
แบบ สขร.1

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

1 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 13,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161987 1/08/2559

2 Pressure Gauge : ปรับเทียบ 0-60 mabr        1 รายการ 1,200.00     ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีBปุ่น) 1,200.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีBปุ่น) 1,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161988 9/08/2559

3 DRUM PANASONIC        2 รายการ 6,750.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 6,750.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 6,750.00 บาท ราคาตํBาสุด 3041161989 1/08/2559
บริษทั ไอทีโซลูชัBน แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 6,960.00 บาท

4 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 6,800.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161990 1/08/2559

5 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,650.00     ตกลงราคา บริษทั เอชพี แอดวานซ ์เซรามิคส์ จาํกดั 5,650.00 บาท บริษทั เอชพี แอดวานซ ์เซรามิคส์ จาํกดั 5,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161991 2/08/2559

6 Drum Xerox        1 รายการ 4,850.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 4,850.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 4,850.00 บาท ราคาตํBาสุด 3041161992 2/08/2559
บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,990.00 บาท

7 จา้งเหมาบริการ (ทาํความสะอาด)        1 รายการ 45,000.00     ตกลงราคา บริษทั ฝนณพฒัน์ คลีนนิBง แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 45,000.00 บาท บริษทั ฝนณพฒัน์ คลีนนิBง แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 45,000.00 บาท ราคาตํBาสุด 3041161993 2/08/2559
บริษทั อินเตอร์คลีนนิBงซพัพลาย จาํกดั 155,000.00 บาท

8 จา้งทาํชิXนงาน        1 รายการ 39,170.00     ตกลงราคา บริษทั คอมแซทเทค จาํกดั 39,170.00 บาท บริษทั คอมแซทเทค จาํกดั 39,170.00 บาท ราคาตํBาสุด 3041161994 2/08/2559
บริษทั กิต ฟังกช์ัBน ออลล ์จาํกดั 53,140.00 บาท

9 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        7 รายการ 21,050.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,050.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161995 2/08/2559

10 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 7,220.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิXง 1992 จาํกดั 7,220.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิXง 1992 จาํกดั 7,220.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161996 2/08/2559

11 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 6,200.00     ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,200.00 บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161997 2/08/2559

12 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        6 รายการ 4,080.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,080.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161998 2/08/2559

13 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 18,150.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,150.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041161999 2/08/2559

14 วสัดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึก)        1 รายการ 10,950.00     ตกลงราคา บริษทั ไอทีโซลูชัBน แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 10,950.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชัBน แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 10,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162000 2/08/2559

15 ครุภณัฑต์น้แบบ(ชุดแบตเตอรีB )        1 รายการ 23,590.00     ตกลงราคา บริษทั ออสกา้ โฮลดิXง จาํกดั 23,590.00 บาท บริษทั ออสกา้ โฮลดิXง จาํกดั 23,590.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162001 2/08/2559

16 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162002 2/08/2559

17 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(Control Valve)        1 รายการ 41,500.00     ตกลงราคา บริษทั เทคโทรนิค จาํกดั 41,500.00 บาท บริษทั เทคโทรนิค จาํกดั 41,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162005 2/08/2559

สรุปผลการดาํเนินการจดัซืXอจดัจา้งในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัทีB 01/08/2016 ถึง 31/08/2016
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18 ถุงมือ        4 รายการ 14,700.00     ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 14,700.00 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 14,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162006 3/08/2559

19 กระดาษทิชชู่        1 รายการ 17,400.00     ตกลงราคา  พี แอนด ์พี เทรดดิXง 17,400.00 บาท  พี แอนด ์พี เทรดดิXง 17,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162007 3/08/2559

20 ครุภณัฑว์ิทยาศาสาตร์        1 รายการ 21,598.50     ตกลงราคา บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ ์จาํกดั 21,598.50 บาท บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ ์จาํกดั 21,598.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162008 3/08/2559

21 แมค็เนติค        1 รายการ 900.00                        ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 900.00         บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 900.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162009 3/08/2559

22 UPS ยีBหอ้ POWERCOM        1 รายการ 115,000.00 115,000.00     ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 115,000.00 บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 115,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162010 4/08/2559

23 ซืXอวสัดุปรับปรุงสายโทรศพัท/์ปลัjกไฟ        4 รายการ 12,680.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,680.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162011 4/08/2559

24 ท่อลมเครืBอง Thermo Forming        2 รายการ 1,200.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,200.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162012 4/08/2559

25 โต๊ะพบั,เกา้อีX 10,200.00 10,200.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํก นาวาเฟอร์น 10,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก นาวาเฟอร์น 10,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162013 4/08/2559

26 Toner Xerox        4 รายการ 12,220.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซนเตอร์ จาํกดั 12,220.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซนเตอร์ จาํกดั 12,220.00 บาท ราคาตํBาสุด 3041162014 4/08/2559
บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 12,760.00 บาท

27 เชือกขาว, เทป opp        2 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 3,000.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162015 4/08/2559

28 ซืXอโคมฟลดัไลทแ์อลอีดี FLE 50วตัต์        1 รายการ 19,840.00     ตกลงราคา บริษทั อีฟ ไลทต์ิXง จาํกดั 19,840.00 บาท บริษทั อีฟ ไลทต์ิXง จาํกดั 19,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162016 4/08/2559

29 ลาํโพง        6 รายการ 9,370.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 9,370.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 9,370.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162017 4/08/2559

30 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 14,040.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 14,040.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 14,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162018 5/08/2559

