
แบบ สขร.1

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

1 TONER HP        4 รายการ 11,014.00     ตกลงราคา บริษ ัท โฟนิกซ์ จาํกดั 11,014.00 บาท บริษ ัท โฟนิกซ์ จาํกดั 11,014.00 บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170367 1/12/2559
บริษ ัท สหธุรกิจ จาํกดั 11,030.00 บาท

2 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        3 รายการ 52,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั47,250.00 บาท บริษ ัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั47,250.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170369 1/12/2559

3 จา้งทํา Head Support        1 รายการ 50,000.00     ตกลงราคา นาย ทินกร พิมพ์วงษ์วาลย์ 50,000.00 บาท นาย ทินกร พิมพ์วงษ์วาลย์ 50,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170370 22/12/2559

4 จา้งเคลือบเทปล่อน        1 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท ณฎัฐนิช แอนด์ นิชคุณ เอ็นจิเนียริ# ง เซอร์วิส จาํกดั20,000.00 บาท บริษ ัท ณฎัฐนิช แอนด์ นิชคุณ เอ็นจิเนียริ# ง เซอร์วิส จาํกดั20,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170371 1/12/2559

5 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท บริษ ัท คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170372 1/12/2559

6 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 2,480.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,480.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,480.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170373 1/12/2559

7 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        1 รายการ 11,130.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 10,700.00 บาท บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 10,700.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170374 14/12/2559

8 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติRง จาํกดั 4,500.00 บาท บริษ ัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติRง จาํกดั 4,500.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170375 1/12/2559

9 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        1 รายการ 26,620.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 25,280.00 บาท บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 25,280.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170376 9/12/2559

10 เครื# องพิมพ์แบบม ัลติฟักส์ช ั#น        1 รายการ 14,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท สุพรีม  ดิสทิบิวช ั#น (ไทยแลนด์) จาํกดั 14,500.00 บาท บริษ ัท สุพรีม  ดิสทิบิวช ั#น (ไทยแลนด์) จาํกดั 14,500.00 บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170377 1/12/2559
บริษ ัท ไอทีโซลูช ั#น แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 17,000.00 บาท

11 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        3 รายการ 47,940.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 47,940.00 บาท บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 47,940.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170378 1/12/2559

12 แผ่นฝา้ทีบาร์        1 รายการ 5,250.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,250.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,250.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170379 1/12/2559

13 ขอ้งอเหล็กชุดถ่ายไนโตรเจนเหลว        1 รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท ยูเนี# ยน อินเตอร์ซ ัพพลาย จาํกดั 1,000.00 บาท บริษ ัท ยูเนี# ยน อินเตอร์ซ ัพพลาย จาํกดั 1,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170380 1/12/2559

14 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 447.09     ตกลงราคา บริษ ัท มิ ซูมิ  (ไทยแลนด์) จาํกดั 447.09 บาท บริษ ัท มิ ซูมิ  (ไทยแลนด์) จาํกดั 447.09 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170383 2/12/2559

15 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        1 รายการ 6,900.00     ตกลงราคา บริษ ัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 6,900.00 บาท บริษ ัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 6,900.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170384 2/12/2559

16 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        1 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 4,000.00 บาท บริษ ัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 4,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170385 2/12/2559

17 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 9,345.79     ตกลงราคา บริษ ัท เซปทิลเลียน จาํกดั 9,345.79 บาท บริษ ัท เซปทิลเลียน จาํกดั 9,345.79 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170386 2/12/2559

18 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมี วิจยั 5,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมี วิจยั 5,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170387 2/12/2559

19 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์        2 รายการ 14,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 14,000.00 บาท บริษ ัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 14,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170388 2/12/2559

20 จา้งช่วยงานสัตว์แพทย์        1 รายการ 32,000.00     ตกลงราคา นางสาว ทิฆมัพร เหลืองวฒันวิไล 32,000.00 บาท นางสาว ทิฆมัพร เหลืองวฒันวิไล 32,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170389 2/12/2559

21 ลอ้ยาง        1 รายการ 960.00                      ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 960.00       บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 960.00       บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170390 2/12/2559

22 Controller E/class 220°C        1 รายการ 19,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จาํกดั 19,000.00 บาท บริษ ัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จาํกดั 19,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170391 2/12/2559

23 ติดต ัRงและ:ซ่อมอุปกรณ์ VSD Pump        1 รายการ 24,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช ั#น จาํกดั 24,000.00 บาท บริษ ัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช ั#น จาํกดั 24,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170392 2/12/2559

24 Toner HP BK รุ่น CB 4-36AC        1 รายการ 4,580.00     ตกลงราคา บริษ ัท สหธุรกิจ จาํกดั 4,582.00 บาท บริษ ัท โฟนิกซ์ จาํกดั 4,580.00 บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170394 2/12/2559
บริษ ัท คูณพนัพิม  จาํกดั 4,800.00 บาท
บริษ ัท โฟนิกซ์ จาํกดั 4,580.00 บาท

25 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       15 รายการ 3,387.55     ตกลงราคา บริษ ัท มิ ซูมิ  (ไทยแลนด์) จาํกดั 3,387.55 บาท บริษ ัท มิ ซูมิ  (ไทยแลนด์) จาํกดั 3,387.55 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170395 6/12/2559

26 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 8,700.00     ตกลงราคา บริษ ัท ลินเด ้ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,700.00 บาท บริษ ัท ลินเด ้ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,700.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170396 6/12/2559

27 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี )       1  รายการ 14,140.00     ตกลงราคา บริษ ัท เมอร์ค จาํกดั 14,140.00 บาท บริษ ัท เมอร์ค จาํกดั 14,140.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170397 6/12/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื� อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ . 2559
สํานักงานพัฒนาวิทยาศ าสตร์และเทคโ นโ ลยีแห่งชาติ

ศู นย์เทคโ นโ ลยีโ ลหะและวัสดุแห่งชาติ
วันที#  01 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 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#
28 จา้งบํารุงรักษาเครื# องมือ        1 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมี วิจยั 25,000.00  บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมี วิจยั 25,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170398 7/12/2559

