
แบบ สขร.1

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

1 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 9,600.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 9,600.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 9,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170001 3/10/2559

2 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170002 3/10/2559

3 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 7,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170003 3/10/2559

4 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,904.00     ตกลงราคา บริษทั ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั 5,904.00 บาท บริษทั ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั 5,904.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170004 3/10/2559

5 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,545.00     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 6,545.00 บาท บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 6,545.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170005 3/10/2559

6 วสัดุสิ;นเปลืองพลาสติกคลุมเครื=องมือ       14 รายการ 1,212.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,212.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,212.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170006 4/10/2559

7 กุญแจตูเ้อกสาร        2 รายการ 2,520.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,520.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,520.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170007 5/10/2559

8 จา้งทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ;นท์        1 รายการ 39,960.00     ตกลงราคา นาย นฤเทพ เลก็ศิวิไล 39,960.00 บาท นาย นฤเทพ เลก็ศิวิไล 39,960.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170009 4/10/2559

9 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ (Overhead Stirrer)        1 รายการ 34,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จาํกดั 34,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จาํกดั 34,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170010 4/10/2559

10 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 48,785.05     ตกลงราคา บริษทั ซินทีมกรุ๊ป จาํกดั 48,785.05 บาท บริษทั ซินทีมกรุ๊ป จาํกดั 48,785.05 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170011 4/10/2559

11 วสัดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์)       10 รายการ 68,550.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 68,550.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 68,550.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170012 4/10/2559

12 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,600.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 5,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170013 4/10/2559

13 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 8,440.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 8,440.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 8,440.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170014 4/10/2559

14 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 12,350.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 12,350.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 12,350.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170015 4/10/2559

15 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,920.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 5,920.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 5,920.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170016 4/10/2559

16 PT100 Sensor        1 รายการ 8,100.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท์ จาํกดั 8,100.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท์ จาํกดั 8,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170017 6/10/2559

17 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 26,500.00     ตกลงราคา บริษทั แพลเนททารี=  เทคโนโลยี จาํกดั 26,500.00 บาท บริษทั แพลเนททารี=  เทคโนโลยี จาํกดั 26,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170018 6/10/2559

18 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 12,600.00     ตกลงราคา บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 12,600.00 บาท บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 12,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170019 6/10/2559

19 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       12 รายการ 11,384.42     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 11,384.42 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 11,384.42 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170020 6/10/2559

20 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 10,200.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 10,200.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 10,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170021 7/10/2559

21 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 4,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,700.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170022 7/10/2559

22 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,100.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็.เอม็.เทคนิคอล จาํกดั 1,100.00 บาท บริษทั เอน็.เอม็.เทคนิคอล จาํกดั 1,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170023 7/10/2559

23 จา้งทาํชิ;นงาน        3 รายการ 12,200.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เด็นทลั จาํกดั 12,200.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เด็นทลั จาํกดั 12,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170024 7/10/2559

24 จา้งสอบเทียบเครื=องมือ        4 รายการ 10,360.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 10,360.00 บาท มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 10,360.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170025 7/10/2559

25 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 2,380.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,380.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,380.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170026 10/10/2559

26 ซ่อมปัUม JUN-AIR        8 รายการ 53,961.50     ตกลงราคา บริษทั ไทยเบส (ประเทศไทย) จาํกดั 53,961.50 บาท บริษทั ไทยเบส (ประเทศไทย) จาํกดั 53,961.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170027 10/10/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบ ตลุาคม 59
ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาต ิสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวันที# 1 ตลุาคม 2559 - 31 ตลุาคม 2559
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบ ตลุาคม 59
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(ระหว่างวันที# 1 ตลุาคม 2559 - 31 ตลุาคม 2559

27 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 4,297.92     ตกลงราคา บริษทั เฟสโต ้จาํกดั 4,297.92 บาท บริษทั เฟสโต ้จาํกดั 4,297.92 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170028 10/10/2559

28 วสัดุประกอบตน้แบบ        3 รายการ 8,350.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั=น จาํกดั 8,350.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั=น จาํกดั 8,350.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170029 10/10/2559

29 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 30,200.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ;ง 1992 จาํกดั 30,200.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ;ง 1992 จาํกดั 30,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170030 10/10/2559