31 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 34,830.00     ตกลงราคา บริษทั เพรสตนั เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 34,830.00 บาท บริษทั เพรสตนั เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 34,830.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162019 5/08/2559

32 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 143,220.00 143,220.00     ตกลงราคา บริษทั ศรีราชพฤกษ ์ จาํกดั 143,220.00 บาท บริษทั ศรีราชพฤกษ ์ จาํกดั 143,220.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162020 5/08/2559

33 จา้งผสมยาง       2  รายการ 12,150.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 12,150.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 12,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162021 5/08/2559

34 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       3  รายการ 8,950.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,950.00 บาท บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162022 5/08/2559

35 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 3,150.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,150.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162023 5/08/2559

36 จา้งเหมาทาํพืXน epoxy       2  รายการ 32,000.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม คอนเซพท ์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั สยาม คอนเซพท ์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162024 5/08/2559
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37 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 1,900.00     ตกลงราคา บริษทั เคทีเอส มอลล ์จาํกดั 1,900.00 บาท บริษทั เคทีเอส มอลล ์จาํกดั 1,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162025 5/08/2559

38 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       2  รายการ 8,250.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,250.00 บาท บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162026 5/08/2559

39 จดัทาํสถานทีBจดัการแข่งขนั IDC Robocon       16 รายการ 270,640.00 270,640.00     ตกลงราคา บริษทั อมิวซิมสั จาํกดั 270,640.00 บาท บริษทั อมิวซิมสั จาํกดั 270,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162027 8/08/2559

40 ครุภณัฑเ์ครืBองปรับอากาศ        1 รายการ 78,500.00     ตกลงราคา บริษทั มัBนยนื เซอร์วิส แอนด ์วิศวกรรม จาํกดั 78,500.00 บาท บริษทั มัBนยนื เซอร์วิส แอนด ์วิศวกรรม จาํกดั 78,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162028 8/08/2559

41 จา้งซ่อมเครืBองมือวิทยฯ์       4  รายการ 35,000.00     ตกลงราคา บริษทั พี เอน็ เทคโนโลย ีแอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั พี เอน็ เทคโนโลย ีแอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162029 8/08/2559

42 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 5,723.00     ตกลงราคา บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียริBง จาํกดั 5,723.00 บาท บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียริBง จาํกดั 5,723.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162030 8/08/2559

43 จา้งทาํอุปกรณ์จบัชิXนงานทดสอบ       1  รายการ 66,000.00     ตกลงราคา บริษทั วินเนอร์ แกรนด ์จาํกดั 66,000.00 บาท บริษทั วินเนอร์ แกรนด ์จาํกดั 66,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162031 8/08/2559

44 ครุภณัฑต์ูอ้บรมร้อน       1  รายการ 69,000.00     ตกลงราคา บริษทั อีเลค็ตริค เซอร์วิส จาํกดั 69,000.00 บาท บริษทั อีเลค็ตริค เซอร์วิส จาํกดั 69,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162032 8/08/2559

45 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 13,800.00     ตกลงราคา บริษทั โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติXง จาํกดั 13,800.00 บาท บริษทั โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติXง จาํกดั 13,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162033 9/08/2559

46 ซ่อมเครืBอง EPMA        1 รายการ 69,480.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 69,480.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 69,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162034 9/08/2559

47 เหรียญรางวลั IDC 2016        2 รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บริษทั วิจิตรศิลป์ถว้ยรางวลั จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั วิจิตรศิลป์ถว้ยรางวลั จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162035 9/08/2559

48 แบตเตอรีB        3 รายการ 33,650.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจดั สยามแบตเตอรีB อิเลคทรอนิคส์ 33,650.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจดั สยามแบตเตอรีB อิเลคทรอนิคส์ 33,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162036 9/08/2559

49 วิเคราะห์ทดสอบ       1  รายการ 5,950.00     ตกลงราคา บริษทั จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จาํกดั 5,950.00 บาท บริษทั จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จาํกดั 5,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162037 9/08/2559

50 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 1,600.00     ตกลงราคา บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 1,600.00 บาท บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 1,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162038 9/08/2559

51 วสัดุสาํนกังาน       1  รายการ 12,598.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 12,598.00 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 12,598.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162039 9/08/2559

52 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 3,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162040 9/08/2559

53 Toner        2 รายการ 7,886.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,886.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,886.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162041 9/08/2559

54 จา้งทาํระบบเก็ยขอ้มูล        1 รายการ 270,000.00 270,000.00     ตกลงราคา บริษทั ซาวิตร้าโซลูชัBน จาํกดั 270,000.00 บาท บริษทั ซาวิตร้าโซลูชัBน จาํกดั 270,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162042 9/08/2559

55 Toner HP 55A        1 รายการ 12,888.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 12,888.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 12,888.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162043 9/08/2559

56 TONER XEROX        4 รายการ 48,880.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 48,880.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 48,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162044 9/08/2559
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57 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(Regulator)        6 รายการ 112,149.00 112,149.00     ตกลงราคา บริษทั เวล บาลานซ ์จาํกดั 112,149.00 บาท บริษทั เวล บาลานซ ์จาํกดั 112,149.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162045 25/08/2559

58 จา้งซ่อมเครืBองมือวิทย์        2 รายการ 116,820.00 116,820.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัBน จาํกดั 116,820.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัBน จาํกดั 116,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162046 9/08/2559

