
แบบ สขร.1

ลาํดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

1 MSC Software        1 รายการ 963,000.00 963,000.00 พิเศษ บริษทั ซิกมาโซลูชั%นส์ จาํกดั 900,000.00 บาท บริษทั ซิกมาโซลูชั%นส์ จาํกดั 900,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161762 1/07/2559

2 วสัดุไฟฟ้า        4 รายการ 110,005.00 110,005.00     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 110,005.00 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 110,005.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161763 1/07/2559

3 จา้งซ่อมเครื%องมือวิทย์        3 รายการ 6,600.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 6,600.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 6,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161764 1/07/2559

4 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        6 รายการ 24,961.92     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 24,961.92 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 24,961.92 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161765 1/07/2559

5 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (เหรียญรางวลั)        2 รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บริษทั วิจิตรศิลป์ถว้ยรางวลั จาํกดั 7,030.00 บาท บริษทั วิจิตรศิลป์ถว้ยรางวลั จาํกดั 7,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161766 1/07/2559

6 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 17,350.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 17,350.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 17,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161767 1/07/2559

7 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 4,860.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,860.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161768 1/07/2559

8 จา้งทาํชิJนงาน        1 รายการ 4,720.00     ตกลงราคา บริษทั วราไมโครเซอร์คิท จาํกดั 4,720.00 บาท บริษทั วราไมโครเซอร์คิท จาํกดั 4,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161769 1/07/2559

9 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161770 1/07/2559

10 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,300.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 1,300.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 1,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161771 1/07/2559

11 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 3,800.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเลย ์ 3,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเลย ์ 3,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161772 1/07/2559

12 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่(เลนส์)        2 รายการ 25,981.30     ตกลงราคา บริษทั นฤมิต เทรดดิJง จาํกดั 25,981.30 บาท บริษทั นฤมิต เทรดดิJง จาํกดั 25,981.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161773 1/07/2559

13 ครุภณัฑต์น้แบบ(ชุดแบตเตอรี% )        1 รายการ 47,180.00     ตกลงราคา บริษทั ออสกา้ โฮลดิJง จาํกดั 47,180.00 บาท บริษทั ออสกา้ โฮลดิJง จาํกดั 47,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161774 1/07/2559

14 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่       10 รายการ 221,800.07 221,800.07     ตกลงราคา บริษทั ไวส์ไลฟ์ จาํกดั 221,800.07 บาท บริษทั ไวส์ไลฟ์ จาํกดั 221,800.07 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161775 1/07/2559
บริษทั พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี จาํกดั 227,600.00 บาท
บริษทั เอสพีเค ซาวด ์ซิสเตม จาํกดั 263,470.00 บาท

15 เม็ดดินเผา        2 รายการ 36,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วิวรรณ เทคโนโลยี 36,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วิวรรณ เทคโนโลยี 36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161776 4/07/2559

16 กาํจดัของเสีย ศว.ปี2559        1 รายการ 42,990.65     ตกลงราคา บริษทั พีเอสที เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั 42,990.65 บาท บริษทั พีเอสที เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั 42,990.65 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161777 4/07/2559

17 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,300.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,300.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161779 4/07/2559

18 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 1,580.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 1,580.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 1,580.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161780 4/07/2559
บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,110.00 บาท

19 วสัดุวิทยาศาสตร์(เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 21,750.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จาํกดั 21,750.00 บาท บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จาํกดั 21,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161781 4/07/2559

20 Mini DUPPICATOR U-Reach Carry HDD1:1        1 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์ซ็อฟท ์จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั เพอร์ซ็อฟท ์จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161782 4/07/2559

21 วิเคราะหท์ดสอบ       2  รายการ 8,960.00     ตกลงราคา  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื%อสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ%งทอ 8,960.00 บาท  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื%อสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ%งทอ 8,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161783 4/07/2559

22 ขาตัJงวสัดุทนไฟ        2 รายการ 3,780.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม เอ็นจีเค เทคโนเซรา จาํกดั 3,780.00 บาท บริษทั สยาม เอ็นจีเค เทคโนเซรา จาํกดั 3,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161784 4/07/2559

23 วสัดุวิทยาศาสตร์(วสัดุ)       1  รายการ 4,139.50     ตกลงราคา บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 4,139.50 บาท บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 4,139.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161785 4/07/2559

24 วสัดุวิทยาศาสตร์(วสัดุ)       9  รายการ 7,780.00     ตกลงราคา บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 7,780.00 บาท บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 7,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161786 4/07/2559

25 Agate Mortar and Pestle        1 รายการ 16,800.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีวิจยั จาํกดั 16,800.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีวิจยั จาํกดั 16,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161787 4/07/2559

สรุปผลการดาํเนินการจดัซืJอจดัจา้งในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที% 01/07/2016 ถึง 31/07/2016
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สรุปผลการดาํเนินการจดัซืJอจดัจา้งในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที% 01/07/2016 ถึง 31/07/2016

26  คอมเพรสเซอร์        2 รายการ 11,270.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 11,270.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 11,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161788 4/07/2559

27 Temperature        1 รายการ 3,816.00     ตกลงราคา บริษทั ไพรมสั จาํกดั 3,816.00 บาท บริษทั ไพรมสั จาํกดั 3,816.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161789 4/07/2559

