
แบบ สขร.1

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

1 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 22,010.00     ตกลงราคา บริษทั พรีเมียร์ ออโตเมชั%น เซนเตอร์ จาํกดั 22,010.00 บาท บริษทั พรีเมียร์ ออโตเมชั%น เซนเตอร์ จาํกดั 22,010.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162225 1/09/2016

2 จ้างเหมาทาํบอร์ดนิทรรศการน็อคดาวน์        2 รายการ 56,500.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 69,950.00 บาท บริษทั บีเกิล ฟลาย จาํกดั 56,500.00 บาท ราคาต ํ%าสุด 3041162226 1/09/2016
บริษทั บีเกิล ฟลาย จาํกดั 56,500.00 บาท

3 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 2,800.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162227 1/09/2016

4 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 6,750.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 6,750.00 บาท บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 6,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162228 1/09/2016

5 ซ่อมเครื%องอบแห้งแบบพน่ฝอย Spray Dryer       20 รายการ 14,303.00     ตกลงราคา บริษทั นิวแม็ก จาํกดั 14,303.00 บาท บริษทั นิวแม็ก จาํกดั 14,303.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162229 1/09/2016

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื%องจาํลองสามมิติ)        1 รายการ 233,645.00 233,645.00     ตกลงราคา บริษทั คอมกราฟ จาํกดั 233,644.00 บาท บริษทั คอมกราฟ จาํกดั 233,644.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162230 1/09/2016

7 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 11,820.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิFง 1992 จาํกดั 11,820.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิFง 1992 จาํกดั 11,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162231 1/09/2016

8 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 29,021.00     ตกลงราคา บริษทั จุฑาวรรณ จาํกดั 29,021.00 บาท บริษทั จุฑาวรรณ จาํกดั 29,021.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162232 1/09/2016

9 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,040.00     ตกลงราคา บริษทั ฟานัคไทย จาํกดั 3,040.00 บาท บริษทั ฟานัคไทย จาํกดั 3,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162233 1/09/2016

10 เครื%องวดั       1  รายการ 13,974.00     ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 13,974.00 บาท บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 13,974.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162234 16/09/2016

11 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       10 รายการ 22,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 22,700.00 บาท บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 22,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162235 3/09/2016

12 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 14,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162236 3/09/2016

13 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 10,080.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 10,080.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 10,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162237 3/09/2016

14 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 5,888.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 5,888.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 5,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162238 5/09/2016

15 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       3  รายการ 32,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยชินวา คาโกะ จาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั ไทยชินวา คาโกะ จาํกดั 32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162239 3/09/2016

16 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 700.00                       ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 700.00           บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 700.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162240 3/09/2016

17 จ้างซ่อมเครื%องมือวิทยาศาสตร์       1  รายการ 15,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 15,500.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 15,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162241 3/09/2016

18 วสัดุวิทยาศาสตร์(พลาติก)       1  รายการ 27,500.00     ตกลงราคา บริษทั เมอริท โซลูชั%น จาํกดั 27,500.00 บาท บริษทั เมอริท โซลูชั%น จาํกดั 27,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162242 3/09/2016

19 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 3,750.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,750.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162243 3/09/2016

20 วสัดุวิทยาศาสตร์(พลาติก)       1  รายการ 4,950.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั%นส จาํกดั 4,950.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั%นส จาํกดั 4,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162244 3/09/2016

21 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       1  รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162245 3/09/2016

22 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 13,500.00     ตกลงราคา บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั จาํกดั 13,500.00 บาท บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั จาํกดั 13,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162246 3/09/2016

23 จ้างเหมาบริการ       2  รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บริษทั สาลี% คลัเลอ่ร์ จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั สาลี% คลัเลอ่ร์ จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162247 3/09/2016

24 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 3041162248 3/09/2016

สรุปผลการดาํเนินการจัดซืFอจัดจ้างในรอบ กนัยายน 59
ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(ระหวา่งวนัที% 1 กนัยายน 2559 – 30 กนัยายน 2559)
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แบบ สขร.1

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

25 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       2  รายการ 7,188.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 7,180.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 7,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162249 3/09/2016

26 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 14,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162250 3/09/2016

27 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 8,750.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,750.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162251 3/09/2016

28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์       1  รายการ 160,000.00 160,000.00     ตกลงราคา บริษทั วีพีดี อินเตอร์เนชั%นแนล จาํกดั 160,000.00 บาท บริษทั วีพีดี อินเตอร์เนชั%นแนล จาํกดั 160,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162252 3/09/2016

29 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       2  รายการ 4,425.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) 4,425.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) 4,425.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162253 4/09/2016

30 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 1,280.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จาํกดั 1,280.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จาํกดั 1,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162254 4/09/2016

31 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162255 4/09/2016

32 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 11,268.00     ตกลงราคา บริษทั ซันไรส์ เทคโนโลยี จาํกดั 11,268.00 บาท บริษทั ซันไรส์ เทคโนโลยี จาํกดั 11,268.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162258 4/09/2016

33 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)       1  รายการ 2,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย-เจแปน แกส๊ จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั ไทย-เจแปน แกส๊ จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162259 4/09/2016

34 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       2  รายการ 2,750.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,750.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162260 4/09/2016