29 ซองพลาสติกแข็ง        1 รายการ 13,986.00     ตกลงราคา บริษ ัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) จาํกดั 13,986.00 บาท บริษ ัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) จาํกดั 13,986.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170400 7/12/2559

30 ซ่อมเครื# อง CO 2 Incybator/Thermo        1 รายการ 16,500.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมี วิจยั 16,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมี วิจยั 16,500.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170402 7/12/2559

31 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อะไหล่ซ่อม)       1  รายการ 3,400.00     ตกลงราคา บริษ ัท ไซแอนติฟิค โปรโมช ั#น จาํกดั 3,400.00 บาท บริษ ัท ไซแอนติฟิค โปรโมช ั#น จาํกดั 3,400.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170403 7/12/2559

32 Spare part       12 รายการ 12,800.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,800.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,800.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170404 7/12/2559

33 แผ่น CD -R        1 รายการ 480.00                      ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 480.00       บาท ร้าน พฒันากิจ 480.00       บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170405 7/12/2559

34 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บริษ ัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 7,800.00 บาท บริษ ัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 7,800.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170406 7/12/2559

35 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 15,000.00 บาท บริษ ัท คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 15,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170407 7/12/2559

36 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี )       1  รายการ 20,980.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี .เอส.ซีนอน 20,980.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี .เอส.ซีนอน 20,980.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170408 7/12/2559

37 วสัวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 245,000.00 245,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ยูค็อน พาร์ท เอ็นจิเนียริ# ง 245,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ยูค็อน พาร์ท เอ็นจิเนียริ# ง 245,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170409 8/12/2559

38 จา้งออกแบบ และ ขึRนรูปแม่พิมพ์       1  รายการ 231,000.00 231,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิชญะ อินเตอร์โมลแอนด์พาร์ท 231,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิชญะ อินเตอร์โมลแอนด์พาร์ท 231,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170410 8/12/2559

39 อุปกรณ์ส ําหรับการประชุม  MSAT - 9        1 รายการ 112,407.94 112,407.94     ตกลงราคา บริษ ัท ยูนิซอส มาร์เก็ตติRง จาํกดั 112,407.94 บาท บริษ ัท ยูนิซอส มาร์เก็ตติRง จาํกดั 112,407.94 บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170411 8/12/2559
บริษ ัท อมิวซิม ัส จาํกดั 215,300.00 บาท

40 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        7 รายการ 57,200.00     ตกลงราคา บริษ ัท ดี เอ็ม  อี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั 57,200.00 บาท บริษ ัท ดี เอ็ม  อี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั 57,200.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170412 8/12/2559

41 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์        3 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท ไซแอนติฟิค โปรโมช ั#น จาํกดั 25,000.00 บาท บริษ ัท ไซแอนติฟิค โปรโมช ั#น จาํกดั 25,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170413 8/12/2559

42 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์        2 รายการ 17,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท โปรดคัทีฟ แวคค ั#ม  เทคโนโลยี จาํกดั 17,000.00 บาท บริษ ัท โปรดคัทีฟ แวคค ั#ม  เทคโนโลยี จาํกดั 17,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170414 8/12/2559

43 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,200.00     ตกลงราคา บริษ ัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ จาํกดั 4,200.00 บาท บริษ ัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ จาํกดั 4,200.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170415 8/12/2559

44 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 57,200.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พีเอส เซอร์วิส 57,200.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พีเอส เซอร์วิส 57,200.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170416 8/12/2559

45 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท เซปทิลเลียน จาํกดั 3,500.00 บาท บริษ ัท เซปทิลเลียน จาํกดั 3,500.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170417 8/12/2559

46 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        2 รายการ 9,540.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 9,540.00 บาท บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 9,540.00 บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170418 8/12/2559
บริษ ัท ไซแอนติฟิค โปรโมช ั#น จาํกดั 12,660.00 บาท

47 ส ันห่วงกระดูกงู        8 รายการ 2,790.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 2,790.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 2,790.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170419 8/12/2559

48 พิมพ์บ ัตรติดอกงาน MSAT-9        2 รายการ 8,500.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอสเคเอ็น 10,300.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 8,500.00 บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170420 8/12/2559
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 8,500.00 บาท

49 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 38,064.00     ตกลงราคา บริษ ัท ไพรม ัส จาํกดั 38,064.00 บาท บริษ ัท ไพรม ัส จาํกดั 38,064.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170421 8/12/2559

50 กรวยกระดาษ ฯลฯ        3 รายการ 10,350.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 10,350.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 10,350.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170422 8/12/2559

51 INK CANON        6 รายการ 7,400.00     ตกลงราคา บริษ ัท โฟนิกซ์ จาํกดั 7,400.00 บาท บริษ ัท โฟนิกซ์ จาํกดั 7,400.00 บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170423 8/12/2559
บริษ ัท สหธุรกิจ จาํกดั 7,728.00 บาท

52 ตวัทําละลายโทลูอีนดิวทีเรียม-8        1 รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท อะเรนดา้ จาํกดั 7,000.00 บาท บริษ ัท อะเรนดา้ จาํกดั 7,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170424 8/12/2559

53 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บีอาร์พี คอมโพสิท 7,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บีอาร์พี คอมโพสิท 7,500.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170425 8/12/2559

54 วสัดุวืทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1  ราการ 2,700.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซี จี เอ็นจิเนียริ# ง 2,700.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซี จี เอ็นจิเนียริ# ง 2,700.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170426 8/12/2559

55 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       12 รายการ 20,270.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 20,270.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 20,270.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170427 8/12/2559

56 อตัราค่าจดัพิมพ์ Program Book        1 รายการ 26,950.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 26,950.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 26,950.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170428 9/12/2559

57 เช่าคอมพิวเตอร์ PC + NB        7 รายการ 38,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท โฟร์เอ็ม  ม ัลติมี เดีย จาํกดั 38,500.00 บาท บริษ ัท โฟร์เอ็ม  ม ัลติมี เดีย จาํกดั 38,500.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170429 9/12/2559
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58 วสัดุวืทยาศาสตร์ (สารเคมี )       1  รายการ 4,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กิจไพบูลย์เคมี 4,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กิจไพบูลย์เคมี 4,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170430 9/12/2559