28 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,800.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 10,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 10,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161790 4/07/2559

29 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ศิริกุล เอนจิเนียริ%ง 10,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ศิริกุล เอนจิเนียริ%ง 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161791 4/07/2559

30 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 21,598.50     ตกลงราคา บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 21,598.50 บาท บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 21,598.50 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161792 4/07/2559
บริษทั ไทยพฒันสิน ควอลิตีJ  จาํกดั 22,360.80 บาท

31 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 1,400.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 1,400.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161793 5/07/2559
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,350.00 บาท

32 เติมนํJายาเครื%องดบัเพลิง        6 รายการ 17,450.00     ตกลงราคา บริษทั เครื%องดบัเพลิง อิมพีเรียล จาํกดั 17,450.00 บาท บริษทั เครื%องดบัเพลิง อิมพีเรียล จาํกดั 17,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161794 5/07/2559

33 จา้งบาํรุงรักษาเครื%องมือวิทย์        1 รายการ 53,421.46     ตกลงราคา บริษทั เวิลดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 53,421.46 บาท บริษทั เวิลดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 53,421.46 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161795 5/07/2559

34 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 8,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั%นแนล (ประเทศไทย) จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั%นแนล (ประเทศไทย) จาํกดั 8,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161796 5/07/2559

35 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 1,942.50     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีวิจยั จาํกดั 1,942.50 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีวิจยั จาํกดั 1,942.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161797 5/07/2559

36 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 11,430.00     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,430.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161798 5/07/2559

37 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 12,900.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค จาํกดั 12,900.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค จาํกดั 12,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161799 5/07/2559

38 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,020.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,020.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161800 5/07/2559

39 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(PC)        1 รายการ 19,630.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 18,830.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 18,830.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161801 5/07/2559

40 คอมพิวเตอร์เครื%องประกอบ        2 รายการ 31,214.96     ตกลงราคา บริษทั แอดไวซ์ โฮลดิJงส์ กรุ๊ป จาํกดั 31,214.96 บาท บริษทั แอดไวซ์ โฮลดิJงส์ กรุ๊ป จาํกดั 31,214.96 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161802 5/07/2559

41 สอบเทียบ Electronic Balamce        1 รายการ 2,200.00     กรณีพิเศษ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 2,200.00 บาท  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 2,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161803 5/07/2559

42 SolidWork Software        1 รายการ 1,335,000.00 1,335,000.00       พิเศษ บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 1,308,831.78 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 1,308,831.78 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161804 5/07/2559

43 Suction Filter เครื%อง CNC        1 รายการ 3,800.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 3,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 3,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161805 5/07/2559

44 โต๊ะวางเครื%องมือ หอ้ง M207        1 รายการ 36,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิJล จาํกดั 36,500.00 บาท บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิJล จาํกดั 36,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161806 5/07/2559

45 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 25,200.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นทีพี จาํกดั 25,196.00 บาท บริษทั เอ็นทีพี จาํกดั 25,196.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161807 6/07/2559
บริษทั กาญจนกติติs  มาร์เกต็ติJง จาํกดั 25,200.00 บาท

46 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั%น จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั%น จาํกดั 1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161808 6/07/2559

47 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 2,472.50     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 2,472.50 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 2,472.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161809 6/07/2559

48 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 5,880.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 5,880.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 5,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161810 6/07/2559

49 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 6,300.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 6,300.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 6,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161811 6/07/2559

50 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       2  รายการ 4,400.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,400.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161812 6/07/2559

51 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 8,600.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 8,600.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 8,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161813 6/07/2559
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52 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       1  รายการ 1,900.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อินโนเวชั%น จาํกดั 1,900.00 บาท บริษทั เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อินโนเวชั%น จาํกดั 1,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161814 6/07/2559

53 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       3  รายการ 13,350.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 13,350.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 13,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161815 6/07/2559

54 จา้งเหมาก ัJนหอ้ง MP125C       1  รายการ 268,500.00 268,500.00     ตกลงราคา บริษทั มั%นยืน เซอร์วิส แอนด ์วิศวกรรม จาํกดั 268,500.00 บาท บริษทั มั%นยืน เซอร์วิส แอนด ์วิศวกรรม จาํกดั 268,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161816 6/07/2559

55 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 20,880.00     ตกลงราคา บริษทั เดลตา แล็บบอราตอรี%  จาํกดั 20,880.00 บาท บริษทั เดลตา แล็บบอราตอรี%  จาํกดั 20,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161817 7/07/2559

56 ซืJอเครื%องดกัยุง สาํหรับภายในอาคาร        2 รายการ 13,789.02     ตกลงราคา  พี แอนด ์พี เทรดดิJง 13,789.02 บาท  พี แอนด ์พี เทรดดิJง 13,789.02 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161818 7/07/2559

57 อุปกรณ์ซ่อมแอร์        3 รายการ 5,562.50     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 5,562.50 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 5,562.50 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161819 7/07/2559
บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,920.00 บาท

58 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 240.00                                             ตกลงราคา บริษทั ไพรมสั จาํกดั 240.00                    บาท บริษทั ไพรมสั จาํกดั 240.00                    บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161820 7/07/2559

