

220 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,700.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม แคสติ?ง เพาวเ์วอร์ จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั สยาม แคสติ?ง เพาวเ์วอร์ จาํกดั 2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161686 22.06.2016

221 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 8,100.00     ตกลงราคา บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,100.00 บาท บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161687 22.06.2016

222 จา้งทาํเสื?อยืด RDC2016        1 รายการ 12,420.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกส ที เชิ?ต 12,410.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกส ที เชิ?ต 12,410.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161688 23.06.2016

223 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(Stirrer)        1 รายการ 23,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 23,500.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 23,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161689 23.06.2016

224 วสัดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึก)        1 รายการ 1,830.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,830.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 1,830.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161690 23.06.2016

225 จา้งซ่อมเครื4องมือวทิย์        3 รายการ 23,520.00     ตกลงราคา บริษทั ลีโอ เพาเวอร์ โซลูชั4น จาํกดั 23,520.00 บาท บริษทั ลีโอ เพาเวอร์ โซลูชั4น จาํกดั 23,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161691 23.06.2016

226 จา้งทาํชิ?นงาน        1 รายการ 6,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.พี. เดน็ทลั แลบ็ จาํกดั 6,400.00 บาท บริษทั เอส.พี. เดน็ทลั แลบ็ จาํกดั 6,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161692 23.06.2016

227 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(พรินทเ์ตอร์3มิติ)        1 รายการ 22,500.00     ตกลงราคา บริษทั พีอาร์ที โซลูชั4น จาํกดั 22,500.00 บาท บริษทั พีอาร์ที โซลูชั4น จาํกดั 22,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161693 23.06.2016

228 จา้งสอบเทียบเครื4องมือวทิย์        7 รายการ 80,040.00     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั 76,788.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั 76,788.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161694 23.06.2016

229 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(Desicator)        2 รายการ 56,000.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 56,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 56,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161695 23.06.2016

230 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(ชุด Gas filter)        1 รายการ 92,100.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 87,100.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 87,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161696 27.06.2016

231 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(เครื4องชั4ง)        1 รายการ 77,300.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 77,300.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 77,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161697 23.06.2016

232 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(NB)        2 รายการ 55,850.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 55,850.00 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 55,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161698 23.06.2016

233 จา้งทดสอบลูก Bomb เครื4อง AC-350        1 รายการ 65,000.00     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั 65,000.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั 65,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161699 23.06.2016

234 Vessel CombustionIgniter Wire        1 รายการ 216,000.00 216,000.00     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั 216,000.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั 216,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161700 23.06.2016

235 ถุงมือไม่มีแป้ง        2 รายการ 1,620.00     ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 1,620.00 บาท  จิวณฐั เคมิคอล 1,620.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161701 23.06.2016

236 ครุภณัฑต์น้แบบ(ชุดแบตเตอรี4 )        1 รายการ 117,950.00 117,950.00     ตกลงราคา บริษทั ออสกา้ โฮลดิ?ง จาํกดั 117,950.00 บาท บริษทั ออสกา้ โฮลดิ?ง จาํกดั 117,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161702 23.06.2016

237 จา้งซ่อมเครื4องมือวทิย์        4 รายการ 169,290.00 169,290.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 169,290.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 169,290.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161703 23.06.2016

238 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 850.00                          ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 850.00         บาท  จิวณฐั เคมิคอล 675.00         บาท ราคาตํ4าสุด 3041161704 23.06.2016
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 จิวณฐั เคมิคอล 675.00         บาท

239  Digital Multimeter HIOKI        1 รายการ 4,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จาํกดั 4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161705 24.06.2016

240 สอบเทียบเครื4อง ตูอ้บ Universal Oven        4 รายการ 13,360.00     ตกลงราคา บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ จาํกดั 13,360.00 บาท บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ จาํกดั 13,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161706 24.06.2016

241 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 30,000.00     ตกลงราคา นาย ลญัจกร  อมรกิจบาํรุง 30,000.00 บาท นาย ลญัจกร  อมรกิจบาํรุง 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161707 24.06.2016

242 เปลี4ยนอะไหล่สําหรับเครื4อง FTIR PURGE        2 รายการ 11,000.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ?ง 1992 จาํกดั 11,000.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ?ง 1992 จาํกดั 11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161708 24.06.2016

243 อะไหล่สําหรับเครื4อง FTIR PURGE GAS        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม แอล.พี. เอน็จิเนียริ4ง จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั สยาม แอล.พี. เอน็จิเนียริ4ง จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161709 24.06.2016

