
แบบ สขร.1

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

1 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 22,690.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 22,690.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 22,690.00 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170775 1/02/2560
บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั(น จาํกดั 33,840.00 บาท

2 ทาํแม่พมิพ์        2 รายการ 37,200.00     ตกลงราคา ร้าน ซู ซู เกะ เมทอล เวอร์ 37,200.00 บาท ร้าน ซู ซู เกะ เมทอล เวอร์ 37,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170776 1/02/2560

3 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 6,750.00     ตกลงราคา บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์ค จาํกดั 6,750.00 บาท บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์ค จาํกดั 6,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170777 1/02/2560

4 Support film        1 รายการ 5,450.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,450.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,450.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170778 1/02/2560

5 พดัลม        1 รายการ 5,046.72     ตกลงราคา บริษทั ศรีไพบูลย ์อีเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั 5,046.72 บาท บริษทั ศรีไพบูลย ์อีเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั 5,046.72 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170780 1/02/2560
บริษทั สินสยาม พลสั จาํกดั 5,070.00 บาท

6 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 11,330.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 11,330.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 11,330.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170781 1/02/2560

7 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 8,270.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 8,270.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 8,270.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170782 1/02/2560

8 บอร์ดวดัอุณหภูมิ        2 รายการ 10,500.00     ตกลงราคา บริษทั ศิลารีเสิร์ช จาํกดั 10,500.00 บาท บริษทั ศิลารีเสิร์ช จาํกดั 10,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170783 1/02/2560

9 ซ่อมบาํรุงเครื(องมือ Thermohygrometer        1 รายการ 4,080.00     ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี(ปุ่น) 4,080.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี(ปุ่น) 4,080.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170784 1/02/2560

10 ถว้ยครูซิเบิRล        1 รายการ 7,200.00     ตกลงราคา บริษทั บุญมา อินดสัทรีR  จาํกดั 7,200.00 บาท บริษทั บุญมา อินดสัทรีR  จาํกดั 7,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170785 1/02/2560

11 Honeywell Genetron Refrigerant        1 รายการ 8,400.00     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 8,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170786 1/02/2560

12 เกจวดัความดนั        1 รายการ 6,800.00     ตกลงราคา บริษทั นาโนแมชชีนเนอรี(  จาํกดั 6,800.00 บาท บริษทั นาโนแมชชีนเนอรี(  จาํกดั 6,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170787 1/02/2560

13 เครื(องปริRนเตอร์มลัติฟังกช์ั(นสี        1 รายการ 14,500.00     ตกลงราคา บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,500.00 บาท บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170788 1/02/2560

14 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 38,040.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) ตจาํกดั 38,040.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) ตจาํกดั 38,040.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170789 2/02/2560

15 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไนโช จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั ไนโช จาํกดั 5,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170790 9/02/2560

16 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,400.00     ตกลงราคา บริษทั ชนิตา 54 เทคโนโลย ีจาํกดั 1,400.00 บาท บริษทั ชนิตา 54 เทคโนโลย ีจาํกดั 1,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170791 2/02/2560

17 จา้งทาํแม่พมิพข์ึRนรูปสกรู        1 รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั(น จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั(น จาํกดั 4,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170792 2/02/2560

18 วสัดุงานบา้นงานครัว       11 รายการ 14,075.00                     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 14,075.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 14,075.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170793 2/02/2560

19 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกร์)       14 รายการ 6,329.70     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,329.70 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,329.70 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170794 2/02/2560

20 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 27,500.00     ตกลงราคา นาย กฤษณะ วงัทอง 27,500.00 บาท นาย กฤษณะ วงัทอง 27,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170795 3/02/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
วันที# 1 กมุภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กมุภาพันธ์ 2560
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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#
21 จา้งสอบเทียบเครื(องมือวิทย์        1 รายการ 4,579.44     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,579.44 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,579.44 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170796 3/02/2560

22 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,100.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิRง 1992 จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิRง 1992 จาํกดั 2,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170797 3/02/2560

23 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00     ตกลงราคา บริษทั รังสิตอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 26,000.00 บาท บริษทั รังสิตอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 26,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170798 3/02/2560

24 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 37,400.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 37,400.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 37,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170799 3/02/2560

25 ตูใ้ส่เครื(องมือช่างพร้อมอุปกรณ์        1 รายการ 81,472.10     ตกลงราคา บริษทั ไทยพฒันสิน (จิRนเส็ง) จาํกดั 81,472.10 บาท บริษทั ไทยพฒันสิน (จิRนเส็ง) จาํกดั 81,472.10 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170800 3/02/2560