35 จ้างเหมาบริการ       2  รายการ 132,000.00 132,000.00     ตกลงราคา  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 132,000.00 บาท  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 132,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162261 6/09/2016

36 วสัดุวิทยาศาสตร์(วสัดุ)       1  รายการ 1,750.00     ตกลงราคา บริษทั ซี.ไจแกนติค คาร์บอน จาํกดั 1,750.00 บาท บริษทั ซี.ไจแกนติค คาร์บอน จาํกดั 1,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162262 4/09/2016

37 เครื%องพริFนเตอร์       1  รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162263 4/09/2016

38 อุปกรณ์ซ่อมเตาเผา        1 รายการ 70,000.00     ตกลงราคา บริษทั ชวโชติ จาํกดั 70,000.00 บาท บริษทั ชวโชติ จาํกดั 70,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162264 5/09/2016

39 ตะแกรงร่อนสาร        3 รายการ 22,800.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั%น จาํกดั 18,240.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั%น จาํกดั 18,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162265 12/09/2016

40 วสัดุระบบท่อดูดควนั        3 รายการ 90,000.00     ตกลงราคา บริษทั ธนพฒัน์ เซลแอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 90,000.00 บาท บริษทั ธนพฒัน์ เซลแอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 90,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162266 5/09/2016

41 แฟ้มตราชา้ง        1 รายการ 618.00                       ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 618.00           บาท ร้าน พฒันากิจ 618.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162267 9/09/2016

42 พดัลมไอเยน็        2 รายการ 29,520.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม โกลบอล กรุ๊ป จาํกดั 29,520.00 บาท บริษทั สยาม โกลบอล กรุ๊ป จาํกดั 29,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162268 5/09/2016

43 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์        1 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บริษทั แลบ็ควิป (ประเทศไทย) จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั แลบ็ควิป (ประเทศไทย) จาํกดั 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162269 5/09/2016

44 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 1,120.84     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,120.84 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,120.84 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162270 5/09/2016

45 จ้างเหมาทาํชิFนงาน        1 รายการ 13,000.00     ตกลงราคา บริษทั ที เอน็ เค ธนกร เอน็จิเนียริ% ง จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั ที เอน็ เค ธนกร เอน็จิเนียริ% ง จาํกดั 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162271 12/09/2016

46 จ้างเหมาตดัชิFนงานดว้ยเลเซอร์        1 รายการ 42,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพลเนททารี%  เทคโนโลยี จาํกดั 42,000.00 บาท บริษทั แพลเนททารี%  เทคโนโลยี จาํกดั 42,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162272 5/09/2016

47 หม้อบด        1 รายการ 78,540.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั%น จาํกดั 78,540.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั%น จาํกดั 78,540.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162273 5/09/2016

48 จ้างเหมาซ่อมเครื%องมือ        3 รายการ 16,603.50     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเม้นท(์1984) จาํกดั 16,603.50 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเม้นท(์1984) จาํกดั 16,603.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162274 5/09/2016

49 มีผูเ้สนอราคารายเดียว       2  รายการ 29,200.00     ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 29,200.00 บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 29,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162275 5/09/2016

50 วสัดุวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)        2 รายการ 156,500.00 156,500.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเม้นท จาํกดั 173,790.00 บาท บริษทั อีพี แอนด ์ไอที โซลูชั%น จาํกดั 156,500.00 บาท ราคาต ํ%าสุด 3041162276 5/09/2016
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บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 169,600.00 บาท
บริษทั ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จาํกดั 164,500.00 บาท
บริษทั อีพี แอนด ์ไอที โซลูชั%น จาํกดั 156,500.00 บาท

51 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื%องชั%งสาร)       1  รายการ 37,000.00     ตกลงราคา บริษทั วนาไซเอนซ์ จาํกดั 37,000.00 บาท บริษทั วนาไซเอนซ์ จาํกดั 37,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162277 5/09/2016

52 ไมโครปิเปต       10 รายการ 41,815.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 41,815.00 บาท บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 41,815.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162278 5/09/2016

53 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์        2 รายการ 16,068.90     ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 16,068.90 บาท บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 16,068.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162279 22/09/2016

54 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์       1  รายการ 52,400.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 52,400.00 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 52,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162280 5/09/2016

55 ตู ้โตะ๊        3 รายการ 40,231.00     ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 40,231.00 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 40,231.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162281 5/09/2016

56 จ้างทดสอบชิFนงาน       1  รายการ 5,400.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 5,400.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 5,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162282 5/09/2016

57 จ้างทดสอบชิFนงาน       1  รายการ 16,250.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 16,250.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 16,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162283 5/09/2016

58  sieve #140        1 รายการ 6,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั%น จาํกดั 5,200.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั%น จาํกดั 5,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162284 12/09/2016

59 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 180,000.00 180,000.00     ตกลงราคา บริษทั เพรสตนั เทคโนโลยี  จาํกดั 258,245.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 180,000.00 บาท ราคาต ํ%าสุด 3041162285 6/09/2016
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 180,000.00 บาท

60 หุ้มฉนวน AHU1-2 พร้อมซ่อมท่อนํFาทิFง        1 รายการ 21,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท์ จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท์ จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162286 6/09/2016

61 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       16 รายการ 134,225.00 134,225.00     ตกลงราคา บริษทั เรียล อินทิกริตี  จาํกดั 134,225.00 บาท บริษทั เรียล อินทิกริตี  จาํกดั 134,225.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162287 6/09/2016