59 วสัดุวืทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 7,050.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 7,050.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 7,050.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170431 9/12/2559

60 วิเคราะห์ทดสอบ       2  รายการ 1,080.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 1,080.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 1,080.00    บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170432 13/12/2559

61 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       8  รายการ 22,714.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 22,714.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 22,714.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170433 9/12/2559

62 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 62,000.00     ตกลงราคา  5 ส.ไฟเบอร์กลาส 62,000.00 บาท  5 ส.ไฟเบอร์กลาส 62,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170434 9/12/2559

63 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       7  รายการ 10,157.10     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,157.10 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,157.10 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170435 9/12/2559

64 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์       2  รายการ 4,400.00     ตกลงราคา บริษ ัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 4,400.00 บาท บริษ ัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 4,400.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170436 9/12/2559

65 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 52,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท แมชชีน เทค เซอร์วิส จาํกดั 52,500.00 บาท บริษ ัท แมชชีน เทค เซอร์วิส จาํกดั 52,500.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170437 9/12/2559

66 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       13 รายการ 11,620.72     ตกลงราคา บริษ ัท ไพรม ัส จาํกดั 11,620.72 บาท บริษ ัท ไพรม ัส จาํกดั 11,620.72 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170438 9/12/2559

67 งานซ่อมบํารุงรักษาพสัดุ (อุปกรณ์)        1 รายการ 40,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ็นดีที อินสตรูเม ้น จาํกดั 40,000.00 บาท บริษ ัท เอ็นดีที อินสตรูเม ้น จาํกดั 40,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170439 13/12/2559

68 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี )        1 รายการ 1,800.00     ตกลงราคา บริษ ัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 1,800.00 บาท บริษ ัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 1,800.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170440 9/12/2559

69 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บริษ ัท บอร์เนียว เม ดิคลั จาํกดั 4,800.00 บาท บริษ ัท บอร์เนียว เม ดิคลั จาํกดั 4,800.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170441 13/12/2559

70 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 มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170442 13/12/2559

71 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี )        1 รายการ 11,200.00     ตกลงราคา บริษ ัท อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,200.00 บาท บริษ ัท อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,200.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170443 13/12/2559

72 ปัqมนํR า        1 รายการ 4,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,500.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,500.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170444 13/12/2559

73 จา้งทํา Mold for Body Mobile CT        1 รายการ 82,000.00     ตกลงราคา  5 ส.ไฟเบอร์กลาส 82,000.00 บาท  5 ส.ไฟเบอร์กลาส 82,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170445 13/12/2559

74 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์        2 รายการ 24,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท กิบไทย จาํกดั 24,500.00 บาท บริษ ัท กิบไทย จาํกดั 24,500.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170446 13/12/2559

75 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์        2 รายการ 6,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท ธเนศพฒันา  จาํกดั 6,500.00 บาท บริษ ัท ธเนศพฒันา  จาํกดั 6,500.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170447 13/12/2559

76 จา้งซ่อมเครื# อง Universal Milling Machin        1 รายการ 222,000.00 222,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท ดีเอ็ม จี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั 222,000.00 บาท บริษ ัท ดีเอ็ม จี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั 222,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170448 13/12/2559

77 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี )        2 รายการ 7,440.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอเพกซ์ เคมิ เคิล จาํกดั 7,440.00 บาท บริษ ัท เอเพกซ์ เคมิ เคิล จาํกดั 7,440.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170449 14/12/2559

78 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี )        5 รายการ 3,860.00     ตกลงราคา บริษ ัท อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,860.00    บาท บริษ ัท อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,860.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170450 14/12/2559

79 Flow Meters        4 รายการ 11,784.50     ตกลงราคา บริษ ัท ฟลูโทรล (ประเทศไทย) จาํกดั 11,784.50 บาท บริษ ัท ฟลูโทรล (ประเทศไทย) จาํกดั 11,784.50 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170451 14/12/2559

80 Silicone Tube        5 รายการ 13,490.00     ตกลงราคา บริษ ัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรท จาํกดั 13,490.00 บาท บริษ ัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรท จาํกดั 13,490.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170452 14/12/2559

81 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 224,720.00 224,720.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ที.เค. เอ็นจิเนียริ# ง แอนด์ โพร์ไวเดอร์224,720.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ที.เค. เอ็นจิเนียริ# ง แอนด์ โพร์ไวเดอร์224,720.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170453 14/12/2559

82 Peristaltic Pump        1 รายการ 63,750.00     ตกลงราคา บริษ ัท กิบไทย จาํกดั 63,750.00 บาท บริษ ัท กิบไทย จาํกดั 63,750.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170454 14/12/2559

83 Magnetic Pump        2 รายการ 22,712.00     ตกลงราคา บริษ ัท อิวากิ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,712.00 บาท บริษ ัท อิวากิ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,712.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170455 14/12/2559

84 OD: 120mm, H: 100 +/- 2 mm        1 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอชพี แอดวานซ์ เซรามิก จาํกดั 4,000.00 บาท บริษ ัท เอชพี แอดวานซ์ เซรามิก จาํกดั 4,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170456 14/12/2559

85  O-ring        3 รายการ 7,200.00     ตกลงราคา บริษ ัท แอลเอ็ม เอส อินสทรูเม ้นท์ จาํกดั 7,200.00 บาท บริษ ัท แอลเอ็ม เอส อินสทรูเม ้นท์ จาํกดั 7,200.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170457 14/12/2559

86 ซีล        1 รายการ 10,620.00     ตกลงราคา บริษ ัท สเป็คซีล จาํกดั 10,620.00 บาท บริษ ัท สเป็คซีล จาํกดั 10,620.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170458 14/12/2559

87 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี )        1 รายการ 3,130.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 3,130.00 บาท บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 3,130.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170459 14/12/2559