26 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 19,200.00     ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี(  จาํกดั 19,200.00 บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี(  จาํกดั 19,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170801 3/02/2560

27 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       4  รายการ 10,190.00     ตกลงราคา บริษทั วีเจซัพพลาย ยโูรเนชั(น จาํกดั 9,690.00 บาท บริษทั วีเจซัพพลาย ยโูรเนชั(น จาํกดั 9,690.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170802 3/02/2560

28 ค่าของที(ระลึก        1 รายการ 67,500.00     ตกลงราคา นาง จงรัก  สมนสั 67,500.00 บาท นาง จงรัก  สมนสั 67,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170803 3/02/2560

29 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมอริท โซลูชั(น จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั เมอริท โซลูชั(น จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170804 3/02/2560

30 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์       1  รายการ 92,957.50     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางกอก คริปโตกราฟฟี( 92,957.50 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางกอก คริปโตกราฟฟี( 92,957.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170805 3/02/2560

31 วสัดุสาํนกังาน (อุปกรณ์)        1 รายการ 11,200.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอเดน็ติตีR  คอนฟิเดน้ซ์ 11,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอเดน็ติตีR  คอนฟิเดน้ซ์ 11,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170806 3/02/2560

32 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชั(นแนล(เอเซีย) จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชั(นแนล(เอเซีย) จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170807 3/02/2560

33 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 1,845.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 1,845.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 1,845.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170808 6/02/2560

34 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 7,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170809 6/02/2560

35 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        4 รายการ 2,430.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 2,430.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 2,430.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170810 6/02/2560

36 Differential Pressere Gauge        1 รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บริษทั นาโนแมชชีนเนอรี(  จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั นาโนแมชชีนเนอรี(  จาํกดั 6,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170811 6/02/2560

37  CLARTE ELECTRIC CEILING FAN 14"        1 รายการ 37,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 37,000.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 37,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170812 6/02/2560

38 สอบเทียบ Gas Detector 6 จุด        2 รายการ 16,050.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็เทค แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 16,050.00 บาท บริษทั เอน็เทค แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 16,050.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170813 6/02/2560

39 MATLAB        1 รายการ 2,178,680.00 2,178,680.00       พเิศษ บริษทั เทคซอร์ส ซิสเทม็ส์ จาํกดั 2,178,680.00 บาท บริษทั เทคซอร์ส ซิสเทม็ส์ จาํกดั 2,178,680.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170814 6/02/2560

40 จา้งบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเครื(องสาํรองไฟ        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั ชไนเดอร์ อิเลค็ทริค ซีพซีีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั ชไนเดอร์ อิเลค็ทริค ซีพซีีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 15,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170815 6/02/2560

41 ถุงขยะ        5 รายการ 22,300.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 22,300.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 22,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170816 6/02/2560

42 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 40,000.00     ตกลงราคา บริษทั พรีเมียร์ ออโตเมชั(น จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั พรีเมียร์ ออโตเมชั(น จาํกดั 40,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170817 6/02/2560

43 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 7,400.00     ตกลงราคา บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,400.00 บาท บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170818 6/02/2560

44 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 5,200.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,200.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170819 6/02/2560

Page 2 of 9



แบบ สขร.1

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

45 Notebook        1 รายการ 94,200.00     ตกลงราคา บริษทั อีเทอร์นิตีR  จาํกดั 94,200.00 บาท บริษทั อีเทอร์นิตีR  จาํกดั 94,200.00 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170820 7/02/2560
บริษทั เมโทรโปรเฟสชั(นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 98,000.00 บาท
บริษทั เอน็ทีพ ีจาํกดั 102,350.00 บาท

46 แผ่นทอง 99.99%        1 รายการ 90,000.00     ตกลงราคา บริษทั ชายน์นิ(ง โกลด ์จาํกดั 77,080.00 บาท บริษทั ชายน์นิ(ง โกลด ์จาํกดั 77,080.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170821 7/02/2560

47 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(โต๊ะเกา้อีR )        2 รายการ 9,793.00     ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 9,793.00 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 9,793.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170822 7/02/2560

48 จา้งสอบเทียบเครื(องมือวิทย์        1 รายการ 4,672.90     ตกลงราคา บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 4,672.90 บาท บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 4,672.90 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170823 7/02/2560

49 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 13,700.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 13,700.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 13,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170824 7/02/2560