59 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(ซอฟทแ์วร์)        1 รายการ 115,000.00 115,000.00     ตกลงราคา บริษทั เพรสตนั เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 115,000.00 บาท บริษทั เพรสตนั เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 115,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162047 9/08/2559

60 จา้งซ่อมเครืBองมือวิทย์        9 รายการ 95,193.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 95,193.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 95,193.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162048 9/08/2559

61 เพลาสแตนเลส        3 รายการ 1,550.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 1,550.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 1,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162049 9/08/2559

62 เครืBองปรับอากาศ M332        6 รายการ 92,000.00     ตกลงราคา บริษทั กิต ฟังกช์ัBน ออลล ์จาํกดั 92,000.00 บาท บริษทั กิต ฟังกช์ัBน ออลล ์จาํกดั 92,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162050 9/08/2559

63 แบตเตอร์รีBแหง้        1 รายการ 4,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,400.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162051 9/08/2559

64 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        8 รายการ 17,060.84     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 17,060.84 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 17,060.84 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162052 9/08/2559

65 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 16,100.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 16,100.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 16,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162053 9/08/2559

66 จา้งทาํชิXนงานตน้แบบ        1 รายการ 21,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชัBน จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชัBน จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162054 9/08/2559

67 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        10 รายการ 31,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ตงกีBเอน็จิเนียริBง จาํกดั 31,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ตงกีBเอน็จิเนียริBง จาํกดั 31,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162055 9/08/2559

68 าสีโครงเหลก็ใตห้ลงัคาหอ้ง MP143        1 รายการ 28,000.00     ตกลงราคา บริษทั ฝนณพฒัน์ คลีนนิBง แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 28,000.00 บาท บริษทั ฝนณพฒัน์ คลีนนิBง แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 28,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162056 9/08/2559

69 วสัดุสาํนกังาน        3 รายการ 4,840.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 4,840.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 4,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162057 9/08/2559

70 Toner Xerox        4 รายการ 7,280.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 7,280.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 7,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162058 10/08/2559

71 Western Passport 1TB.        4 รายการ 10,300.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 10,300.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 10,300.00 บาท ราคาตํBาสุด 3041162059 10/08/2559
บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 10,500.00 บาท

72 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 14,560.00     ตกลงราคา บริษทั ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั 14,560.00 บาท บริษทั ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั 14,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162060 10/08/2559

73 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(NB)        1 รายการ 21,135.51     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 24,135.51 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 24,135.51 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162061 10/08/2559

74 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ไอ เทคโนโลย ีจาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั เอน็ไอ เทคโนโลย ีจาํกดั 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162062 10/08/2559

75 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 14,700.00     ตกลงราคา บริษทั วิจยัและพฒันาเทคโนโลย ีจาํกดั 14,700.00 บาท บริษทั วิจยัและพฒันาเทคโนโลย ีจาํกดั 14,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162063 10/08/2559
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76 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,800.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็ แอนด ์พี 2,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็ แอนด ์พี 2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162064 10/08/2559

77 วสัดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึก)        2 รายการ 1,680.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 1,680.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 1,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162065 10/08/2559

78 จา้งตรวจเช็คเครืBองมือวิทย์        1 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั ธเนศพฒันา  จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั ธเนศพฒันา  จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162066 10/08/2559

79 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 10,330.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,330.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162067 10/08/2559

80 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 6,740.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี จาํกดั 6,740.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี จาํกดั 6,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162068 10/08/2559

81 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 9,900.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 9,900.00 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 9,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162069 10/08/2559

82 HDD WD MY PASSPORT ULTRA 2TB        1 รายการ 3,200.00     ตกลงราคา บริษทั ไอทีโซลูชัBน แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชัBน แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162070 10/08/2559

83 นํX ามนัไฮดรอลิค        1 รายการ 9,750.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 9,750.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 9,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162071 11/08/2559

84 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       13 รายการ 26,081.65     ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 26,081.65 บาท บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 26,081.65 บาท ราคาตํBาสุด 3041162072 10/08/2559
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พาราอีเลค็ทรอนิกส์ 36,590.00 บาท

85 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 3041162073 10/08/2559

86 จา้งทาํชิXนงาน         1รายการ 74,750.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชัBน จาํกดั 74,750.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชัBน จาํกดั 74,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162074 11/08/2559

87 LCD + จอมอเตอร์ไฟฟ้า        3 รายการ 280,000.00 280,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอปโซลูท เวิลดว์ายด ์จาํกดั 280,000.00 บาท บริษทั แอปโซลูท เวิลดว์ายด ์จาํกดั 280,000.00 บาท ราคาตํBาสุด 3041162075 11/08/2559
บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ จาํกดั 321,750.00 บาท

88 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 14,920.00     ตกลงราคา บริษทั อีเทอร์นิตีX  จาํกดั 14,920.00 บาท บริษทั อีเทอร์นิตีX  จาํกดั 14,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162076 11/08/2559

89 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 17,500.00     ตกลงราคา บริษทั อินเทค 2000 จาํกดั 17,500.00 บาท บริษทั อินเทค 2000 จาํกดั 17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162077 11/08/2559

90 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 51,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กา้วเจริญ อิเลค็ทริคลั เอน็จิเนียริBง 51,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กา้วเจริญ อิเลค็ทริคลั เอน็จิเนียริBง 51,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162078 11/08/2559

91 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 6,500.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 6,500.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162079 11/08/2559

92 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 1,190.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,190.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,190.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162080 11/08/2559

93 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 5,200.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 5,200.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 5,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162081 11/08/2559