62 ซิงลา้งอุปกรณ์        1 รายการ 26,500.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทรัพยเ์พิ%มพูนอนันต์ 26,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทรัพยเ์พิ%มพูนอนันต์ 26,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162288 6/09/2016

63 ปัWมดูดจ่ายสายละลาย        1 รายการ 60,000.00     ตกลงราคา บริษทั วอเตอร์ แปซิฟิก จาํกดั 60,000.00 บาท บริษทั วอเตอร์ แปซิฟิก จาํกดั 60,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162289 6/09/2016

64 Mohs Hardness Teater Kit.        1 รายการ 9,500.00     ตกลงราคา  พีบีออลเ์ทคโน 9,500.00 บาท  พีบีออลเ์ทคโน 9,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162290 7/09/2016

65 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,160.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 1,160.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 1,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162291 7/09/2016

66 จ้างเหมาบริการ        1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั โฟร์เอม็ มัลติมีเดีย จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั โฟร์เอม็ มัลติมีเดีย จาํกดั 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162292 7/09/2016

67 เกา้อีF ปฏิบัติการ MP129        1 รายการ 19,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิFล จาํกดั 19,800.00 บาท บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิFล จาํกดั 19,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162293 7/09/2016

68 สอบเทียบ Gas Detector 6จุด        2 รายการ 13,550.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็เทค แอสโซซิเอท จาํกดั 13,550.00 บาท บริษทั เอน็เทค แอสโซซิเอท จาํกดั 13,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162294 7/09/2016

69 Maintenance Hyperwork Software 1 Year        1 รายการ 411,214.95 411,214.95       พิเศษ บริษทั ซอฟท์พริFนท์ จาํกดั 411,214.95 บาท บริษทั ซอฟท์พริFนท์ จาํกดั 411,214.95 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162296 14/09/2016

70 มอเตอร์ Sputtering        1 รายการ 17,807.50     ตกลงราคา บริษทั ออโตเฟลก็ซิเบิFล แอดวานซ์ จาํกดั 17,807.50 บาท บริษทั ออโตเฟลก็ซิเบิFล แอดวานซ์ จาํกดั 17,807.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162297 8/09/2016

71 ออกแบบ VDO        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา นาย สุริยะ จันทร์สีดา 15,000.00 บาท นาย สุริยะ จันทร์สีดา 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162298 8/09/2016

72 อุปกรณ์เครื%องปรับอากาศ M143        6 รายการ 37,860.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 37,860.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 37,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162299 8/09/2016

73 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 780.00                       ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 780.00           บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 780.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162300 8/09/2016

74 compressor        1 รายการ 2,760.00     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเม้นท(์1984) จาํกดั 2,760.00 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเม้นท(์1984) จาํกดั 2,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162301 8/09/2016
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75 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        1 รายการ 61,214.95     ตกลงราคา บริษทั ดีส อีส ไอ. ที. จาํกดั 61,214.95 บาท บริษทั ดีส อีส ไอ. ที. จาํกดั 61,214.95 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162302 13/09/2016

76 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 12,450.00     ตกลงราคา บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลูชั%น จาํกดั 12,450.00 บาท บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลูชั%น จาํกดั 12,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162303 9/09/2016

77 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162304 9/09/2016

78 มีผูเ้สนอราคารายเดียว        7 รายการ 12,490.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,490.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162305 9/09/2016

79 วสัดุคอมพิวเตอร์          2 ชิFน 7,920.00     ตกลงราคา บริษทั อีเทอร์นิตีF  จาํกดั 7,920.00 บาท บริษทั อีเทอร์นิตีF  จาํกดั 7,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162306 9/09/2016

80 Power Supply        1 รายการ 1,840.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 1,840.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 1,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162307 9/09/2016

81 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,400.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,400.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162308 9/09/2016

82 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 8,600.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 8,600.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 8,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162309 9/09/2016

83 อุปกรณ์ท่อPVC        6 รายการ 693.70                       ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 693.70           บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 693.70           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162310 9/09/2016

84 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       21 รายการ 30,470.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 30,470.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 30,470.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162311 9/09/2016

85 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        2 รายการ 5,350.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 5,350.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 5,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162312 9/09/2016

86 บาํรุงรักษาเครื%องทดสอบ HIGH VOLT 50Kv        1 รายการ 55,981.31     ตกลงราคา บริษทั หาดใหญ่ธนกรวิศวกรรม จาํกดั 55,981.31 บาท บริษทั หาดใหญ่ธนกรวิศวกรรม จาํกดั 55,981.31 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162313 9/09/2016

87 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 3,831.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,831.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,831.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162314 9/09/2016

88 มีผูเ้สนอราคารายเดียว        1 รายการ 4,200.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162315 9/09/2016

89 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,800.00     ตกลงราคา บริษทั ปฐมจินดา จาํกดั 5,800.00 บาท บริษทั ปฐมจินดา จาํกดั 5,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162316 9/09/2016

90 วสัดุวิทยาศาสตร์        1 รายการ 59,160.00     ตกลงราคา บริษทั กรีน พาร์ท เอน็จิเนียริ% ง จาํกดั 59,160.00 บาท บริษทั กรีน พาร์ท เอน็จิเนียริ% ง จาํกดั 59,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162318 9/09/2016