59 LED MR16 GU5.3 12V Warm White        1 รายการ 4,794.30     ตกลงราคา  พี แอนด ์พี เทรดดิJง 4,794.30 บาท  พี แอนด ์พี เทรดดิJง 4,794.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161821 7/07/2559

60 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 15,900.00     ตกลงราคา บริษทั ดีส อีส ไอ. ที. จาํกดั 15,900.00 บาท บริษทั ดีส อีส ไอ. ที. จาํกดั 15,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161822 7/07/2559

61 จา้งทดสอบนํJาหนกับรรทุกเครน MTEC PILOT        3 รายการ 53,500.00     ตกลงราคา บริษทั ภูเจริญ เซอร์วิส จาํกดั 53,500.00 บาท บริษทั ภูเจริญ เซอร์วิส จาํกดั 53,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161823 7/07/2559

62 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 21,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ%ง จาํกดั 21,500.00 บาท บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ%ง จาํกดั 21,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161824 7/07/2559

63 จา้งเหมาบริการ (ซ่อม Spray Dry)        1 รายการ 93,300.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สวนหลวง เอนจิเนียริ%ง 93,300.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สวนหลวง เอนจิเนียริ%ง 93,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161826 7/07/2559

64 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       13 รายการ 87,145.00     ตกลงราคา บริษทั รังสิตสตีล แอนด ์เมทอล จาํกดั 87,145.00 บาท บริษทั รังสิตสตีล แอนด ์เมทอล จาํกดั 87,145.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161827 7/07/2559

65 CONSUMABLES        9 รายการ 73,000.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 73,000.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 73,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161828 7/07/2559

66 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,965.24     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,965.24 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,965.24 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161829 7/07/2559

67 วิเคราะห ์Slow bending รางรถไฟ        1 รายการ 25,000.00     กรณีพิเศษ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 25,000.00 บาท  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161830 7/07/2559

68 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,160.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย ์จาํกดั 2,160.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย ์จาํกดั 2,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161831 7/07/2559

69 แบตเตอรี%        2 รายการ 18,400.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยามแบตเตอรี% อิเลคทรอนิคส์ 18,400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยามแบตเตอรี% อิเลคทรอนิคส์ 18,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161832 7/07/2559

70 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 14,700.00     ตกลงราคา บริษทั ดองเฮง จิวเวลรี%  (ประเทศไทย) จาํกดั 14,700.00 บาท บริษทั ดองเฮง จิวเวลรี%  (ประเทศไทย) จาํกดั 14,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161833 7/07/2559

71 ตลบัหมึกปริJนเตอร์        5 รายการ 32,800.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกจิ จาํกดั 32,800.00 บาท บริษทั สหธุรกจิ จาํกดั 32,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161835 8/07/2559

72 OfficeStd 2016 OLP NL        1 รายการ 27,600.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นทีพี จาํกดั 27,600.00 บาท บริษทั เอ็นทีพี จาํกดั 27,600.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161836 8/07/2559
บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 37,350.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั

73 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 33,000.00     ตกลงราคา บริษทั โปรเฟส อิเลคทริค ซัพพลาย จาํกดั 33,000.00 บาท บริษทั โปรเฟส อิเลคทริค ซัพพลาย จาํกดั 33,000.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161837 8/07/2559
บริษทั สมาร์ท โมชั%นเทค จาํกดั 33,800.00 บาท

74 จา้ง calibration เครื%องทดสอบ       2  รายการ 37,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีจี เอ็นจิเนียริ%ง 37,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีจี เอ็นจิเนียริ%ง 37,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161838 8/07/2559

75 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)        1 รายการ 21,000.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161839 8/07/2559

76 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 42,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 42,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 42,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161840 8/07/2559
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77 วสัดุวิทยาศาสตร์(วสัดุ)       1  รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161841 8/07/2559

78 TONER        5 รายการ 8,950.00     ตกลงราคา บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 8,950.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 8,950.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161842 11/07/2559
บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 9,070.00 บาท

79 membrane and sieve        3 รายการ 16,080.00     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 16,080.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 16,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161843 11/07/2559

80 อุปกรณ์ตดัแป๊ป        3 รายการ 1,930.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 1,930.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 1,930.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161844 11/07/2559

81 วสัดุคอมพิวเตอร์        2 รายการ 22,040.00     ตกลงราคา บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 22,040.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 22,040.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161845 11/07/2559
บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 31,280.00 บาท

82 วสัดุวิทยาศาสตร์(มอเตอร์)        1 รายการ 17,325.00     ตกลงราคา บริษทั ทรานส์มิสชั%นเทค จาํกดั 17,325.00 บาท บริษทั ทรานส์มิสชั%นเทค จาํกดั 17,325.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161846 11/07/2559

83 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       2  รายการ 6,475.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 6,475.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 6,475.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161847 11/07/2559

84 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       2  รายการ 4,610.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,610.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,610.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161848 11/07/2559

85 Spare Part งานซ่อมบาํรุงภายในอาคาร       12 รายการ 10,463.20     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,463.20 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,463.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161849 11/07/2559

86 จา้งดาํเนินการงานแข่งขนัหุ่นยนต ์RDC2016        7 รายการ 248,000.00 248,000.00     ตกลงราคา บริษทั อมิวซิมสั จาํกดั 248,000.00 บาท บริษทั อมิวซิมสั จาํกดั 248,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161850 11/07/2559