Page 5 of 14



แบบ สขร.1

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

สรุปผลการดาํเนินการจดัซืXอจดัจา้งในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัทีB 01/08/2016 ถึง 31/08/2016

94 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 1,600.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,600.00 บาท บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162082 11/08/2559

95 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       3  รายการ 5,460.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 5,460.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 5,460.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162083 11/08/2559

96 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 15,300.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็ วาย เดคคอร์ จาํกดั 15,300.00 บาท บริษทั เอม็ วาย เดคคอร์ จาํกดั 15,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162084 11/08/2559

97 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        4 รายการ 15,160.00     ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 15,160.00 บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 15,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162085 11/08/2559

98 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,185.00     ตกลงราคา บริษทั บุญส่งพรีซิชัBน ซพัพพลาย จาํกดั 2,185.00 บาท บริษทั บุญส่งพรีซิชัBน ซพัพพลาย จาํกดั 2,185.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162086 11/08/2559

99 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 3,830.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,830.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,830.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162087 11/08/2559

100 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 3,900.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 3,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162088 12/08/2559

101 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       3  รายการ 7,710.00     ตกลงราคา บริษทั ฟานคัไทย จาํกดั 7,710.00 บาท บริษทั ฟานคัไทย จาํกดั 7,710.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162089 12/08/2559

102 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)      13  รายการ 14,350.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย ์ 14,350.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย ์ 14,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162090 12/08/2559

103 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       3  รายการ 20,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไท เทค อินเตอร์เทรด จาํกดั 20,500.00 บาท บริษทั ไท เทค อินเตอร์เทรด จาํกดั 20,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162091 12/08/2559

104 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(HOT PLATE)       1  รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162092 12/08/2559

105 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ (เครืXองฉายภาพ)       1  รายการ 37,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัBน จาํกดั (มหาชน) 37,000.00 บาท บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัBน จาํกดั (มหาชน) 37,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162093 12/08/2559

106 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(HOT PLATE)        2 รายการ 52,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 52,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 52,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162094 12/08/2559

107 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 1,900.00     ตกลงราคา บริษทั ซบับอน จาํกดั 1,900.00 บาท บริษทั ซบับอน จาํกดั 1,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162096 12/08/2559

108 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,420.00     ตกลงราคา บริษทั แอสทิวท ์โซลูชัBน จาํกดั 1,420.00 บาท บริษทั แอสทิวท ์โซลูชัBน จาํกดั 1,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162097 15/08/2559

109 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 96,900.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 96,900.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 96,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162098 15/08/2559

110 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 101,688.95 101,688.95     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 101,688.95 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 101,688.95 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162099 15/08/2559

111 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       5  รายการ 9,018.00     ตกลงราคา บริษทั ศูนยร์วมสายพานอุตสาหกรรมไทย จาํกดั 9,018.00 บาท บริษทั ศูนยร์วมสายพานอุตสาหกรรมไทย จาํกดั 9,018.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162100 15/08/2559

112 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 2,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย-เจแปน แก๊ส จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั ไทย-เจแปน แก๊ส จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162101 15/08/2559

113 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 65,000.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิสทรูเมน้ท ์จาํกดั 65,000.00 บาท บริษทั เคมิสทรูเมน้ท ์จาํกดั 65,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162102 15/08/2559
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114 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บริษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162103 16/08/2559

115 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 6,369.00     ตกลงราคา  จกัร์พงษก์ารทอ 6,369.00 บาท  จกัร์พงษก์ารทอ 6,369.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162104 16/08/2559

116 ซ่อมระบบ BAS หอ้ง Control Room        1 รายการ 13,000.00     ตกลงราคา บริษทั จอห์นสนั คอนโทรลส์ จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั จอห์นสนั คอนโทรลส์ จาํกดั 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162105 16/08/2559

117 ซืXอ Grease Spray        1 รายการ 5,750.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเอม็จี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,750.00 บาท บริษทั ดีเอม็จี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162106 16/08/2559

118 วสัดุสาํนกังาน        1 รายการ 6,311.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 6,311.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 6,311.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162107 17/08/2559

119 นํX ายาลา้งจาน        1 รายการ 1,620.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 1,620.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 1,620.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162108 17/08/2559

120 นํX ายากนัสนิม        2 รายการ 27,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ที. อินเตอร์ เคมิคอล จาํกดั 27,500.00 บาท บริษทั เอส.ที. อินเตอร์ เคมิคอล จาํกดั 27,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162109 17/08/2559

121 อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า        3 รายการ 91,800.00     ตกลงราคา บริษทั ชินเพาเวอร์ จาํกดั 91,800.00 บาท บริษทั ชินเพาเวอร์ จาํกดั 91,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162110 17/08/2559

122 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 4,920.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,920.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162111 17/08/2559

123 อุปกรณ์ซ่อมระบบ BAS - Control Room        4 รายการ 4,640.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 4,640.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 4,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162112 18/08/2559

124 โต๊ะพบัสแตนเลส        3 รายการ 36,000.00     ตกลงราคา นาย พิเชษฐ ์สุดงาม 36,000.00 บาท นาย พิเชษฐ ์สุดงาม 36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162113 18/08/2559

125 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลPPE        7 รายการ 20,172.00     ตกลงราคา บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล จาํกดั 20,172.00 บาท บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล จาํกดั 20,172.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162114 18/08/2559