244 Rotameter (Flowmeter)        1 รายการ 3,240.00     ตกลงราคา บริษทั พีวเีอน็ เอน็จิเนียริ4ง จาํกดั 3,240.00 บาท บริษทั พีวเีอน็ เอน็จิเนียริ4ง จาํกดั 3,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161710 24.06.2016

245 ซื?อโฮซอเจาะสแตนเลส        4 รายการ 8,900.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 8,900.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 8,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161711 24.06.2016

246  ยา้ยเครื4องปรับอากาศ2เครื4อง        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161712 24.06.2016

247 เกจวดัความดนัสูญญากาศ        2 รายการ 3,360.00     ตกลงราคา บริษทั อีพีเอม็ซี จาํกดั 3,360.00 บาท บริษทั อีพีเอม็ซี จาํกดั 3,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161713 24.06.2016

248 แฟ้มสันรูด        1 รายการ 63,750.00     ตกลงราคา บริษทั โอเอสที โอเวอร์ซีส์ จาํกดั 63,750.00 บาท บริษทั โอเอสที โอเวอร์ซีส์ จาํกดั 63,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161714 24.06.2016

249 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 74,695.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 74,695.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 74,695.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161715 27.06.2016

250 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 275,000.00 275,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 275,000.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 275,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161716 27.06.2016

251 จา้งวจิยัพฒันาสูตรยาง       1  รายการ 30,000.00     กรณีพิเศษ ศูนย ์วจิยัเทคโนโลยียาง มหาวทิยาลยัมหิดล 30,000.00 บาท ศูนย ์วจิยัเทคโนโลยียาง มหาวทิยาลยัมหิดล 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161717 27.06.2016

252 จา้งทาํชุดแม่พิมพ์       1  รายการ 75,000.00     ตกลงราคา  กฤช แอดวานซ์ ดีไซน์ 75,000.00 บาท  กฤช แอดวานซ์ ดีไซน์ 75,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161718 27.06.2016

253 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 5,560.75     ตกลงราคา บริษทั อาร์ แอนด ์ดี คอมพิวเตอร์ จาํกดั 5,560.75 บาท บริษทั อาร์ แอนด ์ดี คอมพิวเตอร์ จาํกดั 5,560.75 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161719 27.06.2016

254 โปรแกรม PBS Work Suite        1 รายการ 1,401,869.16 1,401,869.16       พิเศษ บริษทั ซอฟทพ์ริ?นท ์จาํกดั 1,399,065.42 บาท บริษทั ซอฟทพ์ริ?นท ์จาํกดั 1,399,065.42 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161720 27.06.2016

255 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        7 รายการ 13,890.00     ตกลงราคา บริษทั ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั 13,890.00 บาท บริษทั ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั 13,890.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161721 28.06.2016

256 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 13,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161722 28.06.2016

257 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 5,170.00     ตกลงราคา บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 5,170.00 บาท บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 5,170.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161723 28.06.2016

258 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 33,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 33,500.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 33,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161724 28.06.2016

259 ทาํแม่พิมพซ์ิลิโคน        2 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บริษทั ซิลโมเดล จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั ซิลโมเดล จาํกดั 25,000.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161725 28.06.2016
บริษทั พี เจ แอล อินเตอร์เนชั4นแนล จาํกดั 25,650.00 บาท
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260 ปลัzกเสียบสายสัญญาณ        1 รายการ 940.00                          ตกลงราคา บริษทั แมก็ เทค คอนโทรล จาํกดั 940.00         บาท บริษทั แมก็ เทค คอนโทรล จาํกดั 940.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161726 28.06.2016

261 Puradisc 25 Syringe filter        1 รายการ 17,300.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ?ง 1992 จาํกดั 17,300.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ?ง 1992 จาํกดั 17,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161727 28.06.2016

262 จา้งเหมาตรวจเช็คเครื4องมือวทิยาศาสตร์        2 รายการ 14,953.27     ตกลงราคา บริษทั ซายน์ เอน็จิเนียร์ จาํกดั 14,953.27 บาท บริษทั ซายน์ เอน็จิเนียร์ จาํกดั 14,953.27 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161729 28.06.2016

263  BPCD สําหรับใชเ้ผาเทียบอุณหภูมิในเตาเผา        1 รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรชั4น จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรชั4น จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161730 28.06.2016

264 จา้งทาํแม่พิมพ์           2 ชุด 20,000.00     ตกลงราคา บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161731 28.06.2016