87 เครื%องวดัแรงกระแทก        1 รายการ 85,850.00     ตกลงราคา บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 85,850.00 บาท บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 85,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161851 25/07/2559

88 เครื%องคอมพิวเตอร์(Workstation)        1 รายการ 81,900.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 79,480.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 79,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161852 11/07/2559

89 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(PC)        1 รายการ 12,760.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 12,760.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 12,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161853 11/07/2559

90 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161854 11/07/2559

91 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 3,740.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 3,740.00 บาท บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 3,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161855 11/07/2559

92 Data logger       1  รายการ 93,000.00     ตกลงราคา บริษทั คียเ์อ็นซ์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 93,000.00 บาท บริษทั คียเ์อ็นซ์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 93,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161856 11/07/2559

93 กระดาษสีเหลือง        2 รายการ 2,090.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากจิ 2,090.00 บาท ร้าน พฒันากจิ 2,090.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161857 12/07/2559

94 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,500.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม แคสติJง เพาวเ์วอร์ จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั สยาม แคสติJง เพาวเ์วอร์ จาํกดั 4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161858 12/07/2559

95 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        5 รายการ 48,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 32,560.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 32,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161859 12/07/2559

96 วสัดุอุปกรณ์ซ่อมแอร์        2 รายการ 10,454.00     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 10,454.00 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 10,454.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161860 12/07/2559
บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 11,140.00 บาท

97 แผ่นยิปซั%ม        1 รายการ 6,300.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,300.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161861 12/07/2559

98 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมฆคีรี (2545) จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั เมฆคีรี (2545) จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161862 12/07/2559

99 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,233.65     ตกลงราคา บริษทั โฮมเดน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั 5,233.65 บาท บริษทั โฮมเดน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั 5,233.65 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161863 12/07/2559

100 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       14 รายการ 7,124.38     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 7,124.38 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 7,124.38 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161864 12/07/2559

101 วสัดุสิJนเปลืองงานเครื%องกล        8 รายการ 12,030.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 12,030.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 12,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161865 12/07/2559

102 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 11,302.50     ตกลงราคา บริษทั เพรสซิชั%น ทูลลิ%ง จาํกดั 11,302.50 บาท บริษทั เพรสซิชั%น ทูลลิ%ง จาํกดั 11,302.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161866 12/07/2559
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103 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 15,340.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 15,340.00 บาท บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 15,340.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161867 12/07/2559

104 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,440.00     ตกลงราคา บริษทั ยูแอนดว์ีโฮลดิJง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,440.00 บาท บริษทั ยูแอนดว์ีโฮลดิJง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161868 12/07/2559

105 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,870.00     ตกลงราคา บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 3,870.00 บาท บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 3,870.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161869 12/07/2559

106 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        6 รายการ 3,520.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย ์จาํกดั 3,520.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย ์จาํกดั 3,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161870 12/07/2559

107 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 18,450.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ปาโก ้เอ็นจิเนียริ%ง 18,450.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ปาโก ้เอ็นจิเนียริ%ง 18,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161871 12/07/2559

108 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 6,900.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 6,900.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 6,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161872 12/07/2559

109 แฟ้มใส่เอกสาร MTEC        1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 35,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161873 12/07/2559

110 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 12,056.45     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จดั 12,056.45 บาท บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จดั 12,056.45 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161874 12/07/2559

111 Silicone Tube 4mm. x 7mm.        1 รายการ 750.00                                             ตกลงราคา บริษทั ไซนเ์อ็นซ์ อินทิเกรท จาํกดั 750.00                    บาท บริษทั ไซนเ์อ็นซ์ อินทิเกรท จาํกดั 750.00                    บาท ราคาตํ%าสุด 3041161875 12/07/2559
บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 860.00                    บาท

112 UPS สาํรองไฟ        1 รายการ 4,600.00     ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 4,600.00 บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 4,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161876 13/07/2559

113 ปัzมชนิดโรตารี%สาํหรับเตา SHIMADZU        1 รายการ 186,900.00 186,900.00     ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั%ม เทคโนโลยี จาํกดั 186,900.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั%ม เทคโนโลยี จาํกดั 186,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161877 14/07/2559

114 ซืJออะไหล่เครื%อง Modutemp Furnace M225        1 รายการ 44,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 44,000.00 บาท บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 44,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161878 14/07/2559

115 Quartz cuvette 10 mm        1 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอนนาไลทต์ิเคิลแลบไซน ์จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั แอนนาไลทต์ิเคิลแลบไซน ์จาํกดั 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161879 14/07/2559

116 Motor Drive Vlave        1 รายการ 24,600.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 24,600.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 24,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161880 14/07/2559

117 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,010.00     ตกลงราคา บริษทั ซัมเมชั%น เทคโนโลยี 2,010.00 บาท บริษทั ซัมเมชั%น เทคโนโลยี 2,010.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161881 14/07/2559

118 EPSON L310        5 รายการ 6,050.00     ตกลงราคา บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 6,050.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 6,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161882 14/07/2559

119  ซ่อมเครื%อง Cooling ของ DSC1, DSC822e        2 รายการ 23,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 23,000.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 23,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161883 14/07/2559