126 งานผลิตกราฟิกสาํหรับติดตัXงฉากถ่ายภาพ        1 รายการ 7,200.00     ตกลงราคา บริษทั อมิวซิมสั จาํกดั 7,200.00 บาท บริษทั อมิวซิมสั จาํกดั 7,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162115 18/08/2559

127 เดินสายสญัญาณและ Set up Parameters        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั แมชซอฟท ์จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั แมชซอฟท ์จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162116 18/08/2559

128 Service Fixed Gas Detector        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอลเมอร์ จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั เอลเมอร์ จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162117 18/08/2559

129 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 8,960.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ ์อินโนเวชัBน จาํกดั 8,960.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ ์อินโนเวชัBน จาํกดั 8,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162118 18/08/2559

130 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 6,395.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,395.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,395.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162119 19/08/2559

131 จา้งออกแบบแผนการผา่ตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162120 19/08/2559

132 วสัดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึก)        5 รายการ 14,460.00     ตกลงราคา บริษทั ไอทีโซลูชัBน แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 14,460.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชัBน แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 14,460.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162121 19/08/2559
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133 จา้งออกแบบแผนการผา่ตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162122 19/08/2559

134 จา้งทดสอบคุณสมบตัินํX าสียอ้มผา้        7 รายการ 29,950.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรีB  จาํกดั 29,950.00 บาท บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรีB  จาํกดั 29,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162123 19/08/2559

135 ซ่อมรถแฮนดล์ิฟท ์อาคาร PILOT PLANT        8 รายการ 5,960.00     ตกลงราคา บริษทั เจ-ท็อพ พาร์ท จาํกดั 5,950.00 บาท บริษทั เจ-ท็อพ พาร์ท จาํกดั 5,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162124 19/08/2559

136 เครืBองมือตรวจสอบมิติเกลียว        6 รายการ 51,120.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยาม มาสเตอร์ พรีซีซัBน ทูล 51,120.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยาม มาสเตอร์ พรีซีซัBน ทูล 51,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162125 19/08/2559

137 วสัดุคอมพิวเตอร์       20 รายการ 21,160.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 21,160.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 21,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162126 19/08/2559

138 TONER XEROX        4 รายการ 12,220.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 12,220.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 12,220.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162127 19/08/2559

139 พดัลม        1 รายการ 21,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 21,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 21,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162128 22/08/2559

140 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 50,400.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 50,400.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 50,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162129 22/08/2559

141 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 14,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอสซีซี เอน็ เทค อินโนเวสท ์จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั เอสซีซี เอน็ เทค อินโนเวสท ์จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162130 22/08/2559

142 Spare Part งานซ่อมอาคาร       24 รายการ 24,808.76     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 24,808.76 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 24,808.76 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162131 22/08/2559

143 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       2  รายการ 4,470.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,470.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,470.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162132 22/08/2559

144 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 9,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็.ซพัพลาย อินเตอร์ จาํกดั 9,500.00 บาท บริษทั เอม็.ซพัพลาย อินเตอร์ จาํกดั 9,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162133 22/08/2559

145 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 28,800.00     ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคัBม เทคโนโลย ีจาํกดั 28,800.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคัBม เทคโนโลย ีจาํกดั 28,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162134 22/08/2559

146 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,300.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,300.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162135 22/08/2559

147 ปลูกตน้ไมด้า้นหลงัอาคาร        3 รายการ 22,300.00     ตกลงราคา นาง เกศรา  ปิจะยงั 22,300.00 บาท นาง เกศรา  ปิจะยงั 22,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162136 22/08/2559

148 กาแฟและของใชส้าํนกังาน        9 รายการ 19,910.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 19,910.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 19,910.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162137 22/08/2559

149 ถุงขยะดาํ        3 รายการ 25,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 25,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 25,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162138 22/08/2559

150 กระดาษเช็ดมือ        2 รายการ 40,700.00     ตกลงราคา  พี แอนด ์พี เทรดดิXง 40,700.00 บาท  พี แอนด ์พี เทรดดิXง 40,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162139 22/08/2559

151 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 44,455.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 44,455.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 44,455.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162140 22/08/2559

152 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 32,162.25     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 32,162.25 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 32,162.25 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162141 22/08/2559
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153 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 11,700.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 11,700.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 11,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162142 22/08/2559

154 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 2,100.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162143 22/08/2559

155 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        7 รายการ 3,666.19     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,666.19 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,666.19 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162144 22/08/2559

156 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)        3 รายการ 9,250.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 9,250.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 9,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162145 22/08/2559

157 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 31,200.00     ตกลงราคา บริษทั ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชัBน จาํกดั 31,200.00 บาท บริษทั ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชัBน จาํกดั 31,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162146 23/08/2559

158 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(Hotplate Stirrer)        1 รายการ 15,500.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ ์อิโนเวชัBน จาํกดั 15,500.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ ์อิโนเวชัBน จาํกดั 15,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162147 23/08/2559

159 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 23,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 23,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 23,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162148 23/08/2559

160 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 11,214.95     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 11,214.95 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 11,214.95 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162149 23/08/2559

161 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 26,880.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 26,880.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 26,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162150 23/08/2559

162 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 17,630.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 17,630.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 17,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162151 23/08/2559

163 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,040.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,040.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162152 23/08/2559

164 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอพพลิเคชัBน ดีฟายน์ จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั แอพพลิเคชัBน ดีฟายน์ จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162153 23/08/2559

165 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 8,793.00     ตกลงราคา บริษทั ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั 8,793.00 บาท บริษทั ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั 8,793.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162154 23/08/2559