30 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 7,750.00     ตกลงราคา บริษทั นานาภณัฑ์ วสัดุอุตสาหกรรม จาํกดั 7,750.00 บาท บริษทั นานาภณัฑ์ วสัดุอุตสาหกรรม จาํกดั 7,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170031 10/10/2559

31 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 6,800.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส พี ซาย 6,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส พี ซาย 6,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170032 10/10/2559

32 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       3  รายการ 6,240.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 6,240.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 6,240.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170033 10/10/2559

33 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 1,540.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 1,540.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 1,540.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170034 10/10/2559

34 เครื=องตดัระบบดิจิทลั Zund S3-M800        1 รายการ 3,472,815.00 3,472,815.00       พิเศษ บริษทั ซุนด์ เอเชีย (บางกอก) จาํกดั 3,457,943.93 บาท บริษทั ซุนด์ เอเชีย (บางกอก) จาํกดั 3,457,943.93 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170035 11/10/2559

35 งานจา้งเหมาก ั;นผนังห้อง ผอ.ฝ่าย        1 รายการ 31,900.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ประพนัธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ 31,900.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ประพนัธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ 31,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170037 11/10/2559

36 Tungsten Wire        1 รายการ 6,500.00     ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 6,500.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 6,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170038 11/10/2559

37 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 50,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 50,000.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 50,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170039 11/10/2559

38 กล่องพลาสติก        1 รายการ 900.00                                          ตกลงราคา ร้านพฒันากจิ 900.00                    บาท ร้านพฒันากจิ 900.00                    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170040 12/10/2559

39 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,500.00     ตกลงราคา บริษทั อีซี=โคซี= จาํกดั 10,500.00 บาท บริษทั อีซี=โคซี= จาํกดั 10,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170041 12/10/2559

40 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,800.00     ตกลงราคา  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพือสถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้ประเทศไทย 4,800.00 บาท  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพือสถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้ประเทศไทย4,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170042 12/10/2559

41 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 18,250.00     ตกลงราคา บริษทั ซิสเต็ม อพัเกรด โซลูชั=น จาํกดั 18,250.00 บาท บริษทั ซิสเต็ม อพัเกรด โซลูชั=น จาํกดั 18,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170043 12/10/2559

42 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 13,700.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั=น จาํกดั 13,700.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั=น จาํกดั 13,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170044 12/10/2559

43 จา้งขดัผิวชิ;นงาน        1 รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษทั เคสนา อินเตอร์เนชั=นแนล  จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั เคสนา อินเตอร์เนชั=นแนล  จาํกดั 7,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170045 13/10/2559

44 วสัดุสํานักงาน       48 รายการ 68,914.00     ตกลงราคา ร้านพฒันากจิ 68,914.00 บาท ร้านพฒันากจิ 68,914.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170046 13/10/2559

45 ผงหมึก RICOH        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170047 13/10/2559

46 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 9,200.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 9,200.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 9,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170048 13/10/2559

47 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 9,600.00     ตกลงราคา บริษทั เซรามิคส์ อาร์ อสั จาํกดั 9,350.00 บาท บริษทั เซรามิคส์ อาร์ อสั จาํกดั 9,350.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170049 13/10/2559

48 ครุภณัฑ์สํานักงาน (เกา้อี;นั=งพกั 3 ตวัติด)        1 รายการ 6,149.53 441,588.79      สอบราคา บริษทั เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ จาํกดั 6,149.53 บาท บริษทั เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ จาํกดั 6,149.53 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170050 13/10/2559

49 แกลลอน 5ลิตร        1 รายการ 16,040.00     ตกลงราคา บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 16,040.00 บาท บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 16,040.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170051 13/10/2559

50 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์Rotary Drying chamber        1 รายการ 39,700.00     ตกลงราคา บริษทั วิสดอม อินเวนเตอร์ จาํกดั 39,700.00 บาท บริษทั วิสดอม อินเวนเตอร์ จาํกดั 39,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170052 13/10/2559

51 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 36,600.00     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนท์ส จาํกดั 36,600.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนท์ส จาํกดั 36,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170053 13/10/2559

52 จา้งทาํชิ;นงานอุปกรณ์ตน้แบบ        2 รายการ 46,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชั=น จาํกดั 46,500.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชั=น จาํกดั 46,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170054 13/10/2559

53 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 14,130.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 14,130.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 14,130.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170055 13/10/2559
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แบบ สขร.1