91 จ้างเหมาบริการ        4 รายการ 14,000.00     ตกลงราคา บริษทั พนัธ์วิจิตร การชา่ง จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั พนัธ์วิจิตร การชา่ง จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162319 9/09/2016

92 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์        1 รายการ 9,216.00     ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 9,216.00 บาท บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 9,216.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162320 9/09/2016

93 วสัดุวิทยาศาสตร์       11 รายการ 40,400.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 40,400.00 บาท บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 40,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162321 9/09/2016

94 วสัดุวิทยาศาสตร์        3 รายการ 16,200.00     ตกลงราคา บริษทั พรีซิชั%น อิควิปเมนท์ จาํกดั 16,200.00 บาท บริษทั พรีซิชั%น อิควิปเมนท์ จาํกดั 16,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162322 9/09/2016

95 วสัดุวิทยาศาสตร์        8 รายการ 69,600.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 69,600.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 69,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162323 12/09/2016

96 Supprt Film Grids, Carbon Film, 200 Mesh        1 รายการ 18,240.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จาํกดั 18,240.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จาํกดั 18,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162324 12/09/2016

97 Digital Gloss Meter 60 ISO2813,ASTM D523        1 รายการ 43,500.00     ตกลงราคา บริษทั วฒันา เซฟตีF โปรดกัส์ จาํกดั 43,500.00 บาท บริษทั วฒันา เซฟตีF โปรดกัส์ จาํกดั 43,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162325 12/09/2016

98 HDD WD 1TB. SATA-III Western Blue 3.5"        1 รายการ 1,700.00     ตกลงราคา บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 1,700.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 1,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162326 12/09/2016

99 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        5 รายการ 35,530.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 35,530.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 35,530.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162327 12/09/2016

100 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 24,200.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 24,200.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 24,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162328 13/09/2016
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101 จ้างสอบเทียบเครื%องมือวิทย ์        3 รายการ 48,500.00     ตกลงราคา บริษทั ควอลิตีF  รีพอร์ท จาํกดั 48,500.00 บาท บริษทั ควอลิตีF  รีพอร์ท จาํกดั 48,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162329 14/09/2016

102 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,160.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 3,160.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 3,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162330 14/09/2016

103 สายพาน        1 รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162331 14/09/2016

104 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 278,504.67 278,504.67     ตกลงราคา สมาคม เครื%องจักรกลไทย 278,504.67 บาท สมาคม เครื%องจักรกลไทย 278,504.67 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162332 14/09/2016

105 อุปกรณ์เครื%องแกว้        8 รายการ 2,051.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จาํกดั 2,051.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จาํกดั 2,051.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162333 14/09/2016

106 ถว้ยครูซิเบิล        1 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั บุญมา อินดสัทรีF  จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั บุญมา อินดสัทรีF  จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162335 14/09/2016

107 Alumina ball        1 รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เนชั%น จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เนชั%น จาํกดั 1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162336 14/09/2016

108 คอมเพรสเซอร์        2 รายการ 8,133.50     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเม้นท(์1984) จาํกดั 8,133.50 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเม้นท(์1984) จาํกดั 8,133.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162337 14/09/2016

109 วสัดุวางระบบ Supply       10 รายการ 7,566.40     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 7,566.40 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 7,566.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162338 14/09/2016

110 เครื%องบดสมุนไพร       1  รายการ 11,600.00     ตกลงราคา นาย วาริท  สุริยงหาญพงศ์ 11,600.00 บาท นาย วาริท  สุริยงหาญพงศ์ 11,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162339 14/09/2016

111 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์ )       1  รายการ 64,880.00     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนท์ส จาํกดั 64,880.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนท์ส จาํกดั 64,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162340 14/09/2016

112 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์ )       1  รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิคคลัเลอร์ จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั แปซิฟิคคลัเลอร์ จาํกดั 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162341 14/09/2016

113 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       2  รายการ 8,250.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,250.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162342 14/09/2016

114 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไนน์เวิร์ค เอนจิเนียริ% ง จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั ไนน์เวิร์ค เอนจิเนียริ% ง จาํกดั 1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162343 15/09/2016

115 จ้างทาํชิFนงานอุปกรณ์ตน้แบบ       10 รายการ 36,810.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริ% ง เซอร์วิส ซัพพลาย 36,810.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริ% ง เซอร์วิส ซัพพลาย 36,810.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162344 15/09/2016

116 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 43,500.00     ตกลงราคา บริษทั แฮปปีF มูฟ จาํกดั 43,500.00 บาท บริษทั แฮปปีF มูฟ จาํกดั 43,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162345 15/09/2016

117 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 3,800.00     ตกลงราคา  ๕ บิWกเจริญกลเอน็จิเนียริ% ง 3,800.00 บาท  ๕ บิWกเจริญกลเอน็จิเนียริ% ง 3,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162346 15/09/2016

118 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 17,875.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 17,875.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 17,875.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162347 15/09/2016

119 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 12,820.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 12,820.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 12,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162348 15/09/2016

120 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 17,100.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 17,100.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 17,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162349 15/09/2016

121 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 5,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 5,700.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 5,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162350 15/09/2016