88 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 226,348.00 226,348.00     ตกลงราคา บริษ ัท ดีเอ็กซ์เอ็น เอ็นจิเนียริ# ง จาํกดั 226,348.00 บาท บริษ ัท ดีเอ็กซ์เอ็น เอ็นจิเนียริ# ง จาํกดั 226,348.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170460 14/12/2559

89  สอบเทียบเครื# องวดัรังสี        1 รายการ 4,000.00     กรณีพิเศษ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 4,000.00 บาท  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 4,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170461 14/12/2559
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90 วสัดุส ํานักงาน (โต๊ะทํางาน)       12 รายการ 64,800.00     ตกลงราคา บริษ ัท อินฟินิตีR ออฟฟิต ซ ัพพลาย จาํกดั 64,800.00 บาท บริษ ัท อินฟินิตีR ออฟฟิต ซ ัพพลาย จาํกดั 64,800.00 บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170462 15/12/2559

บริษ ัท แกรนด์ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 71,400.00 บาท

91 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี )        1 รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,000.00 บาท บริษ ัท อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170463 15/12/2559

92 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 13,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท ธ.ธนัช จาํกดั 13,000.00 บาท บริษ ัท ธ.ธนัช จาํกดั 13,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170464 15/12/2559

93 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        4 รายการ 26,450.00     ตกลงราคา บริษ ัท ยูแอนด์วีโฮลดิRง(ไทยแลนด์) จกดั 26,450.00 บาท บริษ ัท ยูแอนด์วีโฮลดิRง(ไทยแลนด์) จกดั 26,450.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170465 15/12/2559

94 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ (PipetBoy)        1 รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 12,500.00 บาท บริษ ัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 12,500.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170466 15/12/2559

95 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ (Stand)        1 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จาํกดั 25,000.00 บาท บริษ ัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จาํกดั 25,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170467 15/12/2559

96 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        1 รายการ 3,400.00     ตกลงราคา บริษ ัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 3,400.00 บาท บริษ ัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 3,400.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170468 15/12/2559

97 จา้งทํา Break assy        3 รายการ 90,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท จีเอ็ม ดี แมนูแฟคเจอริ# ง จาํกดั 90,000.00 บาท บริษ ัท จีเอ็ม ดี แมนูแฟคเจอริ# ง จาํกดั 90,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170469 15/12/2559

98 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        6 รายการ 38,100.00     ตกลงราคา บริษ ัท แบงเทรดดิRง 1992 จาํกดั 38,100.00 บาท บริษ ัท แบงเทรดดิRง 1992 จาํกดั 38,100.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170470 15/12/2559

99 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์ฯ       1  รายการ 65,500.00                 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซี จี เอ็นจิเนียริ# ง 65,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซี จี เอ็นจิเนียริ# ง 65,500.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170471 15/12/2559

100 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 3,600.00     ตกลงราคา บริษ ัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,600.00 บาท บริษ ัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,600.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170472 15/12/2559

101 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี )       1  รายการ 79,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท โครดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 79,500.00 บาท บริษ ัท โครดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 79,500.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170473 15/12/2559

102 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 10,080.00     ตกลงราคา บริษ ัท ลินเด ้ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,080.00 บาท บริษ ัท ลินเด ้ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,080.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170474 15/12/2559

103 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 18,100.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซายน์ออน แอสโซซิเอท 18,100.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซายน์ออน แอสโซซิเอท 18,100.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170475 15/12/2559

104 วสัดุส ํานักงาน        8 รายการ 6,288.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 6,288.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 6,288.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170476 16/12/2559

105 วิเคราะห์ทดสอบ XRF        4 รายการ 6,700.00     กรณีพิเศษ  ศูนย์เครื# องมือวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จุฬา 6,700.00 บาท  ศูนย์เครื# องมือวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จุฬา 6,700.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170477 16/12/2559

106 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ (ED-XRF)        1 รายการ 3,448,598.13 3,448,598.13       พิเศษ บริษ ัท ซินเทค อินโนเวช ั#น จาํกดั ######### บาท บริษ ัท พาราไซแอนติฟิค จาํกดั ######### บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170478 16/12/2559
บริษ ัท พาราไซแอนติฟิค จาํกดั ######### บาท

107 เทปล่อน        3 รายการ 28,700.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 28,700.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 28,700.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170479 16/12/2559

108 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        9 รายการ 1,867,650.00 1,867,650.00       พิเศษ บริษ ัท คิสท์เลอร์ อินสทรูเม ้นท์ จาํกดั ######### บาท บริษ ัท คิสท์เลอร์ อินสทรูเม ้นท์ จาํกดั ######### บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170480 19/12/2559

109 Toner Xerox        5 รายการ 16,900.00     ตกลงราคา บริษ ัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซอร์วิส จาํกดั 16,900.00 บาท บริษ ัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซอร์วิส จาํกดั 16,900.00 บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170481 20/12/2559
บริษ ัท โฟนิกซ์ จาํกดั 16,998.00 บาท

110 วสัดุอุปกรณ์ซ่อมนํR าพุ        5 รายการ 1,052.40     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,052.40 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,052.40 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170482 20/12/2559

111 ซ่อมเครื# องวดัสี        1 รายการ 26,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เซ็นเทเซีย จาํกดั 26,000.00 บาท บริษ ัท เซ็นเทเซีย จาํกดั 26,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170483 20/12/2559

112 motor carrier        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,000.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170484 20/12/2559

113 ซ่อมกระบอก        1 รายการ 6,600.00     ตกลงราคา บริษ ัท นิวแม็ก จาํกดั 6,600.00 บาท บริษ ัท นิวแม็ก จาํกดั 6,600.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170485 20/12/2559

114 วสัดุส ํานักงาน        4 รายการ 5,714.00     ตกลงราคา  พี แอนด์ พี เทรดดิRง 5,714.00 บาท  พี แอนด์ พี เทรดดิRง 5,714.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170487 20/12/2559

115 ยา septopol        1 รายการ 592,500.00 592,500.00       พิเศษ บริษ ัท ซิม เมอร์ ไบโอเมท (ประเทศไทย) จาํกดั 592,500.00 บาท บริษ ัท ซิม เมอร์ ไบโอเมท (ประเทศไทย) จาํกดั 592,500.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170488 20/12/2559