50 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 12,800.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 12,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 12,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170825 7/02/2560

51 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 7,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 7,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 7,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170826 7/02/2560

52 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,760.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยมีทูลส์ จาํกดั 5,760.00 บาท บริษทั ไทยมีทูลส์ จาํกดั 5,760.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170827 7/02/2560

53 ลวดพน่เคลือบ        1 รายการ 93,000.00     ตกลงราคา บริษทั วาย.อี.สเปเชียลทิส์ จาํกดั 93,000.00 บาท บริษทั วาย.อี.สเปเชียลทิส์ จาํกดั 93,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170828 7/02/2560

54 กระดาษทิชชู่        1 รายการ 18,000.00     ตกลงราคา บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 18,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170829 8/02/2560

55 นํRายาลา้งจาน        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 3041170830 8/02/2560

56 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 31,800.00     ตกลงราคา  ร้าน จิวณัฐ เคมิคอล 31,800.00 บาท  ร้าน จิวณัฐ เคมิคอล 31,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170831 9/02/2560

57 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,150.00     ตกลงราคา บริษทั เคมีเคิลเฮา้ส์ แอนด ์แลบ็ อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 1,150.00 บาท บริษทั เคมีเคิลเฮา้ส์ แอนด ์แลบ็ อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 1,150.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170832 9/02/2560

58 วสัดุคอมพวิเตอร์(ผงหมึก)        4 รายการ 8,650.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 8,650.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 8,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170833 9/02/2560

59 จา้งทาํชิRนงาน        5 รายการ 26,230.00     ตกลงราคา นางสาว ดารุณี เสรีประเสริฐ 26,230.00 บาท นางสาว ดารุณี เสรีประเสริฐ 26,230.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170834 9/02/2560

60 สก๊อตไบร์ทมีฟองนํRา        2 รายการ 1,250.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 1,125.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 1,125.00 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170835 9/02/2560
 ร้าน จิวณัฐ เคมิคอล 1,650.00 บาท

61 TONER HP        1 รายการ 21,250.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 21,250.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 21,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170836 9/02/2560

62 จา้งออกแบบวงจรไฟฟ้า        1 รายการ 90,250.00     ตกลงราคา บริษทั ไอยราฟันส์ จาํกดั 90,250.00 บาท บริษทั ไอยราฟันส์ จาํกดั 90,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170837 9/02/2560

63 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 180,000.00 180,000.00     ตกลงราคา บริษทั โชคชยัจกัรกลเกษตร จาํกดั 180,000.00 บาท บริษทั โชคชยัจกัรกลเกษตร จาํกดั 180,000.00 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170838 9/02/2560
บริษทั วี.เอช.โลหะกิจ จาํกดั 280,000.00 บาท
บริษทั 3 พ ีแอดวานซ์ จาํกดั 220,000.00 บาท

64 กระดาษชาํระมว้นใหญ่        2 รายการ 50,800.00     ตกลงราคา ร้าน พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิRง 50,800.00 บาท ร้าน พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิRง 50,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170839 9/02/2560

65 ซืRออุปกรณ์ติดตัRงตรวจวดัอุณหภูมิ        4 รายการ 10,240.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,240.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,240.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170840 9/02/2560
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66 โต๊ะพบัหนา้ฟอเมกา้ขาว        2 รายการ 12,900.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นาวาเฟอร์นิเจอร์ 12,900.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นาวาเฟอร์นิเจอร์ 12,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170841 9/02/2560

67 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 2,806.74     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,806.74 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,806.74 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170842 9/02/2560

68 เครื(องทาํนํRาเยน็        1 รายการ 3,925.23     ตกลงราคา บริษทั ศรีไพบูลย ์อีเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั 3,925.23 บาท บริษทั ศรีไพบูลย ์อีเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั 3,925.23 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170843 9/02/2560

69 ซ่อมเครื(อง Wire Cut        7 รายการ 82,100.00     ตกลงราคา บริษทั โซดิก(ประเทศไทย) จาํกดั 82,100.00 บาท บริษทั โซดิก(ประเทศไทย) จาํกดั 82,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170844 9/02/2560

70 อะไหล่เครื(อง GC/MS        2 รายการ 25,925.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 25,925.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 25,925.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170845 9/02/2560

71 จา้งเหมาบริการ       4  รายการ 22,400.00     ตกลงราคา บริษทั อิลลินอยส์ อินสทรูเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 22,400.00 บาท บริษทั อิลลินอยส์ อินสทรูเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 22,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170846 10/02/2560