120 คอมพิวเตอร์ 1 เครื%อง        1 รายการ 15,607.48     ตกลงราคา บริษทั แอดไวซ์ โฮลดิJงส์ กรุ๊ป จาํกดั 15,607.48 บาท บริษทั แอดไวซ์ โฮลดิJงส์ กรุ๊ป จาํกดั 15,607.48 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161884 27/07/2559

121 มีผูเ้สนอราคารายเดียว       1  รายการ 1,080.00     ตกลงราคา บริษทั แล็บ เทค เอนจิเนียริ%ง จาํกดั 1,080.00 บาท บริษทั แล็บ เทค เอนจิเนียริ%ง จาํกดั 1,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161885 14/07/2559

122 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 27,500.00     ตกลงราคา บริษทั แฮนดีไวส์ คาร์ไบด ์จาํกดั 27,500.00 บาท บริษทั แฮนดีไวส์ คาร์ไบด ์จาํกดั 27,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161886 14/07/2559

123 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 33,020.20     ตกลงราคา บริษทั รังสิตสตีล แอนด ์เมทอล จาํกดั 30,860.00 บาท บริษทั รังสิตสตีล แอนด ์เมทอล จาํกดั 30,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161887 25/07/2559

124 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 93,000.00     ตกลงราคา บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 93,000.00 บาท บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 93,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161888 14/07/2559

125 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,817.00     ตกลงราคา บริษทั เทสติJง อินสทรูเมนท ์จาํกดั 10,817.00 บาท บริษทั เทสติJง อินสทรูเมนท ์จาํกดั 10,817.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161889 14/07/2559

126 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 16,700.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 16,700.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 16,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161890 14/07/2559

127 ติดตัJงอุปกรณ์ไฟฟ้า        2 รายการ 15,200.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จาํกดั 15,200.00 บาท บริษทั เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จาํกดั 15,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161891 15/07/2559

128 เครื%องวดัและวิเคราะหค์ุณภาพไฟฟ้า        1 รายการ 271,500.00 271,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จาํกดั 271,500.00 บาท บริษทั ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จาํกดั 271,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161892 15/07/2559
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วนัที% 01/07/2016 ถึง 31/07/2016

129 อุปกรณ์สาํหรับโรตารี%        1 รายการ 6,202.50     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 6,202.50 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 6,202.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161893 15/07/2559

130 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       1  รายการ 22,320.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 22,320.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 22,320.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161894 15/07/2559

131 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 46,420.00     ตกลงราคา บริษทั ฟายนส์เปค จาํกดั 46,420.00 บาท บริษทั ฟายนส์เปค จาํกดั 46,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161895 15/07/2559

132 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 3,960.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,960.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161896 15/07/2559

133 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161897 15/07/2559

134 จา้งเหมาปูพืJน        1 รายการ 122,340.00 122,340.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม คอนเซพท ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 122,340.00 บาท บริษทั สยาม คอนเซพท ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 122,340.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161898 15/07/2559
บริษทั แอดวานซ์ แมททีเรียล จาํกดั 170,540.00 บาท

135 เปลี%ยนนํJามนัเครื%องและไส้กรองGENERATOR       12 รายการ 27,130.00     ตกลงราคา บริษทั โปรทีม แอนด ์เซลส์ จาํกดั 27,130.00 บาท บริษทั โปรทีม แอนด ์เซลส์ จาํกดั 27,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161899 15/07/2559

136 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 2,826.90     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,826.90 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,826.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161900 15/07/2559

137 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       3  รายการ 20,600.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 20,600.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 20,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161901 15/07/2559

138 วสัดุวิทยาศาสตร์(เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 14,850.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั%นส จาํกดั 14,850.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั%นส จาํกดั 14,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161902 15/07/2559

139 ซ่อมบาํรุงรักษาเครื%องวิเคราะหป์ริมาณไนโต        1 รายการ 4,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั%น จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั%น จาํกดั 4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161903 15/07/2559

140 plate MPN        1 รายการ 2,475.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม เอ็นจีเค เทคโนโลยี จาํกดั 2,475.00 บาท บริษทั สยาม เอ็นจีเค เทคโนโลยี จาํกดั 2,475.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161904 15/07/2559

141 ซืJอมอเตอร์ระบายความร้อน 220V        2 รายการ 27,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 27,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 27,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161905 15/07/2559

142 ผงหมึก Ricoh        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161906 15/07/2559

143 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 31,000.00     ตกลงราคา บริษทั แคป โกลบอล อลูมิเนียม จาํกดั 29,705.00 บาท บริษทั แคป โกลบอล อลูมิเนียม จาํกดั 29,705.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161907 2/08/2559

144 ซืJอโชค้อพัประตูแบบเปิดคา้ง สีดาํ        1 รายการ 3,900.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161908 15/07/2559

145 ซืJอวสัดุสิJนเปลืองงานเครื%องกล (MTS)        1 รายการ 4,750.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,750.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161910 15/07/2559

146 จา้งซ่อมเครื%อง Solartron        1 รายการ 280,000.00 280,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ 280,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ 280,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161911 15/07/2559

147  battery for generetor        1 รายการ 10,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,400.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161912 15/07/2559