166 วสัดุวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)        1 รายการ 88,700.00     ตกลงราคา บริษทั ไอทีโซลูชัBน แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 88,700.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชัBน แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 88,700.00 บาท ราคาตํBาสุด 3041162155 23/08/2559
บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 90,400.00 บาท
บริษทั เมโทรโปรเฟสชัBนแนลโปรดกัส์ จาํกดั 95,200.00 บาท
บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 89,000.00 บาท

167 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 14,500.00     ตกลงราคา บริษทั เจดบับลิว เทค จาํกดั 14,500.00 บาท บริษทั เจดบับลิว เทค จาํกดั 14,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162156 23/08/2559

168 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 17,216.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.เอน็.บี.เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 17,216.00 บาท บริษทั ไอ.เอน็.บี.เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 17,216.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162157 23/08/2559

169 ซ่อมบาํรุงรักษาเครืBอง SEM JSM-5410        1 รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บริษทั ธาราบิสสิเนส จาํกดั 12,500.00 บาท บริษทั ธาราบิสสิเนส จาํกดั 12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162158 24/08/2559

170 กราวดป์ลัjก SCHUKO        1 รายการ 794.40                        ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทูเจเจย ์มาร์เก็ตติXง 794.40         บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทูเจเจย ์มาร์เก็ตติXง 794.40         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162159 24/08/2559
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171 กล่องกระดาษ        1 รายการ 960.00                        ตกลงราคา บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตีX  พริXนติXง จาํกดั (มหาชน) 960.00         บาท บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตีX  พริXนติXง จาํกดั (มหาชน) 960.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162160 24/08/2559

172 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 15,300.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 15,300.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 15,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162161 24/08/2559

173 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 10,650.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 10,650.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 10,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162162 24/08/2559

174 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 3,910.00     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 3,910.00 บาท บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 3,910.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162163 24/08/2559

175 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติก จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติก จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162164 24/08/2559

176 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 24,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 24,800.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 24,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162165 24/08/2559

177 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        6 รายการ 31,550.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิXง 1992 จาํกดั 31,550.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิXง 1992 จาํกดั 31,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162166 24/08/2559

178 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(Oven)        1 รายการ 52,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัBน จาํกดั 52,500.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัBน จาํกดั 52,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162167 24/08/2559

179 Battery Notebook รุ่น Portege R830        1 รายการ 4,500.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162168 24/08/2559

180 โช๊คอพัประตู        2 รายการ 8,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162169 24/08/2559

181 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์) 56,895.00 56,895.00     ตกลงราคา บริษทั ไอเอสโอ เทรด แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 56,895.00 บาท บริษทั ไอเอสโอ เทรด แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 56,895.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162170 24/08/2559

182 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 64,500.00     ตกลงราคา บริษทั แฮนดีไวส์ คาร์ไบด ์จาํกดั 64,500.00 บาท บริษทั แฮนดีไวส์ คาร์ไบด ์จาํกดั 64,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162171 25/08/2559

183 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 11,020.00     ตกลงราคา บริษทั รังสิตสตีล แอนด ์เมทอล จาํกดั 11,020.00 บาท บริษทั รังสิตสตีล แอนด ์เมทอล จาํกดั 11,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162172 25/08/2559

184 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 3,400.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชัBน จาํกดั 3,400.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชัBน จาํกดั 3,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162173 25/08/2559

185 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,500.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชัBน จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชัBน จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162174 25/08/2559

186 วสัดุวิทยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 560.00                        ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 560.00         บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 560.00         บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162175 25/08/2559

187 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 183,500.00 183,500.00     ตกลงราคา บริษทั พรีซิชัBน อิควิปเมนท ์จาํกดั 183,500.00 บาท บริษทั พรีซิชัBน อิควิปเมนท ์จาํกดั 183,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162176 26/08/2559

188 สมุดแสดงผลงาน Photo Artครบรอบ 30 ปี Mtec       1 รายการ 272,500.00 272,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 272,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 272,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162177 26/08/2559

189 เครืBองควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์        1 รายการ 90,000.00     ตกลงราคา บริษทั วิทแมน บทัเทนเฟลด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 90,000.00 บาท บริษทั วิทแมน บทัเทนเฟลด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 90,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162178 26/08/2559
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190 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       7  รายการ 4,584.00     ตกลงราคา บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 4,584.00 บาท บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 4,584.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162179 26/08/2559

191 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 6,450.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 6,450.00 บาท บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 6,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162180 26/08/2559

192 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,700.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162181 26/08/2559

193 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 16,915.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 16,915.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 16,915.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162182 26/08/2559

194 วสัดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,250.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 2,250.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 2,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162183 26/08/2559

195 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,545.00     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 6,545.00 บาท บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 6,545.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162184 26/08/2559

196 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 55,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 55,000.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 55,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162185 26/08/2559

197 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 93,600.00     ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 93,600.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 93,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162186 26/08/2559

198 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       3  รายการ 2,658.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,658.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,658.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162187 26/08/2559

199 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       6  รายการ 7,478.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 7,478.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 7,478.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162188 26/08/2559

200 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)      11  รายการ 9,048.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 9,048.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 9,048.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162189 26/08/2559

201 จา้งทาํชิXนงานตน้แบบ        1 รายการ 235,000.00 235,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริBง เซอร์วิส ซพัพลาย 235,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริBง เซอร์วิส ซพัพลาย 235,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162190 26/08/2559