122 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 2,290.00     ตกลงราคา บริษทั ซีทีแลบอราตอรี%  จาํกดั 2,290.00 บาท บริษทั ซีทีแลบอราตอรี%  จาํกดั 2,290.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162351 15/09/2016

123 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 29,800.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไดเม็ททอล แอนด ์ไดมอนด์ 29,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไดเม็ททอล แอนด ์ไดมอนด์ 29,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162352 15/09/2016

124 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        3 รายการ 6,260.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,260.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162353 15/09/2016

125 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 21,750.00     ตกลงราคา บริษทั ออเธนทิค เท็กซ์ คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 21,750.00 บาท บริษทั ออเธนทิค เท็กซ์ คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 21,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162354 15/09/2016

126 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162355 15/09/2016
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127 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       12 รายการ 16,788.00     ตกลงราคา บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 16,788.00 บาท บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 16,788.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162356 15/09/2016

128 ตลบัหมึกปริFนเตอร์        3 รายการ 24,466.00     ตกลงราคา บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 24,466.00 บาท บริษทั ไอทีโซลูชั%น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 24,466.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162357 15/09/2016

129 สีทาชิFนงานในการทดลอง        2 รายการ 5,800.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แอม เฮียร์ อินเตอร์เทรด 5,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แอม เฮียร์ อินเตอร์เทรด 5,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162358 15/09/2016

130 Window,quartz        1 รายการ 8,400.00     ตกลงราคา บริษทั แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จาํกดั 8,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162359 15/09/2016

131 สารละลายบัพเพอร์        3 รายการ 6,480.00     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 6,480.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 6,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162360 15/09/2016

132 ชัF%นวางเหลก็พน่สีขนาดกลาง        1 รายการ 10,180.00     ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 10,180.00 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 10,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162361 15/09/2016

133 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       3  รายการ 2,310.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,310.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,310.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162362 15/09/2016

134 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 3,780.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 3,780.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 3,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162363 15/09/2016

135 วสัดุสาํนักงาน       25 รายการ 33,443.00     ตกลงราคา บริษทั โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จาํกดั 33,443.00 บาท บริษทั โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จาํกดั 33,443.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162364 15/09/2016

136 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 24,800.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พี.เอส.เอ.21 24,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พ.ีเอส.เอ.21 24,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162365 15/09/2016

137 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,421.56     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,421.56 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,421.56 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162366 15/09/2016

138 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162367 15/09/2016

139 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั%น จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั%น จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162368 15/09/2016

140 วสัดุวิทยาศาสตร์ (วสัดุ)       1  รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เจ.เอน็.เอน็จิเนียริ% ง จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั เอส.เจ.เอน็.เอน็จิเนียริ% ง จาํกดั 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162369 15/09/2016

141 วสัดุวิทยาศาสตร์ (วสัดุ)       2  รายการ 20,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 20,700.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 20,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162370 15/09/2016

142 วสัดุวิทยาศาสตร์ (วสัดุ)       6  รายการ 20,238.00     ตกลงราคา บริษทั เซ็นทรัลเวิลดไ์วดล์ จาํกดั 20,238.00 บาท บริษทั เซ็นทรัลเวิลดไ์วดล์ จาํกดั 20,238.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162371 15/09/2016

143 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 45,360.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 45,360.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 45,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162372 16/09/2016

144 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย-เจแปน แกส๊ จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั ไทย-เจแปน แกส๊ จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162373 16/09/2016

145 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 2,100.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162374 16/09/2016

146 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 4,947.00     ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 4,947.00 บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 4,947.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162375 16/09/2016

147 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,300.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 2,300.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 2,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162376 16/09/2016

148 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 630.00                       ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 630.00           บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 630.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162377 16/09/2016

149 ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์(ชุดแบตเตอรี% )       10 รายการ 235,900.00 235,900.00     ตกลงราคา บริษทั ออสกา้ โฮลดิFง จาํกดั 235,900.00 บาท บริษทั ออสกา้ โฮลดิFง จาํกดั 235,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162378 19/09/2016

150 เตาเผาอุณหภูมิสูง        1 รายการ 280,000.00 280,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 280,000.00 บาท บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 280,000.00 บาท ราคาต ํ%าสุด 3041162379 19/09/2016
บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ จาํกดั 615,000.00 บาท
บริษทั เซลา่วลั ซัพพลาย จาํกดั 479,439.25 บาท

151 ซ่อมปัWม JUN-AIR        8 รายการ 53,961.50     ตกลงราคา บริษทั ยง่ฮง (ประเทศไทย) จาํกดั 53,961.50 บาท บริษทั ยง่ฮง (ประเทศไทย) จาํกดั 53,961.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162380 19/09/2016
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152 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์        1 รายการ 52,000.00     ตกลงราคา บริษทั บุช แวค อิวอมั (ประเทศไทย) จาํกดั 52,000.00 บาท บริษทั บุช แวค อิวอมั (ประเทศไทย) จาํกดั 52,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162381 19/09/2016

153 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื%องผสม)       1  รายการ 14,018.69     ตกลงราคา บริษทั ศรีไพบูลย ์อีเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั 14,018.69 บาท บริษทั ศรีไพบูลย ์อีเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั 14,018.69 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162382 19/09/2016

154 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์        1 รายการ 17,100.00     ตกลงราคา บริษทั อินซ์เทค เมโทรโลจิค จาํกดั 17,100.00 บาท บริษทั อินซ์เทค เมโทรโลจิค จาํกดั 17,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162383 19/09/2016