116 จา้งทําชุดควบคุมอุณหภูมิและความชืRน        1 รายการ 185,000.00 185,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เมคคานิคซอร์สเซส  จาํกดั 185,000.00 บาท บริษ ัท เมคคานิคซอร์สเซส  จาํกดั 185,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170489 20/12/2559

117 เครื# องกรองนํR า DI        1 รายการ 257,000.00 257,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เคมี เคิลเฮา้ส์  แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 280,000.00 บาท บริษ ัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จาํกดั 257,000.00 บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170490 20/12/2559
บริษ ัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จาํกดั 257,000.00 บาท

118 วิเคราะห์ทดสอบ      12  รายการ 9,216.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 9,216.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 9,216.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170491 20/12/2559

119 วิเคราะห์ทดสอบ       1  รายการ 6,480.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 6,480.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 6,480.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170492 20/12/2559
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120 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 3,185.00     ตกลงราคา บริษ ัท ลินเด ้ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,185.00 บาท บริษ ัท ลินเด ้ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,185.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170493 20/12/2559

121 Stand แขวนแท่งแกว้ชนิดปรับองศา        3 รายการ 75,850.00     ตกลงราคา บริษ ัท ม ั#นยืน เซอร์วิส แอนด์ วิศวกรรม จาํกดั 75,850.00 บาท บริษ ัท ม ั#นยืน เซอร์วิส แอนด์ วิศวกรรม จาํกดั 75,850.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170494 21/12/2559

122 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 51,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท วาย.อี.สเปเชียลทิส์ จาํกดั 51,000.00 บาท บริษ ัท วาย.อี.สเปเชียลทิส์ จาํกดั 51,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170495 21/12/2559

123 วสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์       13 รายการ 34,400.00     ตกลงราคา บริษ ัท คูณพนัพิม  จาํกดั 34,400.00 บาท บริษ ัท คูณพนัพิม  จาํกดั 34,400.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170496 21/12/2559

124 พดัลมระบายอากาศ        6 รายการ 24,870.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 24,870.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 24,870.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170497 21/12/2559

125 ถุงมือ        2 รายการ 6,300.00     ตกลงราคา บริษ ัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จาํกดั+G255:G263 6,300.00 บาท บริษ ัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จาํกดั+G255:G263 6,300.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170498 21/12/2559

126 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,000.00 บาท บริษ ัท แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170499 21/12/2559

127 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,100.00     ตกลงราคา บริษ ัท แสงชยัมิ เตอร์ จาํกดั 5,100.00 บาท บริษ ัท แสงชยัมิ เตอร์ จาํกดั 5,100.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170500 21/12/2559

128 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 212,500.00 212,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 212,500.00 บาท บริษ ัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 212,500.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170501 23/12/2559

129 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 10,900.00     ตกลงราคา บริษ ัท คูณพนัพิม  จาํกดั 10,900.00 บาท บริษ ัท คูณพนัพิม  จาํกดั 10,900.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170502 22/12/2559

130 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       8  รายการ 4,492.00     ตกลงราคา บริษ ัท สุมิพล คอร์ปอเรช ั#น จาํกดั 4,492.00 บาท บริษ ัท สุมิพล คอร์ปอเรช ั#น จาํกดั 4,492.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170503 22/12/2559

131 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       3  รายการ 3,560.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,560.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,560.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170504 22/12/2559

132 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท รังสิตอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 26,000.00 บาท บริษ ัท รังสิตอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 26,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170505 22/12/2559

133 ซ่อมเครื# องทดสอบความแข็งแรงในการรับแรง       3 รายการ 8,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท ซอยล์เทสติRงสยาม  จาํกดั 8,500.00 บาท บริษ ัท ซอยล์เทสติRงสยาม  จาํกดั 8,500.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170506 22/12/2559

134 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       4  รายการ 88,440.00     ตกลงราคา บริษ ัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 88,440.00 บาท บริษ ัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 88,440.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170507 22/12/2559

135 เครื# องปั#นแบบโถ       1  รายการ 20,900.00     ตกลงราคา บริษ ัทวีเจซ ัพพลาย ยูโรเนช ั#น จาํกดั 20,900.00 บาท บริษ ัทวีเจซ ัพพลาย ยูโรเนช ั#น จาํกดั 20,900.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170508 22/12/2559

136 จานและถว้ยแกว้        1 รายการ 2,523.36     ตกลงราคา  บมจ.รอยลั ปอร์ซเลน 2,523.36 บาท  บมจ.รอยลั ปอร์ซเลน 2,523.36 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170509 22/12/2559

137 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 2,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 2,000.00 บาท บริษ ัท คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 2,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170510 22/12/2559

138 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,800.00     ตกลงราคา บริษ ัท บูชิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 6,800.00 บาท บริษ ัท บูชิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 6,800.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170511 22/12/2559

139 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 16,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท แอลเอ็ม เอส อินสทรูเม ้นท์ จาํกดั 16,000.00 บาท บริษ ัท แอลเอ็ม เอส อินสทรูเม ้นท์ จาํกดั 16,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170512 22/12/2559

140 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 1,670.00     ตกลงราคา บริษ ัท อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,670.00 บาท บริษ ัท อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,670.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170513 22/12/2559

141 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        1 รายการ 5,200.00     ตกลงราคา บริษ ัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 5,200.00 บาท บริษ ัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 5,200.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170514 22/12/2559

142 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์        1 รายการ 3,170,000.00 3,170,000.00       พิเศษ บริษ ัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั ######### บาท บริษ ัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั ######### บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170515 23/12/2559

143 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์(Shaker)        7 รายการ 156,700.00 156,700.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 156,700.00 บาท บริษ ัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 156,700.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170516 23/12/2559

144 จา้ง PM Glove Box        2 รายการ 74,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 74,000.00 บาท บริษ ัท คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 74,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170517 23/12/2559

145 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เมอร์ค จาํกดั 5,000.00 บาท บริษ ัท เมอร์ค จาํกดั 5,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170518 23/12/2559