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบ ตลุาคม 59
ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาต ิสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวันที# 1 ตลุาคม 2559 - 31 ตลุาคม 2559

54 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 14,650.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 14,650.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 14,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170056 13/10/2559

55 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 4,224.00     ตกลงราคา บริษทั เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จาํกดั 4,224.00 บาท บริษทั เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จาํกดั 4,224.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170057 13/10/2559

56 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,600.00     ตกลงราคา บริษทั เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จาํกดั 4,600.00 บาท บริษทั เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จาํกดั 4,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170058 13/10/2559

57 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 20,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170059 13/10/2559

58 ทาํอุปกรณ์เกบ็ผงหมึก        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 15,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170060 13/10/2559

59 วสัดุทนไฟ        5 รายการ 17,050.00     ตกลงราคา  รวมวสัดุทนไฟ แอนด์ เซอร์วิส 17,050.00 บาท  รวมวสัดุทนไฟ แอนด์ เซอร์วิส 17,050.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170061 13/10/2559

60 กระดาษเช็ดมือ        1 รายการ 18,000.00     ตกลงราคา บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 18,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170062 14/10/2559

61 TONER        3 รายการ 28,448.00     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกจิ จาํกดั 28,448.00 บาท บริษทั สหธุรกจิ จาํกดั 28,448.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170063 14/10/2559

62 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 800.00                                          ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั=น จาํกดั 800.00                    บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั=น จาํกดั 800.00                    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170064 14/10/2559

63 คอมเพรสเซอร์ เครื=องปรับอากาศห้อง MP125d        2 รายการ 5,452.50     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท์(1985) จาํกดั 5,452.50 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท์(1985) จาํกดั 5,452.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170065 14/10/2559

64 อะไหล่เครื=องปั;นเม็ด        1 รายการ 3,271.03     ตกลงราคา ร้าน เซียวเฮงฮวด 3,271.03 บาท ร้าน เซียวเฮงฮวด 3,271.03 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170066 14/10/2559

65 วสัดุปรับปรุงห้อง 324b        5 รายการ 16,220.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 16,220.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 16,220.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170067 14/10/2559

66 ซ่อมเครื=อง XRD RIGAKU TTRAX III M123        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั เครส นาโนโซลูชั=น (ประเทศไทย) จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั เครส นาโนโซลูชั=น (ประเทศไทย) จาํกดั 15,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170068 14/10/2559

67 อะไหล่ซ่อมตูดู้ดความชื;น        4 รายการ 5,002.50     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 5,002.50 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 5,002.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170069 14/10/2559

68 spare part งานซ่อมบาํรุงอาคาร       14 รายการ 8,948.20     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,948.20 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,948.20 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170070 14/10/2559

69 คอมเพรสเซอร์ เครื=องปรับอากาศห้อง M132        1 รายการ 7,854.00     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท์(1985) จาํกดั 7,854.00 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท์(1985) จาํกดั 7,854.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170071 14/10/2559

70 วสัดุซ่อมบอร์ด Fume Hood M424A        5 รายการ 5,240.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,240.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,240.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170072 14/10/2559

71 โปรแกรมสําเร็จรูป Geometric        1 รายการ 77,256.00     ตกลงราคา บริษทั เพรสตนั เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั 77,256.00 บาท บริษทั เพรสตนั เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั 77,256.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170073 17/10/2559

72 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 43,945.20     ตกลงราคา บริษทั ซีเอน็เอน็ที  จาํกดั 43,945.20 บาท บริษทั ซีเอน็เอน็ที  จาํกดั 43,945.20 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170074 17/10/2559

73 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 5,299.50     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไทยเอส.เอส.อิฐทนไฟ 5,299.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไทยเอส.เอส.อิฐทนไฟ 5,299.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170075 17/10/2559

74 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)        1 รายการ 24,500.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั=นส จาํกดั 24,500.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั=นส จาํกดั 24,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170076 17/10/2559

75 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 51,000.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั=นส จาํกดั 51,000.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั=นส จาํกดั 51,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170077 17/10/2559

76 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 1,350.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,350.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,350.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170078 17/10/2559

77 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 20,900.00     ตกลงราคา บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 20,900.00 บาท บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 20,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170079 17/10/2559

78 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 1,350.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 1,350.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 1,350.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170080 17/10/2559