148 Sound Level Meter "Center"        1 รายการ 10,648.00     ตกลงราคา บริษทั ไพรมสั จาํกดั 10,648.00 บาท บริษทั ไพรมสั จาํกดั 10,648.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161913 15/07/2559

149 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,175.00     ตกลงราคา บริษทั บุญส่งพรีซิชั%น ซัพพลาย จาํกดั 5,175.00 บาท บริษทั บุญส่งพรีซิชั%น ซัพพลาย จาํกดั 5,175.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161914 15/07/2559

150 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 2,320.00     ตกลงราคา บริษทั ไพรมสั จาํกดั 2,320.00 บาท บริษทั ไพรมสั จาํกดั 2,320.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161915 22/07/2559

151 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       3  รายการ 11,000.00     ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 11,000.00 บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161916 22/07/2559

152 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 21,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161917 22/07/2559

153 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       4  รายการ 25,450.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 25,450.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 25,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161918 22/07/2559

154 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 20,900.00     ตกลงราคา บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 20,900.00 บาท บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 20,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161919 1/08/2559

155 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161920 22/07/2559
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156 ตน้แบบเพื%อการส่งมอบ        1 รายการ 321,650.00 321,650.00       พิเศษ บริษทั ท็อปเทค โซลูชั%น จาํกดั 321,650.00 บาท บริษทั ท็อปเทค โซลูชั%น จาํกดั 321,650.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161921 22/07/2559
บริษทั แอพค่อน โซลูชั%น จาํกดั 411,000.00 บาท

157 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชั%น จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั%น จาํกดั 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161922 22/07/2559

158 งานบนัทึกภาพวีดีโอ        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไนซ์ ชอต จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั ไนซ์ ชอต จาํกดั 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161923 22/07/2559

159 กล่องจดัเกบ็เอกสาร        1 รายการ 3,200.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตีJ  พริJนติJง จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตีJ  พริJนติJง จาํกดั 3,200.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161924 22/07/2559
 พี แอนด ์พี เทรดดิJง 5,500.00 บาท

160 สอบเทียบเครื%องชั%ง BSA6202S        3 รายการ 6,395.00     ตกลงราคา บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั%น จาํกดั 6,395.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั%น จาํกดั 6,395.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161925 22/07/2559

161 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 70,000.00     ตกลงราคา บริษทั โรโบซีzด จาํกดั 70,000.00 บาท บริษทั โรโบซีzด จาํกดั 70,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161926 22/07/2559

162 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา นาย ถนอม  สืบหลา้ 30,000.00 บาท นาย ถนอม  สืบหลา้ 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161927 22/07/2559

163 หนา้กาก        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 5,000.00 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161928 22/07/2559

164 จา้งเหมาทาํชิJนส่วนชุดแม่พิมพ์        1 รายการ 59,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอสวี นิททนั จาํกดั 59,800.00 บาท บริษทั เอสวี นิททนั จาํกดั 59,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161929 22/07/2559

165 จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งนํJาคนพิการ        1 รายการ 236,400.00 236,400.00     ตกลงราคา บริษทั ตัJง กมิ ฮง การโยธา จาํกดั 236,400.00 บาท บริษทั ตัJง กมิ ฮง การโยธา จาํกดั 236,400.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161930 25/07/2559
บริษทั 800 ทบั 5 เด็คคอเรชั%น จาํกดั 245,650.00 บาท

166 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        6 รายการ 36,580.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 36,580.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 36,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161931 25/07/2559

167 ซ่อมเตาเผา        1 รายการ 57,400.00     ตกลงราคา บริษทั วิสดอม อินเวนเตอร์ จาํกดั 57,400.00 บาท บริษทั วิสดอม อินเวนเตอร์ จาํกดั 57,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161932 25/07/2559

168 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 17,510.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จาํกดั 17,510.00 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จาํกดั 17,510.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161933 25/07/2559

169 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       17 รายการ 16,402.14     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 16,402.14 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 16,402.14 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161934 25/07/2559

170 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,448.60     ตกลงราคา บริษทั เอ-โพลี%พลสั จาํกดั 1,448.60 บาท บริษทั เอ-โพลี%พลสั จาํกดั 1,448.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161935 25/07/2559

171 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(Data Logger)        2 รายการ 25,050.00     ตกลงราคา บริษทั วิศณุและสุภคั จาํกดั 25,050.00 บาท บริษทั วิศณุและสุภคั จาํกดั 25,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161936 25/07/2559

172 สอบเทียบอุปกรณ์และเครื%องแกว้       14 รายการ 14,450.00     ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี%ปุ่น) 14,450.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี%ปุ่น) 14,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161937 25/07/2559

173 RAM, HDD, power supply, สายแปลงเป็น lan       12 รายการ 46,530.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 46,530.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 46,530.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161938 25/07/2559

174 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 3,900.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161939 25/07/2559

175 ตรวจเช็คเครื%องกดั CNC DECKEL MAHO DMU        1 รายการ 14,800.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,800.00 บาท บริษทั ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161940 25/07/2559

176 จา้งตรวจวดัสถิติ        1 รายการ 1,462.62     ตกลงราคา บริษทั ศูนยว์ิจยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทย จาํกดั 1,462.62 บาท บริษทั ศูนยว์ิจยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทย จาํกดั 1,462.62 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161941 25/07/2559