155 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 4,650.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 4,650.00 บาท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 4,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162384 19/09/2016

156 ชุดอุปกรณ์วดัอุณหภูมิและความชืFน        2 รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บริษทั ศิลารีเสิร์ช จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั ศิลารีเสิร์ช จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162385 19/09/2016

157 ซ่อม Fax Panasonic ห้องธุรการ M106a        2 รายการ 2,300.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั คิงส์ วิชั%น เทคโนโลยี 2,300.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั คิงส์ วิชั%น เทคโนโลยี 2,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162386 19/09/2016

158 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 24,000.00     ตกลงราคา บริษทั นานาภัณฑ์ วสัดุอุตสาหกรรม จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั นานาภัณฑ์ วสัดุอุตสาหกรรม จาํกดั 24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162387 19/09/2016

159 กระดาษเชด็มือ        1 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162388 19/09/2016

160 Compressor เครื%องปรับอากาศห้อง M132        3 รายการ 10,656.50     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเม้นท(์1984) จาํกดั 10,656.50 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเม้นท(์1984) จาํกดั 10,656.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162389 19/09/2016

161 เครื%องพิมพบ์าร์โคด้ (Barcode Printer)        1 รายการ 16,500.00     ตกลงราคา บริษทั เลเบิFล วนั เซ็นเตอร์ จาํกดั 16,500.00 บาท บริษทั เลเบิFล วนั เซ็นเตอร์ จาํกดั 16,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162390 19/09/2016

162 สายลิงค ์KEYPAD-INVERTER (HM) SERIES        1 รายการ 2,400.00     ตกลงราคา บริษทั อินเทค เดลตา้ ซิสเท็ม จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั อินเทค เดลตา้ ซิสเท็ม จาํกดั 2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162391 19/09/2016

163 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 58,200.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเม้นท จาํกดั 58,200.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเม้นท จาํกดั 58,200.00 บาท ราคาต ํ%าสุด 3041162392 19/09/2016
บริษทั อีเทอร์นิตีF  จาํกดั 59,195.00 บาท
บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 65,400.00 บาท

164 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 11,215.00     ตกลงราคา บริษทั วนัรัต(หนํ%าเซียน) จาํกดั 11,215.00 บาท บริษทั วนัรัต(หนํ%าเซียน) จาํกดั 11,215.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162393 20/09/2016

165 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        2 รายการ 25,040.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 25,040.00 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 25,040.00 บาท ราคาต ํ%าสุด 3041162394 20/09/2016
บริษทั ไอทีแอสอะเซอร์วิส จาํกดั 32,000.00 บาท

166 อุปกรณ์ GC        1 รายการ 18,020.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 18,020.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 18,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162395 21/09/2016

167 Ink Hp        2 รายการ 3,080.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซนเตอร์ จาํกดั 3,080.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซนเตอร์ จาํกดั 3,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162396 21/09/2016

168 งานรืFอผนัง        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 15,000.00 บาท นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162397 22/09/2016

169 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 18,675.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 18,675.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 18,675.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162398 21/09/2016

170 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์       2 เครื%อง 159,800.00 159,800.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั%น จาํกดั 159,800.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั%น จาํกดั 159,800.00 บาท ราคาต ํ%าสุด 3041162399 22/09/2016
บริษทั ไซเอนซ์แอนดเ์มดิคอล จาํกดั 171,900.00 บาท

171 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        1 รายการ 61,214.95     ตกลงราคา บริษทั ดีส อีส ไอ. ที. จาํกดั 61,214.95 บาท บริษทั ดีส อีส ไอ. ที. จาํกดั 61,214.95 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162400 23/09/2016

172 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 4,400.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยอินเตอร์ แลมป์ จาํกดั 4,400.00 บาท บริษทั ไทยอินเตอร์ แลมป์ จาํกดั 4,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162401 23/09/2016

173 Long Span Rack ชัFนวางของ         1 รายการ 52,080.00     ตกลงราคา บริษทั โอพนัเทีย จาํกดั 52,080.00 บาท บริษทั โอพนัเทีย จาํกดั 52,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162402 26/09/2016

174 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        7 รายการ 8,090.03     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 8,090.03 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 8,090.03 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162403 26/09/2016

175 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        8 รายการ 9,534.00     ตกลงราคา บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลูชั%น จาํกดั 9,534.00 บาท บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลูชั%น จาํกดั 9,534.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162404 26/09/2016

Page 7 of 10



แบบ สขร.1

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

176 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 10,900.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 10,900.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 10,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162405 26/09/2016

177 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162406 26/09/2016

178 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 14,580.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,580.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162407 26/09/2016

179 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        9 รายการ 24,175.00     ตกลงราคา บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์ค จาํกดั 24,175.00 บาท บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์ค จาํกดั 24,175.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162408 26/09/2016

180 หลอดไฟ        2 รายการ 2,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162409 26/09/2016

181 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,455.00     ตกลงราคา บริษทั พรอสเปอร์ อี แอนด ์ที จาํกดั 5,455.00 บาท บริษทั พรอสเปอร์ อี แอนด ์ที จาํกดั 5,455.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162410 26/09/2016