79 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)        2 รายการ 7,280.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 7,280.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 7,280.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170081 18/10/2559
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80 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)        3 รายการ 15,650.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 15,650.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 15,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170082 18/10/2559

81 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 1,680.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,680.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,680.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170083 18/10/2559

82 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 32,500.00     ตกลงราคา บริษทั เมอริท โซลูชั=น จาํกดั 32,500.00 บาท บริษทั เมอริท โซลูชั=น จาํกดั 32,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170084 18/10/2559

83 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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170085 18/10/2559

84 นํ; ายาลา้งจานทีโพล ์สีขาว ชนิดเติม        1 รายการ 2,300.00     ตกลงราคา บริษทั โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั=นแนล จาํกดั 2,300.00 บาท บริษทั โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั=นแนล จาํกดั 2,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170086 18/10/2559

85 ถุงมือ        5 รายการ 23,800.00     ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 23,800.00 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 23,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170087 18/10/2559

86 กระดาษชาํระ        2 รายการ 80,000.00     ตกลงราคา  พี แอนด์ พี เทรดดิ;ง 80,000.00 บาท  พี แอนด์ พี เทรดดิ;ง 80,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170088 18/10/2559

87 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 595.00                                          ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 595.00                    บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 595.00                    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170089 18/10/2559

88 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 4,220.00     ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 4,220.00 บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 4,220.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170090 19/10/2559

89 พิมพซ์ิลิโคน        1 รายการ 24,000.00     ตกลงราคา บริษทั ซิลโมเดล จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั ซิลโมเดล จาํกดั 24,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170091 20/10/2559

90 เพลากลมทองเหลือง        2 รายการ 2,940.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,940.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,940.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170092 20/10/2559

91 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,650.00     ตกลงราคา บริษทั แอซ็ซีซท จาํกดั 6,650.00 บาท บริษทั แอซ็ซีซท จาํกดั 6,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170093 20/10/2559

92 ใบมีดเพชรสําหรับเครื=อง TEM        2 รายการ 235,000.00 235,000.00     ตกลงราคา บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 233,644.86 บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 233,644.86 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170094 20/10/2559

93 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 80,300.00     ตกลงราคา บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั 80,300.00 บาท บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั 80,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170095 21/10/2559

94 แม่พิมพ์        1 รายการ 15,600.00     ตกลงราคา บริษทั ลีโอ 2 โมลด์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 15,600.00 บาท บริษทั ลีโอ 2 โมลด์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 15,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170096 25/10/2559

95 ถงัดบัเพลิง        1 รายการ 21,000.00     ตกลงราคา บริษทั ซานโต ไฟร์ โปรดกัท์ จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั ซานโต ไฟร์ โปรดกัท์ จาํกดั 21,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170097 25/10/2559

96 เกา้อี;ปฏิบตัิการ        3 รายการ 38,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิ;ล จาํกดั 38,400.00 บาท บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิ;ล จาํกดั 38,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170098 25/10/2559

97 เครื=อง workstation        1 รายการ 128,640.00 128,640.00     ตกลงราคา บริษทั โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์ จาํกดั 128,640.00 บาท บริษทั โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์ จาํกดั 128,640.00 บาท ราคาตํ=าสุด 3041170099 25/10/2559
บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 131,670.00 บาท

บริษทั ไอทีแอสอะเซอร์วิส จาํกดั 137,081.23 บาท

98 ของใชห้้องประชุม        6 รายการ 7,918.00     ตกลงราคา ร้านพฒันากจิ 7,918.00 บาท ร้านพฒันากจิ 7,918.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170100 25/10/2559

99 ฟุตวาลว์        3 รายการ 8,080.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,080.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,080.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170101 25/10/2559

100 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,830.32     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 1,830.32 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 1,830.32 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170102 25/10/2559

101 Spare Part ซ่อมแซมอาคาร       21 รายการ 16,825.50     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 16,825.50 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 16,825.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170103 25/10/2559

102 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 58,320.00     ตกลงราคา บริษทั ยูไนเต็ด อินสทรูเมนท์ จาํกดั 58,320.00 บาท บริษทั ยูไนเต็ด อินสทรูเมนท์ จาํกดั 58,320.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170104 25/10/2559