265 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล        7 รายการ 18,071.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.พี. บวรกิตติ�  จาํกดั 18,071.00 บาท บริษทั เอส.พี. บวรกิตติ�  จาํกดั 18,071.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161732 28.06.2016

266 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 50,400.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 50,400.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 50,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161733 28.06.2016

267 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 5,058.02     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 5,058.02 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 5,058.02 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161734 30.06.2016

268 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอสว ีนิททนั จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั เอสว ีนิททนั จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161735 28.06.2016

269 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 5,520.00     ตกลงราคา บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 5,520.00 บาท บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 5,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161736 28.06.2016

270 วสัดุสํานกังาน       15 รายการ 15,504.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 15,504.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 15,504.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161737 29.06.2016

271 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยพฒันสิน ควอลิตี?  จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั ไทยพฒันสิน ควอลิตี?  จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161738 29.06.2016

272 จ่างซ่อมระบบปรับอากาศหอ้งสื4อสาร MTEC        3 รายการ 65,900.00     ตกลงราคา บริษทั แมค็เอนเนอยี อีโวลูชั4น จาํกดั 65,900.00 บาท บริษทั แมค็เอนเนอยี อีโวลูชั4น จาํกดั 65,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161739 29.06.2016

273 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล        3 รายการ 10,660.00     ตกลงราคา บริษทั วฒันา เซฟตี?โปรดกัส์ จาํกดั 10,660.00 บาท บริษทั วฒันา เซฟตี?โปรดกัส์ จาํกดั 10,660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161740 29.06.2016

274 เครื4องวดัเสียง Sound level meter        1 รายการ 7,568.00     ตกลงราคา บริษทั ไพรมสั จาํกดั 7,568.00 บาท บริษทั ไพรมสั จาํกดั 7,568.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161741 29.06.2016

275 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,440.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 5,440.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 5,440.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161742 29.06.2016
บริษทั กาญจนกิตติ�  มาร์เก็ตติ?ง จาํกดั 5,500.00 บาท

276 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 4,030.00     ตกลงราคา บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล จาํกดั 4,030.00 บาท บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล จาํกดั 4,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161743 29.06.2016

277 จา้งเปลี4ยนคอมเพรสเซอร์        1 รายการ 40,000.00     ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 40,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161744 29.06.2016

278 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 8,700.00     ตกลงราคา บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 8,700.00 บาท บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 8,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161745 29.06.2016

279 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161746 29.06.2016

280 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 39,100.00     ตกลงราคา บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด ์เจส๊เซ่น จาํกดั 39,100.00 บาท บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด ์เจส๊เซ่น จาํกดั 39,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161747 29.06.2016

281 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 19,330.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 19,330.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 19,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161748 29.06.2016
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282 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 29,900.00     ตกลงราคา บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด ์เจส๊เซ่น จาํกดั 29,900.00 บาท บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด ์เจส๊เซ่น จาํกดั 29,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161749 29.06.2016

283 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 38,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ที.คอนโทรล จาํกดั 38,500.00 บาท บริษทั เอส.ที.คอนโทรล จาํกดั 38,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161750 29.06.2016

284 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 14,960.00     ตกลงราคา บริษทั ไพรมสั จาํกดั 14,960.00 บาท บริษทั ไพรมสั จาํกดั 14,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161751 30.06.2016

285 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,900.00     ตกลงราคา บริษทั เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี4  จาํกดั 1,900.00 บาท บริษทั เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี4  จาํกดั 1,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161752 30.06.2016

286 Acetone        1 รายการ 3,600.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161753 30.06.2016

287 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บริษทั พี.วาย.ซี.ทีม จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั พี.วาย.ซี.ทีม จาํกดั 1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161754 30.06.2016

288 วสัดุวทิยาศาสตร์(เครื4องแกว้)       19 รายการ 20,255.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 20,255.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 20,255.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161755 30.06.2016

289 จา้งเดินสายส่งไฟฟ้าจากเครื4องสํารองไฟ        6 รายการ 100,085.00 100,085.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กา้วเจริญ อิเลค็ทริคลั เอน็จิเนียริ4ง 100,085.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กา้วเจริญ อิเลค็ทริคลั เอน็จิเนียริ4ง 100,085.00 บาท ราคาตํ4าสุด 3041161756 30.06.2016
บริษทั ไทย นากาฮารา เอน็จิเนียริ4ง จาํกดั 210,713.00 บาท