202 Actuators        1 รายการ 49,200.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 49,200.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 49,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162191 26/08/2559

203 อุปกรณ์ซ่อมแอร์ M321        3 รายการ 16,603.50     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 16,603.50 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 16,603.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162192 26/08/2559

204 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 260,000.00 260,000.00     ตกลงราคา บริษทั อรุณกฤษณ์ ซพัพลายเออร์ จาํกดั 260,000.00 บาท บริษทั อรุณกฤษณ์ ซพัพลายเออร์ จาํกดั 260,000.00 บาท ราคาตํBาสุด 3041162193 26/08/2559
บริษทั วี.เอช.โลหะกิจ จาํกดั 300,000.00 บาท
 ตัXงเจริญการช่าง 360,000.00 บาท

205 IRM 901 Oil        2 รายการ 15,400.00     ตกลงราคา บริษทั เคมี อินโนเวชัBน จาํกดั 15,400.00 บาท บริษทั เคมี อินโนเวชัBน จาํกดั 15,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162194 26/08/2559

206 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 275,000.00 275,000.00     ตกลงราคา บริษทั โชคชยัจกัรกลเกษตร จาํกดั 275,000.00 บาท บริษทั โชคชยัจกัรกลเกษตร จาํกดั 275,000.00 บาท ราคาตํBาสุด 3041162195 26/08/2559
 ตัXงเจริญการช่าง 402,500.00 บาท
บริษทั วี.เอช.โลหะกิจ จาํกดั 350,000.00 บาท

207 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162196 26/08/2559
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208 จา้งเหมาบริการ        1 รายการ 70,000.00     ตกลงราคา บริษทั พนัธว์ิจิตร การช่าง จาํกดั 70,000.00 บาท บริษทั พนัธว์ิจิตร การช่าง จาํกดั 70,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162197 26/08/2559

209 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 18,660.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,100.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162198 30/08/2559

210 วสัดุวิทยาศาสตร์       10 รายการ 69,950.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 69,950.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 69,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162199 30/08/2559

211 Syringe filter        4 รายการ 17,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอซ็ซีซท จาํกดั 17,000.00 บาท บริษทั แอซ็ซีซท จาํกดั 17,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162200 29/08/2559

212 Pressure Gaude        2 รายการ 13,860.00     ตกลงราคา บริษทั เคป อินดสัเตรียล จาํกดั 13,860.00 บาท บริษทั เคป อินดสัเตรียล จาํกดั 13,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162201 29/08/2559

213 เจลลา้งมือ        1 รายการ 10,080.00     ตกลงราคา บริษทั ไออาร์ โปร เกา้ จาํกดั 10,080.00 บาท บริษทั ไออาร์ โปร เกา้ จาํกดั 10,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162202 29/08/2559

214 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 7,400.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 7,400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 7,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162203 29/08/2559

215 SolidWork Premium (1LC)        1 รายการ 375,000.00 375,000.00       พิเศษ บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 375,000.00 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 375,000.00 บาท ตรงตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน 3041162204 30/08/2559

216 Plasticware  สาํหรับงาน cell culture        3 รายการ 19,200.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิXง 1992 จาํกดั 19,200.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิXง 1992 จาํกดั 19,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162205 30/08/2559

217 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 9,808.00     ตกลงราคา บริษทั ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั 9,808.00 บาท บริษทั ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั 9,808.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162206 30/08/2559

218 ลูกปืนแอร์        1 รายการ 4,440.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,440.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162207 30/08/2559

219 สอบเทียบ Thermocouple        1 รายการ 2,180.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็.เอม็.เทคนิคอล จาํกดั 2,180.00 บาท บริษทั เอน็.เอม็.เทคนิคอล จาํกดั 2,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162208 30/08/2559

220 ซืXอดอกกดัโลหะแข็ง        3 รายการ 28,845.00     ตกลงราคา บริษทั เพรสซิชัBน ทูลลิBง จาํกดั 28,845.00 บาท บริษทั เพรสซิชัBน ทูลลิBง จาํกดั 28,845.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162209 30/08/2559

221 ฟิวเซอร์        1 รายการ 3,263.00     ตกลงราคา บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 3,263.00 บาท บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 3,263.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162210 30/08/2559

222 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 28,037.38     ตกลงราคา บริษทั เจริญทศัน์ จาํกดั 28,037.38 บาท บริษทั เจริญทศัน์ จาํกดั 28,037.38 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162211 30/08/2559

223 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 3,030.00     ตกลงราคา บริษทั ฟานคัไทย จาํกดั 3,030.00 บาท บริษทั ฟานคัไทย จาํกดั 3,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162213 31/08/2559

224 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       4  รายการ 28,554.24     ตกลงราคา บริษทั ไท เทค อินเตอร์เทรด จาํกดั 28,554.24 บาท บริษทั ไท เทค อินเตอร์เทรด จาํกดั 28,554.24 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162214 31/08/2559

225 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       13 รายการ 14,029.00     ตกลงราคา บริษทั ซิสเต็ม อพัเกรด โซลูชัBน จาํกดั 14,029.00 บาท บริษทั ซิสเต็ม อพัเกรด โซลูชัBน จาํกดั 14,029.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162215 31/08/2559

226 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 18,350.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี เอม็ พี เซอร์วิส 18,350.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี เอม็ พี เซอร์วิส 18,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162216 31/08/2559
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227 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,250.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชัBน จาํกดั 3,250.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชัBน จาํกดั 3,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162217 31/08/2559

228 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 5,560.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,560.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162218 31/08/2559