146 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        1 รายการ 25,200.00     ตกลงราคา บริษ ัท ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จาํกดั 25,200.00 บาท บริษ ัท ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จาํกดั 25,200.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170519 23/12/2559

147 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        1 รายการ 22,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 22,000.00 บาท บริษ ัท ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 22,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170520 23/12/2559

148 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์(เครื# องซีลปิดผนึก)        1 รายการ 26,635.51     ตกลงราคา บริษ ัท เอ็ม ที อุปกรณ์การแพทย์ จาํกดั 26,635.51 บาท บริษ ัท เอ็ม ที อุปกรณ์การแพทย์ จาํกดั 26,635.51 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170522 26/12/2559

149 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,400.00     ตกลงราคา บริษ ัท บอร์เนียว เม ดิคลั จาํกดั 2,400.00 บาท บริษ ัท บอร์เนียว เม ดิคลั จาํกดั 2,400.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170523 26/12/2559

150 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บริษ ัท กิบไทย จาํกดั 4,800.00 บาท บริษ ัท กิบไทย จาํกดั 4,800.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170524 26/12/2559

151 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี )       1  รายการ 12,470.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี .เอส.ซีนอน 11,400.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี .เอส.ซีนอน 11,400.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170525 26/12/2559
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152 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 7,180.00     ตกลงราคา บริษ ัท ลินเด ้ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,180.00 บาท บริษ ัท ลินเด ้ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,180.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170526 26/12/2559

153 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 4,800.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แล็ป วลัเลย์ 4,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แล็ป วลัเลย์ 4,800.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170527 26/12/2559

154 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 6,300.00     ตกลงราคา บริษ ัท เดลตา แล็บบอราตอรี#  จาํกดั 6,300.00 บาท บริษ ัท เดลตา แล็บบอราตอรี#  จาํกดั 6,300.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170528 26/12/2559

155 อนุม ัติMacBook Air 13.3"        4 รายการ 46,750.00     ตกลงราคา บริษ ัท ไอทีโซลูช ั#น แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 46,750.00 บาท บริษ ัท ไอทีโซลูช ั#น แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 46,750.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170529 26/12/2559

156 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 26,100.00     ตกลงราคา บริษ ัท แบงเทรดดิRง 1992 จาํกดั 26,100.00 บาท บริษ ัท แบงเทรดดิRง 1992 จาํกดั 26,100.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170530 26/12/2559

157 วสัดุส ําหรับทําช ัRนวางอุปกรณ์        5 รายการ 2,537.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,537.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,537.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170531 26/12/2559

158 MITSU คอมเพรสเซอร์ 220V 25000BTU        4 รายการ 9,630.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 9,630.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 9,630.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170532 26/12/2559

159 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี )       2  รายการ 11,610.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 11,610.00 บาท บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 11,610.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170533 26/12/2559

160 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 3,150.00     ตกลงราคา บริษ ัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,150.00 บาท บริษ ัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,150.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170534 26/12/2559

161 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี )       2  รายการ 10,290.00     ตกลงราคา บริษ ัท กิบไทย จาํกดั 10,290.00 บาท บริษ ัท กิบไทย จาํกดั 10,290.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170535 26/12/2559

162 กระติกนํR าร้อน        1 รายการ 3,700.94     ตกลงราคา บริษ ัท ศรีไพบูลย์ อีเล็คทรอนิกส์ จาํกดั 3,700.94 บาท บริษ ัท ศรีไพบูลย์ อีเล็คทรอนิกส์ จาํกดั 3,700.94 บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170536 27/12/2559
ร้าน พฒันากิจ 4,700.00 บาท

163 ALumina Ball size 6 mm        1 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เซอร์นิค อินเตอร์เนช ั#นแนล จาํกดั 3,000.00 บาท บริษ ัท เซอร์นิค อินเตอร์เนช ั#นแนล จาํกดั 3,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170537 27/12/2559

164 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี+อุปกรณ์)        9 รายการ 6,920.00     ตกลงราคา บริษ ัท ไซแอนติฟิค โปรโมช ั#น จาํกดั 6,920.00 บาท บริษ ัท ไซแอนติฟิค โปรโมช ั#น จาํกดั 6,920.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170538 27/12/2559

165 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        3 รายการ 3,250.00     ตกลงราคา บริษ ัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 3,250.00 บาท บริษ ัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 3,250.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170539 27/12/2559

166 จา้งทําชิRนงานตน้แบบ        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท สยามอินเตอร์เทค เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท บริษ ัท สยามอินเตอร์เทค เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170540 27/12/2559

167 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี )        1 รายการ 10,620.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 10,620.00 บาท บริษ ัท เอส.เอ็ม .เคมีคอล ซ ัพพลาย จาํกดั 10,620.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170541 27/12/2559

168 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 5,267.96     ตกลงราคา บริษ ัท มิ ซูมิ  (ไทยแลนด์) จาํกดั 5,267.96 บาท บริษ ัท มิ ซูมิ  (ไทยแลนด์) จาํกดั 5,267.96 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170542 27/12/2559

169 ตูเ้ย็นและไมโครเวฟ        2 รายการ 22,925.24     ตกลงราคา บริษ ัท ศรีไพบูลย์ อีเล็คทรอนิกส์ จาํกดั 22,925.24 บาท บริษ ัท ศรีไพบูลย์ อีเล็คทรอนิกส์ จาํกดั 22,925.24 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170543 27/12/2559

170 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 47,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท อีเทอร์นิตีR จาํกดั 47,000.00 บาท บริษ ัท อีเทอร์นิตีR จาํกดั 47,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170544 27/12/2559

171 เครื# องกวนสาร       1  รายการ 32,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จาํกดั 32,000.00 บาท บริษ ัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จาํกดั 32,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170545 28/12/2559

172 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์ฯ       8  รายการ 4,590.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ็น เค แลบอราทอรี จาํกดั 4,590.00 บาท บริษ ัท เอ็น เค แลบอราทอรี จาํกดั 4,590.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170546 28/12/2559

173 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)        2 รายการ 1,640.00     ตกลงราคา บริษ ัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,640.00 บาท บริษ ัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,640.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170547 28/12/2559