290 สอบเทียบ Steel Ruler        3 รายการ 2,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จาํกดั 2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161757 30.06.2016

291 สอบเทียบ  Digital Level        1 รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโคร พรีซิชั4น คาลิเบรชั4น จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั ไมโคร พรีซิชั4น คาลิเบรชั4น จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161758 30.06.2016

292 สารกรองนํ?า พร้อมบริการเปลี4ยนสารกรอง        3 รายการ 5,800.00     ตกลงราคา บริษทั ซีโกเทค เอน็จิเนียริ4ง จาํกดั 5,800.00 บาท บริษทั ซีโกเทค เอน็จิเนียริ4ง จาํกดั 5,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161759 30.06.2016

293 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 26,800.00     ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี4  จาํกดั 26,800.00 บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี4  จาํกดั 26,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161760 30.06.2016

294 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 310.00                          ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 310.00         บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 310.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161761 30.06.2016

295 เครื4องวดัความหนาของผา้        1 รายการ              USD680.00     ตกลงราคา  ABQ Industrial LP 680.00         USD  ABQ Industrial LP 680.00         USD จดัซื?อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160046 01.06.2016

296 PM for JEOL JEM-2010        1 รายการ           USD21,000.00           USD21,000.00       พิเศษ  JEOL ASIA PTE LTD 21,000.00 USD  JEOL ASIA PTE LTD 21,000.00 USD จดัจา้งโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160048 02.06.2016

297 อุปกรณ์        2 รายการ           USD6,706.15           USD6,706.15     ตกลงราคา  Carpenter Technology Corp 6,706.15 USD  Carpenter Technology Corp 6,706.15 USD จดัซื?อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160049 09.06.2016

298 3 Years Manintenance for ANSYS HPC Pack        1 รายการ           USD45,000.00           USD45,000.00       พิเศษ  CAD-IT CONSULTANTS (ASIA) 45,000.00 USD  CAD-IT CONSULTANTS (ASIA) 45,000.00 USD จดัซื?อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160050 14.06.2016

299 ลวดแพลทินมั        1 รายการ              GBP398.00     ตกลงราคา  Advent Research Materials 398.00         GBP  Advent Research Materials 398.00         GBP จดัซื?อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160051 21.06.2016

300 โปรแกรม ProCAST        1 รายการ           EUR92,988.00           EUR92,988.00       พิเศษ  ESI GROUP 92,988.00 EUR  ESI GROUP 92,988.00 EUR จดัซื?อโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160052 29.06.2016

301 เครื4องคอมพิวเตอร์เพื4อการคาํนวณสมรรถนะสูง       1 รายการ 4,000,000.00 4,000,000.00 พิเศษ บริษทั เมโทรโปรเฟสชั4นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 3,504,672.90 บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชั4นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 3,504,672.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3051160013 20.06.2016

301 จา้งบาํรุงรักษา XRD รายปี        1 รายการ 75,000.00     ตกลงราคา บริษทั ทูธีตา้ เทคโนโลยี จาํกดั 68,000.00 บาท บริษทั ทูธีตา้ เทคโนโลยี จาํกดั 68,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160032 08.06.2016

302 จา้งเหมาติดตั?งหลงัคาโปร่งแสง(Sky Light)        1 รายการ 420,000.00 420,000.00 สอบราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วนิ สตีล แอนด ์รูฟ 269,158.88 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วนิ สตีล แอนด ์รูฟ 269,158.88 บาท ราคาตํ4าสุด 3052160033 20.06.2016
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 9มงคล วศิวกรรม 332,400.00 บาท
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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#

303 จา้งที4ปรึกษาเพื4อการจดัทาํแผนที4นาํทางเทค        1 รายการ 500,000.00 500,000.00 ตกลง  วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 500,000.00 บาท  วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 500,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3053160002 17.06.2016
โนโลยี ศว. ปี 2560-2564

304 เช่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2 รายการ        1 รายการ 3,130,000.00 3,130,000.00 e-Auction บริษทั เมโทรโปรเฟสชั4นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 2,137,943.93 บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชั4นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 2,137,943.93 บาท ราคาตํ4าสุด 3057160006 31.05.2016
บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 2,327,356.00 บาท

305 เช่า Notebook 3 set        1 รายการ 90,750.24     ตกลงราคา บริษทั เมโทรโปรเฟสชั4นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 90,750.24 บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชั4นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 90,750.24 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3057160007 10.06.2016
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