182 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,178.54     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,178.54 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,178.54 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162411 26/09/2016

183 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 7,075.44     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 7,075.44 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 7,075.44 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162412 26/09/2016

184 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 2,600.00     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิFง จาํกดั 2,600.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิFง จาํกดั 2,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162413 26/09/2016

185 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,200.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,200.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162414 26/09/2016

186 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 2,570.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 2,570.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 2,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162415 26/09/2016

187 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 12,600.00     ตกลงราคา บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส จาํกดั 12,600.00 บาท บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส จาํกดั 12,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162416 26/09/2016

188 Manganese (II) sulphate monohydrate,        1 รายการ 920.00                       ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 920.00           บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 920.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162417 26/09/2016

189 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 26,490.00     ตกลงราคา บริษทั ดิคเซลล ์(เอเซีย) จาํกดั 26,490.00 บาท บริษทั ดิคเซลล ์(เอเซีย) จาํกดั 26,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162418 26/09/2016

190 กลอ่งพลาสติก        2 รายการ 3,900.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 3,900.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 3,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162419 26/09/2016

191 Spare Part งานซ่อมภายใน        6 รายการ 4,440.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,440.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162420 26/09/2016

192 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จาํกดั 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162421 26/09/2016

193 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 13,420.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 13,420.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 13,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162422 26/09/2016

194 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,360.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย ์ 1,360.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย ์ 1,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162423 26/09/2016

195 จ้างซ่อมเครื%องมือวิทยฯ์        2 รายการ 5,090.00     ตกลงราคา บริษทั เวิลดไ์วด ์เทรดไทย จาํกดั 5,090.00 บาท บริษทั เวิลดไ์วด ์เทรดไทย จาํกดั 5,090.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162424 26/09/2016

196 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,400.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 3,400.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 3,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162425 26/09/2016

197 เครื%องวดัรูปฝ่าเท้าพร้อมโปรแกรม        1 รายการ 1,230,000.00 1,230,000.00       พิเศษ บริษทั เดลแคม (ประเทศไทย) จาํกดั 1,149,532.71 บาท บริษทั เดลแคม (ประเทศไทย) จาํกดั 1,149,532.71 บาท มีคุณสมบัติเป็นไปตามที%สาํนักงานกาํหนด 3041162426 27/09/2016

198 เครื%องสแกน 3 มิติ อาร์เทค ร่น อีวา        1 รายการ 911,215.00 911,215.00       พิเศษ บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 914,400.00 บาท บริษทั สแกนเนอร์ส สามมิติ จาํกดั 911,215.00 บาท ราคาต ํ%าสุด 3041162427 27/09/2016
บริษทั สแกนเนอร์ส สามมิติ จาํกดั 911,215.00 บาท

199 เครื%องพิมพ ์3 มิติจากพอลิเมอร์เหลว        1 รายการ 6,669,100.00 6,669,100.00       พิเศษ บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 6,669,100.00 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 6,669,100.00 บาท มีคุณสมบัติเป็นไปตามที%สาํนักงานกาํหนด 3041162428 27/09/2016

200 เครื%อง SLM Solution        1 รายการ 11,754,057.70 11,754,057.70       พิเศษ บริษทั แอดเทค เซอร์วิส ออโตเมชั%น จาํกดั 11,754,057.70 บาท บริษทั แอดเทค เซอร์วิส ออโตเมชั%น จาํกดั 11,754,057.70 บาท มีคุณสมบัติเป็นไปตามที%สาํนักงานกาํหนด 3041162429 27/09/2016
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201 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 400.00                       ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 400.00           บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 400.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162430 27/09/2016

202 จ้างพิมพโ์บร์ชวัร์ผลงานวิจัย        3 รายการ 18,000.00     ตกลงราคา  ดีโอดี ดิจิตอล ออน ดีมานด ์จาํกดั 18,000.00 บาท  ดีโอดี ดิจิตอล ออน ดีมานด ์จาํกดั 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162431 27/09/2016

203 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 4,850.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 4,850.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 4,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162433 27/09/2016

204 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162434 27/09/2016

205 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ประแจขนั)        3 รายการ 27,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 27,500.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 27,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162435 27/09/2016

206 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(UPS)        1 รายการ 45,000.00     ตกลงราคา บริษทั ซินโดม อิเลคทรอนิคส จาํกดั 45,000.00 บาท บริษทั ซินโดม อิเลคทรอนิคส จาํกดั 45,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162436 27/09/2016

207 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,725.00     ตกลงราคา บริษทั แหลมทองซินดิเคท จาํกดั 4,725.00 บาท บริษทั แหลมทองซินดิเคท จาํกดั 4,725.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162437 27/09/2016

208 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 630.00                       ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 630.00           บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 630.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162438 27/09/2016

209 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,020.00     ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 5,020.00 บาท บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 5,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162439 27/09/2016

210 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,400.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,400.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162440 27/09/2016

211 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 7,746.39     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 7,746.39 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 7,746.39 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162441 27/09/2016

212 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 4,118.87     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 4,118.87 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 4,118.87 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162442 27/09/2016

213 จ้างซ่อมเครื%องมือวิทย ์        1 รายการ 21,500.00     ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั%ม เทคโนฌลยี จาํกดั 21,500.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั%ม เทคโนฌลยี จาํกดั 21,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162443 27/09/2016