174 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์ฯ       1  รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 8,000.00 บาท บริษ ัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 8,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170548 28/12/2559

175 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       8  รายการ 7,990.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,990.00 บาท บริษ ัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,990.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170549 28/12/2559

176 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์ฯ        2  รายกา 31,100.00     ตกลงราคา บริษ ัท แอลเอ็ม เอส อินสทรูเม ้นท์ จาํกดั 31,100.00 บาท บริษ ัท แอลเอ็ม เอส อินสทรูเม ้นท์ จาํกดั 31,100.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170550 28/12/2559

177 วิเคราะห์ทดสอบ      16  รายการ 12,055.00     ตกลงราคา บริษ ัท หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 12,055.00 บาท บริษ ัท หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 12,055.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170551 28/12/2559

178 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 40,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท มิราเคิล อินเตอร์เนช ั#นแนล จาํกดั 40,000.00 บาท บริษ ัท มิราเคิล อินเตอร์เนช ั#นแนล จาํกดั 40,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170552 28/12/2559

179 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       7  รายการ 36,940.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ็นเทค พรีซิช ั#น 36,940.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ็นเทค พรีซิช ั#น 36,940.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170553 28/12/2559

180 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท บริษ ัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170554 29/12/2559

181 จา้งทําแบบ ประกอบ และติดต ัRงทดสอบแบตเตอรี       1 รายการ 262,000.00 262,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอสวีอาร์ เอ็นจิเนียริ# ง จาํกดั 262,000.00 บาท บริษ ัท เอสวีอาร์ เอ็นจิเนียริ# ง จาํกดั 262,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170555 29/12/2559

182 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        7 รายการ 68,840.00     ตกลงราคา บริษ ัท เลกะ คอร์ปอเรช ั#น จาํกดั 68,840.00 บาท บริษ ัท เลกะ คอร์ปอเรช ั#น จาํกดั 68,840.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170556 29/12/2559

183 วสัดุส ํานักงาน (อุปกรณ์)        1 รายการ 7,168.00     ตกลงราคา บริษ ัท ไอทีโซลูช ั#น แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 7,168.00 บาท บริษ ัท ไอทีโซลูช ั#น แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 7,168.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170557 29/12/2559
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184 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 258,278.00 258,278.00     ตกลงราคา บริษ ัท แรบบิท โปรโตไทป์ จาํกดั 258,278.00 บาท บริษ ัท แรบบิท โปรโตไทป์ จาํกดั 258,278.00 บาท ราคาต ํ#าสุด 3041170558 30/12/2559
บริษ ัท แอพพลิแคด จาํกดั 431,730.00 บาท

185 จา้งสอบเทียบเครื# องมือวิทย์        4 รายการ 12,750.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จาํกดั 12,750.00 บาท บริษ ัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จาํกดั 12,750.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170559 30/12/2559

186 จา้งสอบเทียบเครื# องมือวิทย์        1 รายการ 1,200.00     ตกลงราคา บริษ ัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,200.00 บาท บริษ ัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,200.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170560 30/12/2559

187 จา้งซ่อมวสัดุส ํานักงาน        2 รายการ 2,200.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั คิงส์ วิช ั#น เทคโนโลยี 2,200.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั คิงส์ วิช ั#น เทคโนโลยี 2,200.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170561 30/12/2559

188 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์        6 รายการ 80,050.00     ตกลงราคา บริษ ัท แมส บิสเนส จาํกดั 80,050.00 บาท บริษ ัท แมส บิสเนส จาํกดั 80,050.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170562 30/12/2559

189 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       15 รายการ 5,339.18     ตกลงราคา บริษ ัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จาํกดั 5,339.18 บาท บริษ ัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จาํกดั 5,339.18 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170563 30/12/2559

190 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 12,800.00     ตกลงราคา บริษ ัท อยู่เปรมปรี จาํกดั 12,800.00 บาท บริษ ัท อยู่เปรมปรี จาํกดั 12,800.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170564 30/12/2559

191 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,500.00     ตกลงราคา บริษ ัท อมานี คอร์ปอเรช ั#น จาํกดั 4,500.00 บาท บริษ ัท อมานี คอร์ปอเรช ั#น จาํกดั 4,500.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170565 30/12/2559

192 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท บริษ ัท คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170566 30/12/2559

193 จา้งออกแบบเครื# องทดสอบ        1 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา นาย ธีรภทัร์ สุดตะกู 20,000.00 บาท นาย ธีรภทัร์ สุดตะกู 20,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170567 30/12/2559

194 จา้งซ่อมเครื# องมือวิทย์        2 รายการ 45,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอวีแอล เอสอีเอ แอนด์ ออสเตรเลีย จาํกดั 45,000.00 บาท บริษ ัท เอวีแอล เอสอีเอ แอนด์ ออสเตรเลีย จาํกดั 45,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170568 30/12/2559

195 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 6,080.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,080.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,080.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170569 30/12/2559

196 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 11,200.00     ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 11,200.00 บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 11,200.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170570 30/12/2559

197 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 17,216.00     ตกลงราคา บริษ ัท ไอ.เอ็น.บี.เอ็นเตอร์ จาํกดั 17,216.00 บาท บริษ ัท ไอ.เอ็น.บี.เอ็นเตอร์ จาํกดั 17,216.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170571 30/12/2559

198 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 550.00                      ตกลงราคา บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 550.00       บาท บริษ ัท เอ.ทูลส์ จาํกดั 550.00       บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170572 30/12/2559

199 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บริษ ัท วิงซ์เซิฟ เทคโนโลยี จาํกดั 25,000.00 บาท บริษ ัท วิงซ์เซิฟ เทคโนโลยี จาํกดั 25,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170573 30/12/2559

200 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 40,800.00     ตกลงราคา บริษ ัท เมทโธรห์ม  สยาม  จาํกดั 40,800.00 บาท บริษ ัท เมทโธรห์ม  สยาม  จาํกดั 40,800.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170574 30/12/2559