229 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 132,000.00 132,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 132,000.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 132,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162219 31/08/2559

230 ครุภณัฑว์ิทยาศาตร์(เครืBองบดเคลือบ)        1 รายการ 130,841.12 130,841.12     ตกลงราคา บริษทั เซล่าวลั ซพัพลาย จาํกดั 130,841.12 บาท บริษทั เซล่าวลั ซพัพลาย จาํกดั 130,841.12 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162220 31/08/2559

231 ครุภณัฑว์ิทยาศาตร์(Shaker)        1 รายการ 200,000.00 200,000.00     ตกลงราคา บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 200,000.00 บาท บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 200,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162221 31/08/2559

232 เครืBองผสม       1  รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บริษทั ยนูิตีX  อีควิปเมน้ท จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั ยนูิตีX  อีควิปเมน้ท จาํกดั 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162222 31/08/2559

233 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 66,674.00     ตกลงราคา บริษทั เพรสตนั เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 66,674.00 บาท บริษทั เพรสตนั เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 66,674.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162223 31/08/2559

234 เครืBองวดัสีกระเบืXอง        1 รายการ 280,000.00 280,000.00     ตกลงราคา บริษทั เซ็นเทเซีย จาํกดั 280,000.00 บาท บริษทั เซ็นเทเซีย จาํกดั 280,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162224 31/08/2559

235 เครืBองวดัแสง        1 รายการ            EUR2,575.50 EUR2,575.50     ตกลงราคา  B. Hagner AB 2,575.50 EUR  B. Hagner AB 2,575.50 EUR จดัซืXอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160058 15/08/2559

236 วสัดุวิทยาศาสตร์ (Membrane)        1 รายการ           JPY69,370.00     ตกลงราคา  AGC ENGINEERING CO., LTD. 69,370 JPY  AGC ENGINEERING CO., LTD. 69,370 JPY จดัซืXอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160059 31/08/2559

237 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์ตน้แบบ)        1 รายการ 680,000.00 680,000.00 บริษทั ดีเอก็ซเ์อน็ เอน็จิเนียริBง แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 680,000.00 บาท บริษทั ดีเอก็ซเ์อน็ เอน็จิเนียริBง แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 680,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3051160017 3/08/2559

238 เครืBองตดัชิXนเนืXอ        1 รายการ 760,000.00 760,000.00 บริษทั ซายน์เทค  จาํกดั 831,775.70 บาท บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 710,280.37 บาท ราคาตํBาสุด 3051160018 10/08/2559
บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 710,280.37 บาท

239 จา้งบาํรุงรักษาเครืBองมือวิทย์        1 รายการ 40,000.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิสทรูเมน้ท ์จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั เคมิสทรูเมน้ท ์จาํกดั 40,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160039 5/08/2559

240 จา้งทดสอบถุงผา้       1  รายการ 44,000.00               กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั นเรศวร 44,000.00 บาท มหาวิทยาลยั นเรศวร 44,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160040 5/08/2559

241 จา้งเหมาติดตัXงระบบไฟฟ้า       1  รายการ 306,500.00 306,500.00 สอบราคา บริษทั เอส.เจ.เอน็.เอน็จิเนียริBง จาํกดั 286,448.60 บาท บริษทั เอส.เจ.เอน็.เอน็จิเนียริBง จาํกดั 286,448.60 บาท ราคาตํBาสุด 3052160041 24/08/2559
บริษทั พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จาํกดั 332,132.00 บาท
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เค.ที.เทค 419,440.00 บาท
บริษทั ซิตีX  เทค เอน็จิเนียริBง จาํกดั 378,000.00 บาท
บริษทั สตาร์ มาสเตอร์ อิเลค็ทริค จาํกดั 495,661.00 บาท
บริษทั ทีม โปรเฟสชัBนแนล จาํกดั 495,590.00 บาท

242 เครืBองบดเถา้หนกัและวตัถุดิบ        1 รายการ 506,542.06 506,542.06 สอบราคา บริษทั เพชรเกษมจกัรกลซีรามิกส์ จาํกดั 506,542.06 บาท บริษทั เพชรเกษมจกัรกลซีรามิกส์ จาํกดั 506,542.06 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160042 31/08/2559

243 จา้งเหมาปรับปรุงพืXนทีBสาํนกังาน ชัXน 5,6        1 รายการ 3,300,000.00 3,300,000.00 e-Auction บริษทั เมริทแมน เอนจิเนียริBง จาํกดั 2,899,999.00 บาท บริษทั เมริทแมน เอนจิเนียริBง จาํกดั 2,899,999.00 บาท ราคาตํBาสุด 3055160002 11/08/2559
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แบบ สขร.1

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

สรุปผลการดาํเนินการจดัซืXอจดัจา้งในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัทีB 01/08/2016 ถึง 31/08/2016

บริษทั พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จาํกดั 3,288,000.00 บาท
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โอ.ที.ที.วาย 3,294,000.00 บาท
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นิตยาก่อร้าง 3,294,000.00 บาท
บริษทั เอฟ เอม็ จี โฮลดิXง จาํกดั 3,294,000.00 บาท
บริษทั เอเซียเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จาํกดั 3,167,000.00 บาท
บริษทั วฒันพฒันา จาํกดั 3,294,000.00 บาท
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที เค พี อินเทลลิเจน้ท์ 3,180,000.00 บาท
บริษทั กลอรีB  เมคเกอร์ จาํกดั 2,979,500.00 บาท
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