72 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       3  รายการ 7,980.00     ตกลงราคา บริษทั รังสิตสตีล แอนด ์เมทอล จาํกดั 7,980.00 บาท บริษทั รังสิตสตีล แอนด ์เมทอล จาํกดั 7,980.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170847 10/02/2560

73 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 15,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170848 10/02/2560

74 แบตเตอรี(ขนาด 12V 7.2Ah        1 รายการ 27,200.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยามแบตเตอรี(อิเลคทรอนิคส์ 27,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยามแบตเตอรี(อิเลคทรอนิคส์ 27,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170849 10/02/2560

75 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 93,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 93,000.00 บาท บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 93,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170850 10/02/2560

76 จา้งเหมาบริการ       2  รายการ 60,800.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 60,800.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 60,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170851 10/02/2560

77 เมา้ส์และหมึกปริRนเตอร์        3 รายการ 11,660.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 11,660.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 11,660.00 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170852 10/02/2560
บริษทั คูณพนัพมิ จาํกดั 12,270.00 บาท

78 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 72,000.00     ตกลงราคา บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั(น จาํกดั 72,000.00 บาท บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั(น จาํกดั 72,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170853 10/02/2560

79 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 34,496.80     ตกลงราคา บริษทั ทูธีตา้ เทคโนโลย ีจาํกดั 34,496.80 บาท บริษทั ทูธีตา้ เทคโนโลย ีจาํกดั 34,496.80 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170854 10/02/2560

80 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 35,460.00     ตกลงราคา บริษทั ไทร์เนอร์ยี( อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 35,460.00 บาท บริษทั ไทร์เนอร์ยี( อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 35,460.00 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170855 10/02/2560
บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 35,546.52 บาท

81 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์เทรด อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั เอก็ซ์เทรด อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 8,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170856 10/02/2560

82 บาํรุงรักษาปัvมลม SULLAIR mp124        3 รายการ 33,500.00     ตกลงราคา บริษทั พคี เพาเวอร์ ซีสเทม็ส์ จาํกดั 33,500.00 บาท บริษทั พคี เพาเวอร์ ซีสเทม็ส์ จาํกดั 33,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170857 10/02/2560

83 Acetic Acid 100%        1 รายการ 4,520.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิRง 1992 จาํกดั 4,520.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิRง 1992 จาํกดั 4,520.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170858 10/02/2560

84 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 14,000.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จาํกดั 14,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170859 10/02/2560

85 Toner Xerox        3 รายการ 30,020.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 30,020.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 30,020.00 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170860 10/02/2560
บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 31,070.00 บาท

86 วสัดุติดตัRงซิงคน์ํRารุ่น DH-1050D        8 รายการ 601.29     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 601.29 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 601.29 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170861 10/02/2560

87 อุปกรณ์เพื(อรองรับติดตัRงเครื(อง PrintME        6 รายการ 3,832.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,832.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,832.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170862 10/02/2560
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88 สีนํRามนัและสีนํRา        2 รายการ 2,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170863 10/02/2560

89 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 3,850.50     ตกลงราคา บริษทั ซันไรส์ เทคโนโลย ีจาํกดั 3,850.50 บาท บริษทั ซันไรส์ เทคโนโลย ีจาํกดั 3,850.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170864 10/02/2560

90 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 70,000.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชั(น จาํกดั 70,000.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั(น จาํกดั 70,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170865 10/02/2560

91 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       15 รายการ 56,070.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 56,070.00 บาท บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 56,070.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170866 10/02/2560

92 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 56,000.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 56,000.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 56,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170867 10/02/2560

93 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       3  รายการ 7,590.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 7,590.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 7,590.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170868 10/02/2560

94 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 8,040.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,040.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,040.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170869 10/02/2560

95 จา้งสอบเทียบเครื(องมือวิทย์        6 รายการ 5,950.00     ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 5,950.00 บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 5,950.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170870 14/02/2560

96 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,050.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟิค จาํกดั 1,050.00 บาท บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟิค จาํกดั 1,050.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170871 14/02/2560

97 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 15,400.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 15,400.00 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 15,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170872 14/02/2560

98 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 50,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอด็ โปร เทค จาํกดั 50,000.00 บาท บริษทั แอด็ โปร เทค จาํกดั 50,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170873 14/02/2560

99 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 33,247.66     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 37,660.00 บาท บริษทั คูณพนัพมิ จาํกดั 33,247.66 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170874 15/02/2560
บริษทั คูณพนัพมิ จาํกดั 33,247.66 บาท