201 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 38,700.00     ตกลงราคา บริษ ัท ออเธนทิค เท็กซ์ คอร์ปอเรช ั#น จาํกดั 38,700.00 บาท บริษ ัท ออเธนทิค เท็กซ์ คอร์ปอเรช ั#น จาํกดั 38,700.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170575 30/12/2559

202 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 91,960.00     ตกลงราคา บริษ ัท พรีซิช ั#น อิควิปเมนท์ จาํกดั 91,960.00 บาท บริษ ัท พรีซิช ั#น อิควิปเมนท์ จาํกดั 91,960.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170576 30/12/2559

203 IC        1 รายการ              USD477.30     ตกลงราคา  Cytech Global Pte Ltd. 477.30 USD  Cytech Global Pte Ltd. 477.30 USD มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170007 7/12/2559

204 เซลล์แบตเตอรี# แบบแห้ง        1 รายการ            USD2,100.00     ตกลงราคา  Li-Fun Technology Co., Ltd 2,100.00 USD  Li-Fun Technology Co., Ltd 2,100.00 USD มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170008 15/12/2559

205 วสัดุมาตรฐาน        2 รายการ            EUR1,050.00     ตกลงราคา  Bundesanstalt fur Material 1,050.00 EUR  Bundesanstalt fur Material 1,050.00 EUR มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170009 19/12/2559

206 Photoacoustic Detector System        1 รายการ           USD10,425.00          USD10,425.00      พิเศษ  MTEC Photoacoustics, Inc 10,425.00 USD  MTEC Photoacoustics, Inc 10,425.00 USD มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170010 20/12/2559

207 ข ัRวไฟฟ้า        1 รายการ              USD346.00     ตกลงราคา  BASi Corporate 346.00 USD  BASi Corporate 346.00 USD มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170011 26/12/2559

208 ชุด Quanta Phi integrating shere        1 รายการ 1,049,700.00 1,049,700.00       พิเศษ บริษ ัท เซิ ร์นเทค จาํกดั ######### บาท บริษ ัท เซิ ร์นเทค จาํกดั ######### บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3051170003 1/12/2559

209 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์(Vacuum Oven )        1 รายการ 654,205.61 654,205.61       พิเศษ บริษ ัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อิโนเวช ั#น จาํกดั 473,000.00 บาท บริษ ัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อิโนเวช ั#น จาํกดั 473,000.00 บาท ราคาต ํ#าสุด 3051170004 6/12/2559
บริษ ัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ จาํกดั 603,415.80 บาท
บริษ ัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 560,747.66 บาท

210 เครื# องจาํลองและเร่งสภาวะอากาศดว้ยแสงยูวี        1 รายการ 841,121.49 841,121.49       พิเศษ บริษ ัท คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 840,000.00 บาท บริษ ัท คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 840,000.00 บาท ราคาต ํ#าสุด 3051170005 14/12/2559
บริษ ัท ไพรเมซี#  ซ ัพพลาย จาํ 841,121.50 บาท

211 เตาหลอมแกว้ แบบ bottom-load        1 รายการ 1,682,242.99 1,682,242.99       พิเศษ บริษ ัท ไซแอนติฟิค โปรโมช ั#น จาํกดั ######### บาท บริษ ัท ไซแอนติฟิค โปรโมช ั#น จาํกดั ######### บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3051170006 22/12/2559

212 เครื# อง optical dilatometer        1 รายการ 5,139,900.00 5,139,900.00       พิเศษ บริษ ัท อาร์ไอ เทคโนโลยี#ส์  จาํกดั ######### บาท บริษ ัท อาร์ไอ เทคโนโลยี#ส์  จาํกดั ######### บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3051170007 26/12/2559

213 เครื# องอดัชิRนงานเซรามิกระบบไฮดรอลิก        1 รายการ 780,000.00 780,000.00       พิเศษ บริษ ัท เคป อินดสัเตรียล จาํกดั 780,000.00 บาท บริษ ัท เคป อินดสัเตรียล จาํกดั 780,000.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3051170008 28/12/2559
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ลําดับ         รายละเอียดจัดซื� อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที# เสนอ         ผู้ที# ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที# คัดเลือก เลขที# เอกสาร วันที#

214 ชุดวดัพืRนผิวและขนาดรูพรุน        1 รายการ 4,116,822.43 4,116,822.43 ประกวดราคา e-Auctionบริษ ัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ######### บาท บริษ ัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ######### บาท ราคาต ํ#าสุด 3051170009 29/12/2559
บริษ ัท ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จาํกดั ######### บาท

215 จา้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ        1 รายการ 660,000.00 660,000.00       พิเศษ บริษ ัท จิตจารี จาํกดั 660,000.00 บาท บริษ ัท จิตจารี จาํกดั 660,000.00 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170008 1/12/2559

216 จา้งเหมาบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง        1 รายการ 120,000.00 120,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิศนุ เพาเวอร์ 112,149.54 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิศนุ เพาเวอร์ 112,149.54 บาท มี คุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170009 2/12/2559

217 ส ัญญาจา้งเติมนํR ายา        4 รายการ 76,850.00     ตกลงราคา บริษ ัท โปรเกรส ไฮยีนส์ พลสั จาํกดั 76,850.00  บาท บริษ ัท โปรเกรส ไฮยีนส์ พลสั จาํกดั 76,850.00 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3052170010 2/12/2559

218 เช่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์        2 รายการ 4,004,400.00 4,004,400.00 ประกวดราคา e-Auctionบริษ ัท เมโทรโปรเฟสช ั#นแนลโปรดกัส์ จาํกดั ######### บาท บริษ ัท เมโทรโปรเฟสช ั#นแนลโปรดกัส์ จาํกดั ######### บาท ราคาต ํ#าสุด 3057170001 7/12/2559
บริษ ัท เอ็นทีพี จาํกดั ######### บาท

219 เช่า Notebook        1 รายการ 38,186.92     ตกลงราคา บริษ ัท เมโทรโปรเฟสช ั#นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 38,186.92 บาท บริษ ัท เมโทรโปรเฟสช ั#นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 38,186.92 บาท มี คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3057170002 27/12/2559
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