103 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 32,000.00     ตกลงราคา บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 32,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170105 25/10/2559

104 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 26,000.00     ตกลงราคา บริษทั รังสิตอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 26,000.00 บาท บริษทั รังสิตอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 26,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170106 25/10/2559

105 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 10,400.00     ตกลงราคา บริษทั รังสิตอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 10,400.00 บาท บริษทั รังสิตอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 10,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170107 25/10/2559
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106 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 2,100.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 2,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170108 25/10/2559

107 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       6  รายการ 239,800.00 239,800.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กฤต อินเตอร์ พาร์ท 239,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กฤต อินเตอร์ พาร์ท 239,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170109 25/10/2559

108 ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเคลื=อนที=        4 รายการ 422,720.00 422,720.00       พิเศษ บริษทั ท็อปเทค โซลูชั=น จาํกดั 422,720.00 บาท บริษทั ท็อปเทค โซลูชั=น จาํกดั 422,720.00 บาท ราคาตํ=าสุด 3041170110 26/10/2559

บริษทั ซิสเต็ม อพัเกรด โซลูชั=น จาํกดั 457,360.00 บาท

109 ตูดู้ดความชื;น        1 รายการ 35,200.00     ตกลงราคา บริษทั เอฟ.จี.อี. จาํกดั 35,200.00 บาท บริษทั เอฟ.จี.อี. จาํกดั 35,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170111 26/10/2559

110 Bottle wide mouth        2 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170112 26/10/2559

111 ปากกาไวท์บอร์ด        1 รายการ 1,800.00     ตกลงราคา  พี แอนด์ พี เทรดดิ;ง 1,800.00 บาท  พี แอนด์ พี เทรดดิ;ง 1,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170113 26/10/2559

112 สร้างชิ;นส่วนประกอบอุปกรณ์เปิด-ปิดวาลว์       16 รายการ 18,400.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั=น จาํกดั 18,400.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั=น จาํกดั 18,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170114 26/10/2559

113 กลอ้งถ่ายภาพความร้อน        1 รายการ 64,296.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอม็ไอ อินสตรูเมน้ท์ จาํกดั 64,296.00 บาท บริษทั เอสเอม็ไอ อินสตรูเมน้ท์ จาํกดั 64,296.00 บาท ราคาตํ=าสุด 3041170115 26/10/2559
บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 68,314.50 บาท

114 จา้งซ่อมอุปกรณ์วิทย์        1 รายการ 6,390.00     ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 6,390.00 บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 6,390.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170116 26/10/2559

115 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 11,125.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จาํกดั 11,125.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จาํกดั 11,125.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170117 26/10/2559

116 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170118 26/10/2559

117 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 21,000.00     ตกลงราคา บริษทั ถวิลมั=นคงจกัรกล จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั ถวิลมั=นคงจกัรกล จาํกดั 21,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170119 26/10/2559

118 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 15,300.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั=น จาํกดั 15,300.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั=น จาํกดั 15,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170120 26/10/2559

119 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 8,200.00     ตกลงราคา บริษทั เวิลด์ อินสตรูเมนท์ จาํกดั 8,200.00 บาท บริษทั เวิลด์ อินสตรูเมนท์ จาํกดั 8,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170121 26/10/2559

120 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 21,800.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 21,800.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 21,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170122 26/10/2559

121 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 25,900.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 25,900.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 25,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170123 26/10/2559

122 ออกแบบจาํลอง        1 รายการ 31,000.00     ตกลงราคา นาย ปราโมทย ์คูวฒันสุชาติ 31,000.00 บาท นาย ปราโมทย ์คูวฒันสุชาติ 31,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170124 26/10/2559

123 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170125 26/10/2559

124 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,500.00     ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 4,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170126 26/10/2559

125 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 1,700.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 1,700.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 1,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170127 26/10/2559

126 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 2,920.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,920.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,920.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170129 26/10/2559

127 ชิ;นส่วนประกอบอุปกรณ์เปิด-ปิด วาลว์        3 รายการ 889.42     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 889.42 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 889.42 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170130 27/10/2559

128 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 22,429.91     ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท์ จาํกดั 22,429.91 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท์ จาํกดั 22,429.91 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170131 28/10/2559

129 วิเคราะห์ทดสอบ      10  รายการ 6,640.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 6,640.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 6,640.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170132 27/10/2559