214 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,442.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 2,442.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 2,442.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162444 27/09/2016

215 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 25,730.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 25,730.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 25,730.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162445 27/09/2016

216 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 27,140.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 27,140.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 27,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162446 27/09/2016

217 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 34,100.00     ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 34,100.00 บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 34,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162447 27/09/2016

218 วสัดุวิทยาศาสตร์ (วิเคราะห์ทดสอบ)        1 รายการ 6,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ%ง จาํกดั 6,500.00 บาท บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ%ง จาํกดั 6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162448 27/09/2016

219 วสัดุวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)        2 รายการ 33,240.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเม้นท จาํกดั 33,240.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเม้นท จาํกดั 33,240.00 บาท ราคาต ํ%าสุด 3041162449 27/09/2016
บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 33,900.00 บาท

220 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 8,480.00     ตกลงราคา บริษทั โอลดม์ูน จาํกดั 8,480.00 บาท บริษทั โอลดม์ูน จาํกดั 8,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162450 28/09/2016

221 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บริษทั คุณภาพจิวเวลรี% ซัพพลาย จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั คุณภาพจิวเวลรี% ซัพพลาย จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162451 27/09/2016

222 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 11,900.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 11,900.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 11,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162452 27/09/2016

223 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 6,800.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 6,800.00 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 6,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162453 27/09/2016

224 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 25,200.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 25,200.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 25,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162454 28/09/2016

225 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162455 28/09/2016

226 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 9,210.00     ตกลงราคา นางสาว ดารุณี เสรีประเสริฐ 9,210.00 บาท นางสาว ดารุณี เสรีประเสริฐ 9,210.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162456 28/09/2016
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227 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 40,000.00     ตกลงราคา บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 40,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162457 28/09/2016

228 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 32,500.00     ตกลงราคา บริษทั อีซี%โคซี% จาํกดั 32,500.00 บาท บริษทั อีซี%โคซี% จาํกดั 32,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162458 28/09/2016

229 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 270,000.00 270,000.00     ตกลงราคา บริษทั พูลชนะทรัพย ์เอน็จิเนียริ% ง จาํกดั 270,000.00 บาท บริษทั พูลชนะทรัพย ์เอน็จิเนียริ% ง จาํกดั 270,000.00 บาท ราคาต ํ%าสุด 3041162459 28/09/2016
บริษทั พี.เทคโน โปรเกรส จาํกดั 350,000.00 บาท

230 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 47,070.00     ตกลงราคา บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท์ จาํกดั 47,070.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท์ จาํกดั 47,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162460 28/09/2016

231 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 24,000.00     ตกลงราคา บริษทั บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เกต็ติFง จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เกต็ติFง จาํกดั 24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162461 28/09/2016

232 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162462 28/09/2016

233 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       6  รายการ 11,992.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จาํกดั 11,992.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จาํกดั 11,992.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041162463 28/09/2016

234 สารเคลือบผิวแบบหลอ่        1 รายการ           JPY53,000.00     ตกลงราคา  JFS TRADING CO., LTD 53,000 JPY  JFS TRADING CO., LTD 53,000 JPY จัดซืFอโดยตรงจากตา่งประเทศ 3042160060 5/09/2016

235 เซลตวัอยา่ง        9 รายการ          USD847.66     ตกลงราคา  GenScript Corporation 847.66 USD  GenScript Corporation 847.66 USD จัดซืFอโดยตรงจากตา่งประเทศ 3042160061 20/09/2016

236 เครื%องสแกนในชอ่งปากและฟัน แบบ 3 มิติ        1 รายการ 1,200,000.00 1,200,000.00 สอบราคา บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 1,112,149.53 บาท บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั%น จาํกดั 1,112,149.53 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3051160019 27/09/2016

237 จ้างเหมาพนักงานรับส่งเอกสาร        1 รายการ 192,600.00 192,600.00     ตกลงราคา บริษทั ฟีนิกซ์ แมสเซนเจอร์ เอก็ซ์เพรส เซอร์วิส จาํกดั 180,000.00 บาท บริษทั ฟีนิกซ์ แมสเซนเจอร์ เอก็ซ์เพรส เซอร์วิส จาํกดั 180,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160043 7/09/2016

238 จ้างเหมาบริการเครื%องถา่ยเอกสารายปี        1 รายการ 210,000.00 210,000.00     ตกลงราคา บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํกดั 196,261.68 บาท บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํกดั 196,261.68 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160044 27/09/2016

239 จ้างที%ปรึกษา ISO13485        1 รายการ 203,000.00 203,000.00 ที%ปรึกษา/ผูเ้ชี%ยวชาญวิธีตกลง บริษทั คิวไทม์ คอนซัลติFง จาํกดั 203,000.00 บาท บริษทั คิวไทม์ คอนซัลติFง จาํกดั 203,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3053160003 19/09/2016

240 จ้างเหมาพนักงานประชาสัมพนัธ/์ตอ้นรับ        1 รายการ 269,640.00 269,640.00     ตกลงราคา บริษทั ฟีนิกซ์ แมสเซนเจอร์ เอก็ซ์เพรส เซอร์วิส จาํกดั 269,640.00 บาท บริษทั ฟีนิกซ์ แมสเซนเจอร์ เอก็ซ์เพรส เซอร์วิส จาํกดั 269,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160045 30/092559
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