177 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 7,260.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,260.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161942 25/07/2559

178 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,200.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค จาํกดั 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161943 25/07/2559

179 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 16,000.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161944 25/07/2559

180 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        9 รายการ 13,570.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย ์จาํกดั 13,570.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย ์จาํกดั 13,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161945 25/07/2559
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181 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161946 26/07/2559

182 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161947 26/07/2559

183 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,430.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,430.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161948 26/07/2559

184 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 11,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 11,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161949 26/07/2559

185 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค จาํกดั 2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161950 26/07/2559

186 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 17,730.00     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,730.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,730.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161951 26/07/2559

187 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       2  รายการ 6,090.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 6,090.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 6,090.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161952 26/07/2559

188 จา้งซ่อมเครื%องมือวิทย์        6 รายการ 16,600.00     ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอทส์ จาํกดั 16,600.00 บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอทส์ จาํกดั 16,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161953 26/07/2559

189 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161954 26/07/2559

190 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์ตน้แบบ)        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ดี เอ็ม คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอ็ม คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161955 26/07/2559

191 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       3  รายการ 2,850.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,850.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161956 26/07/2559

192 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       2  รายการ 20,400.00     ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 20,400.00 บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 20,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161957 26/07/2559

193 วสัดุวิทยาศาสตร์(เม็ดพลาสติก)       2  รายการ 11,500.00     ตกลงราคา บริษทั บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เกต็ติJง จาํกดั 11,500.00 บาท บริษทั บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เกต็ติJง จาํกดั 11,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161958 26/07/2559

194  LED55Q7700 55"Smart DTV        3 รายการ 82,878.51     ตกลงราคา บริษทั แอปโซลูท เวิลดว์ายด ์จาํกดั 86,970.00 บาท บริษทั ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 82,878.51 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161959 2/08/2559
บริษทั ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 82,878.51 บาท

195 โต๊ะพบักลม        2 รายการ 5,200.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นาวาเฟอร์นิเจอร์ 5,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นาวาเฟอร์นิเจอร์ 5,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161960 27/07/2559

196 วสัดุสาํนกังาน        4 รายการ 30,079.05     ตกลงราคา  พี แอนด ์พี เทรดดิJง 30,079.05 บาท  พี แอนด ์พี เทรดดิJง 30,079.05 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161961 27/07/2559

197 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(Gas Detector)        2 รายการ 124,500.00 124,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นเทค แอสโซซิเอท 124,500.00 บาท บริษทั เอ็นเทค แอสโซซิเอท 124,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161962 27/07/2559

198 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 50,400.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) 50,400.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) 50,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161963 27/07/2559

199 จอคอมพิวเตอร์        5 รายการ 27,960.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 29,280.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 27,960.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161964 28/07/2559
บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 27,960.00 บาท

200 วสัดุซ่อมท่อระบายนํJา M129       15 รายการ 8,800.90     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,800.90 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,800.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161965 28/07/2559

201 จดัทาํเสืJอทีม IDC2016        7 รายการ 7,820.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกส ที เชิJต 7,820.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกส ที เชิJต 7,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161967 29/07/2559

202 ถว้ยเผาอุณหภูมิสูง        1 รายการ 3,950.00     ตกลงราคา  รวมวสัดุทนไฟ แอนด ์เซอร์วิส 3,950.00 บาท  รวมวสัดุทนไฟ แอนด ์เซอร์วิส 3,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161968 29/07/2559

203 ตูเ้ยน็ Electrolux 11.3 Q        2 รายการ 23,690.00     ตกลงราคา บริษทั ทริปเปิJ ลเอ็กซ์ ไลท ์จาํกดั 23,690.00 บาท บริษทั ทริปเปิJ ลเอ็กซ์ ไลท ์จาํกดั 23,690.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3041161969 29/07/2559
 พี แอนด ์พี เทรดดิJง 26,470.00 บาท

204 เครื%องทะลวง        1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั งูเหล็ก 35,000.00 บาท  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั งูเหล็ก 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161970 29/07/2559

205 ซืJอสีทาสัญลกัษณ์คนทอ้งและคนชราลานจอดรถ        2 รายการ 3,100.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,100.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161971 29/07/2559

206 นํJายา R22        3 รายการ 5,690.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,690.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,690.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161972 29/07/2559
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207 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization        1 รายการ 6,299.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นทีพี จาํกดั 6,299.00 บาท บริษทั เอ็นทีพี จาํกดั 6,299.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161973 29/07/2559

208 วสัดุสาํนกังาน       10 รายการ 15,562.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากจิ 15,562.00 บาท ร้าน พฒันากจิ 15,562.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161974 29/07/2559

209 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 2,540.58     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,540.58 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,540.58 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161975 29/07/2559

210 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 37,396.00     ตกลงราคา บริษทั เพรสตนั เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 37,396.00 บาท บริษทั เพรสตนั เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 37,396.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161976 29/07/2559

211 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,250.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 5,250.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 5,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161977 29/07/2559

212 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 6,324.00     ตกลงราคา บริษทั พีเอ็มซี เทคโนโลยี จาํกดั 6,324.00 บาท บริษทั พีเอ็มซี เทคโนโลยี จาํกดั 6,324.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161978 29/07/2559