130 วสัดุสํานักงาน        3 รายการ 1,815.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากจิ 1,815.00 บาท ร้าน พฒันากจิ 1,815.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170133 28/10/2559
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แบบ สขร.1

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบ ตลุาคม 59
ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาต ิสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวันที# 1 ตลุาคม 2559 - 31 ตลุาคม 2559

131 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แป้ง)       1  รายการ 6,800.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 6,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 6,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170134 28/10/2559

132 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 10,800.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 10,080.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 10,080.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170135 28/10/2559

133 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)        1 รายการ 3,150.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 3,150.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 3,150.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170136 28/10/2559

134 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 244,000.00 244,000.00     ตกลงราคา ร้าน 5 บิUกเจริญกลเอน็จิเนียริ=ง 244,000.00 บาท ร้าน 5 บิUกเจริญกลเอน็จิเนียริ=ง 244,000.00 บาท ราคาตํ=าสุด 3041170137 28/10/2559
บริษทั วี.เอช.โลหะกจิ จาํกดั 300,000.00 บาท
 ตั;งเจริญการช่าง 317,000.00 บาท

135 สอบเทียบเครื=องมือ       36 รายการ 63,980.00     ตกลงราคา บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิส จาํกดั 63,980.00 บาท บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิส จาํกดั 63,980.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170138 28/10/2559

136 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 10,500.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 10,500.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 10,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170139 28/10/2559

137 เครื=องโทรสาร Panasonic        1 รายการ 7,300.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั คิงส์ วิชั=น เทคโนโลยี 7,300.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั คิงส์ วิชั=น เทคโนโลยี 7,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170140 28/10/2559

138 วสัดุซ่อมบาํรุงภายในอาคาร        9 รายการ 4,226.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,226.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,226.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170141 31/10/2559

139 เบา้หลอม        1 รายการ 12,600.00     ตกลงราคา บริษทั ดองเฮง จิวเวลรี=  (ประเทศไทย) จาํกดั 12,600.00 บาท บริษทั ดองเฮง จิวเวลรี=  (ประเทศไทย) จาํกดั 12,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170142 28/10/2559

140 เกา้อี;สูง        1 รายการ 19,800.00     ตกลงราคา บริษทั อินฟินิตี;  ออฟฟิต ซัพพลาย จาํกดั 19,800.00 บาท บริษทั อินฟินิตี;  ออฟฟิต ซัพพลาย จาํกดั 19,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170143 28/10/2559

141 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 261,682.24 261,682.24     ตกลงราคา บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 261,682.24 บาท บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 261,682.24 บาท ราคาตํ=าสุด 3041170144 28/10/2559
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส วาย เอ 310,000.00 บาท

142 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 6,630.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 6,630.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 6,630.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170145 28/10/2559

143 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,700.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั=น จาํกดั 1,700.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั=น จาํกดั 1,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170146 28/10/2559

144 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 23,971.96     ตกลงราคา บริษทั ซินทีมกรุ๊ป จาํกดั 23,971.96 บาท บริษทั ซินทีมกรุ๊ป จาํกดั 23,971.96 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170147 28/10/2559

145 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 4,250.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,250.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170148 28/10/2559

146 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 10,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,500.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170149 28/10/2559

147 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 2,840.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ที.ซี. สถาพร 2,840.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ที.ซี. สถาพร 2,840.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170150 28/10/2559

148 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,520.00     ตกลงราคา บริษทั ซีทีแลบอราตอรี=  จาํกดั 3,520.00 บาท บริษทั ซีทีแลบอราตอรี=  จาํกดั 3,520.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170151 28/10/2559

149 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 690.00                                          ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 690.00                    บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 690.00                    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170152 28/10/2559

150 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 22,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 22,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 22,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170153 28/10/2559

151 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 2,930.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ที.ซี. สถาพร 2,930.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ที.ซี. สถาพร 2,930.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170154 28/10/2559

152 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดัคนไข้        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170155 28/10/2559

153 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 26,080.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 26,080.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 26,080.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170156 28/10/2559

154 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 8,411.22     ตกลงราคา บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 8,411.22 บาท บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 8,411.22 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170157 28/10/2559

155 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่(หนังสือ)        1 รายการ 6,171.00     ตกลงราคา บริษทั ลีดเดอร์ แอนด์ รีดแดอร์ จาํกดั 6,171.00 บาท บริษทั ลีดเดอร์ แอนด์ รีดแดอร์ จาํกดั 6,171.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170158 28/10/2559
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แบบ สขร.1

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบ ตลุาคม 59
ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาต ิสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวันที# 1 ตลุาคม 2559 - 31 ตลุาคม 2559

156 จา้งขนยา้ยเครื=องมือวิทย์        1 รายการ 31,350.00     ตกลงราคา บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชั=น จาํกดั 31,350.00 บาท บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชั=น จาํกดั 31,350.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170159 28/10/2559

157 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 48,000.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 48,000.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 48,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170160 28/10/2559

158 จา้งขนยา้ยเครื=องมือวิทย์        1 รายการ 20,900.00     ตกลงราคา บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชั=นแนล จาํกดั 20,900.00 บาท บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชั=นแนล จาํกดั 20,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170161 31/10/2559

159 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 6,600.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,600.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170162 31/10/2559

160 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,500.00     ตกลงราคา  ๕ บิUกเจริญกลเอน็จิเนียริ=ง 6,500.00 บาท  ๕ บิUกเจริญกลเอน็จิเนียริ=ง 6,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170163 31/10/2559

161 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 17,130.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย 17,130.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย 17,130.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170164 31/10/2559

162 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั=น จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั=น จาํกดั 2,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170165 31/10/2559

163 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 10,700.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 10,700.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 10,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170166 31/10/2559

164 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 5,719.63     ตกลงราคา บริษทั พีดบับลิวเอสอี จาํกดั 5,719.63 บาท บริษทั พีดบับลิวเอสอี จาํกดั 5,719.63 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170167 31/10/2559

165 นํ; ายาถงัดบัเพลิง        2 รายการ 1,450.00     ตกลงราคา บริษทั เครื=องดบัเพลิง อิมิเรียล จาํกดั 1,450.00 บาท บริษทั เครื=องดบัเพลิง อิมิเรียล จาํกดั 1,450.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170168 31/10/2559

166 Natural graphite flake        2 รายการ 16,000.00     ตกลงราคา บริษทั แลบ็ซีสเต็มส์ จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั แลบ็ซีสเต็มส์ จาํกดั 16,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170169 31/10/2559

167 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 4,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170170 31/10/2559

168 เครื=องอ่านบตัรสมาร์ทคาร์ดแบบ2 ระบบ        1 รายการ 6,500.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 6,500.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 6,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170171 31/10/2559

169 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 23,850.00     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 23,850.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 23,850.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170172 31/10/2559

170 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 1,800.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย)+G296:G352 จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย)+G296:G352 จาํกดั 1,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170173 31/10/2559

171 อุปกรณ์อิเลก็โทรนิกส์        8 รายการ            USD2,388.16     ตกลงราคา  Mouser Electronics 2,388.16 USD  Mouser Electronics 2,388.16 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170001 17/10/2559

172 อุปกรณ์อิเลก็โทรนิกส์        1 รายการ              USD570.00     ตกลงราคา  Sun Studio Hong Kong Limited 570.00                    USD  Sun Studio Hong Kong Limited 570.00                    USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170002 20/10/2559

173 จา้งซ่อม Biaxial film stretching machine        1 รายการ            EUR7.700.00            EUR7.700.00       พิเศษ  Bruckner Servtec GmbH 7,700.00 EUR  Bruckner Servtec GmbH 7,700.00 EUR มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170003 25/10/2559

174 Stainless steel        1 รายการ            USD1,350.00     ตกลงราคา  PACIFIC SOWA CORPORATION 1,350.00 USD  PACIFIC SOWA CORPORATION 1,350.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170004 25/10/2559

175 ครุภณัฑ์สํานักงาน        7 รายการ 441,588.79 441,588.79      สอบราคา บริษทั เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ จาํกดั 289,550.00 บาท บริษทั เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ จาํกดั 289,550.00 บาท ราคาตํ=าสุด 3051170001 13/10/2559
บริษทั เค.พี.ที กลอรี=  จาํกดั 417,570.09 บาท
บริษทั สยามสตีลอินเตอร์เนชั=นแนล จาํกดั 366,728.97 บาท
บริษทั ฟายน์นิ=ง ทูลส์ จาํกดั 336,259.81 บาท
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