213 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 30,900.00     ตกลงราคา บริษทั ดี เอ็ม อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 30,900.00 บาท บริษทั ดี เอ็ม อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 30,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161979 29/07/2559

214 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั เอ็ม บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161980 29/07/2559

215 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 6,429.50     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยเอส.เอส.อิฐทนไฟ 6,429.50 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยเอส.เอส.อิฐทนไฟ 6,429.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161981 30/07/2559

216 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 45,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 45,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 45,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161982 30/07/2559

217 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 25,250.00     ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 25,250.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 25,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161983 30/07/2559

218 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 8,400.00     ตกลงราคา บริษทั กจิจกัร จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั กจิจกัร จาํกดั 8,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161984 30/07/2559

219 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 5,800.00     ตกลงราคา บริษทั เทคโนโลยี อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 5,800.00 บาท บริษทั เทคโนโลยี อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 5,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161985 30/07/2559

220 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 66,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั%น จาํกดั 66,000.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั%น จาํกดั 66,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161986 30/07/2559

221 จา้งบริการ DLP        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั โฟร์เอ็ม มลัติมีเดีย จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั โฟร์เอ็ม มลัติมีเดีย จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162003 2/08/2559

222 จา้งขนยา้ยเครื%องมือวิทย์        1 รายการ 30,450.00     ตกลงราคา บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชั%นแนล จาํกดั 30,450.00 บาท บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชั%นแนล จาํกดั 30,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162004 2/08/2559

223 1 Year Maintenance for COMSOL        1 รายการ           SGD13,436.00           SGD13,436.00       พิเศษ  i-Math Pte Ltd 13,436.00 SGD  i-Math Pte Ltd 13,436.00 SGD จดัซืJอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160053 26/07/2559

224 CES Selector 2016 Academic Package        1 รายการ           GBP10,489.00           GBP10,489.00       พิเศษ  Granta Design Limited 10,489.00 GBP  Granta Design Limited 10,489.00 GBP จดัซืJอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160054 6/07/2559

225 Jade software        1 รายการ            USD2,545.00     ตกลงราคา  Materials Data 2,545.00 USD  Materials Data 2,545.00 USD จดัซืJอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160055 15/07/2559

226 จา้งสอบเทียบเครื%องมือวิทย์        4 รายการ            USD10,490.00            USD10,490.00     ตกลงราคา  MACCOR INC. 10,490.00 USD  MACCOR INC. 10,490.00 USD จดัซืJอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160056 22/07/2559

227 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เครื%องแกว้)       14 รายการ            USD2,310.90     ตกลงราคา  CHEMGLASS Life Sciences L 2,310.90 USD  CHEMGLASS Life Sciences L 2,310.90 USD จดัซืJอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160057 25/07/2559

228 ระบบอดัอากาศ (Air Compress)        1 รายการ 1,060,000.00 1,060,000.00     สอบราคา บริษทั นิวเทค เทรดดิJง จาํก 1,053,800.00 บาท บริษทั ไอทีพี เพาเวอร์ จาํกดั 791,000.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3051160015 22/07/2559
บริษทั อลัตร้า-คอมเพรสเซอร์ จาํกดั 920,000.00 บาท
บริษทั แอร์ เพรสเซอร์ เซอร์วิส จาํกดั 840,000.00 บาท
บริษทั ดี.เค.ซัพพลาย แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 776,000.00 บาท
บริษทั ไอทีพี เพาเวอร์ จาํกดั 791,000.00 บาท
บริษทั ไอยรา วิศวกรรม จาํกดั 1,858,240.00 บาท

229 จา้งสาํรวจขอ้มูลการผลิตและการคา้ขา้วโพด        2 รายการ 160,000.00 160,000.00     ตกลงราคา นาย ณภทัร จกัรวฒันา 160,000.00 บาท นาย ณภทัร จกัรวฒันา 160,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160034 1/07/2559

230 บาํรุงรักษาเครื%อง SEM        1 รายการ 50,000.00     ตกลงราคา บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 50,000.00 บาท บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160035 1/07/2559
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231 จา้งเหมาปรับปรุงท่อเครื%องดูดควนั/ไอสารเคมี        1 รายการ 900,000.00 900,000.00     สอบราคา บริษทั ไตร โซลูชั%น จาํกดั 890,000.00 บาท บริษทั ธนพฒัน ์เซลแอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 814,700.00 บาท ราคาตํ%าสุด 3052160036 5/07/2559
บริษทั ธนพฒัน ์เซลแอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 814,700.00 บาท

232 จา้งประชาสัมพนัธ์งาน RDC2016        2 รายการ 188,500.00 188,500.00     ตกลงราคา บริษทั อินสไปร์ คอมมิวนิเคชั%น จาํกดั 188,500.00 บาท บริษทั อินสไปร์ คอมมิวนิเคชั%น จาํกดั 188,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160037 11/07/2559

233 เครื%องผสมเนืJอดินกระเบืJอง        1 รายการ 275,000.00 275,000.00     ตกลงราคา บริษทั เพชรเกษมจกัรกลซีรามิคส์ จาํกดั 275,000.00 บาท บริษทั เพชรเกษมจกัรกลซีรามิคส์ จาํกดั 275,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160038 27/07/2559
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