100 วสัดุสาํนกังาน       23 รายการ 24,950.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 24,950.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 24,950.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170875 15/02/2560

101 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 11,520.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยมีทูลส์ จาํกดั 11,520.00 บาท บริษทั ไทยมีทูลส์ จาํกดั 11,520.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170876 15/02/2560

102 เติมนํRายาดบัเพลิง        1 รายการ 1,200.00     ตกลงราคา บริษทั เครื(องดบัเพลิง อิมพอร์ต จาํกดั 1,200.00 บาท บริษทั เครื(องดบัเพลิง อิมพอร์ต จาํกดั 1,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170877 16/02/2560

103 บาํรุงรักษาเครื(องมือ SEM JEOL 5410 M135         1รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บริษทั ธาราบิสสิเนส จาํกดั 12,500.00 บาท บริษทั ธาราบิสสิเนส จาํกดั 12,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170878 15/02/2560

104 บาํรุงรักษาเครื(อง Glovebox, Vacuum mixer        2 รายการ 16,200.00     ตกลงราคา บริษทั ไฮแอท แทมมารินด ์จาํกดั 16,200.00 บาท บริษทั ไฮแอท แทมมารินด ์จาํกดั 16,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170879 15/02/2560

105 จา้งเหมาตรวจสอบรอยรั(วของเตาเผา        1 รายการ 260,000.00 260,000.00     ตกลงราคา บริษทั ทีอีเอส อีแอนดเ์อม็ เซอร์วิส จาํกดั 260,000.00 บาท บริษทั ทีอีเอส อีแอนดเ์อม็ เซอร์วิส จาํกดั 260,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170880 15/02/2560

106 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 38,550.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยมีทูลส์ จาํกดั 38,550.00 บาท บริษทั ไทยมีทูลส์ จาํกดั 38,550.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170881 15/02/2560

107 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 30,300.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 30,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 30,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170882 15/02/2560

108 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,375.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์ จาํกดั 1,375.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์ จาํกดั 1,375.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170883 15/02/2560

109 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 920.00                          ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 920.00          บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 920.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170884 15/02/2560

110 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 24,975.00     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 24,975.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 24,975.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170885 16/02/2560
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111 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 20,325.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิRง 1992 จาํกดั 20,325.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิRง 1992 จาํกดั 20,325.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170886 16/02/2560

112 จา้งผสมสารเคมี        3 รายการ 64,000.00     ตกลงราคา บริษทั เคมเวิร์ค จาํกดั 64,000.00 บาท บริษทั เคมเวิร์ค จาํกดั 64,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170887 16/02/2560

113 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 34,400.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย ์จาํกดั 34,400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย ์จาํกดั 34,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170888 16/02/2560

114 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 35,250.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 35,250.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 35,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170889 16/02/2560

115 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 37,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 37,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 37,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170890 16/02/2560

116 ตรายาง        5 รายการ 850.00                          ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 850.00          บาท ร้าน พฒันากิจ 850.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170892 17/02/2560

117 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       4  รายการ 98,500.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 98,500.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 98,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170893 17/02/2560

118 เครื(องแกว้        1 รายการ 13,364.49     ตกลงราคา บริษทั ยเูนี(ยน ซายน์ จาํกดั 13,364.49 บาท บริษทั ยเูนี(ยน ซายน์ จาํกดั 13,364.49 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170895 17/02/2560

119 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 11,100.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั(น จาํกดั 11,100.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั(น จาํกดั 11,100.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170896 17/02/2560

120 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยเอส.เอส.อิฐทนไฟ 4,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยเอส.เอส.อิฐทนไฟ 4,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170897 17/02/2560

121 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 7,500.00     ตกลงราคา บริษทั เน็กซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั เน็กซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั 7,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170898 17/02/2560

122 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 69,500.00     ตกลงราคา บริษทั เจนเนอรัล แวคคั(มแอนดโ์ฟลว์ จาํกดั 69,500.00 บาท บริษทั เจนเนอรัล แวคคั(มแอนดโ์ฟลว์ จาํกดั 69,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170899 17/02/2560

123 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 66,000.00     ตกลงราคา  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 66,000.00 บาท  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 66,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170901 17/02/2560

124 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั เครส นาโนโซลูชั(น (ประเทศไทย) จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั เครส นาโนโซลูชั(น (ประเทศไทย) จาํกดั 8,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170902 17/02/2560

125 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 65,400.00     ตกลงราคา บริษทั อีเทอร์นิตีR  จาํกดั 65,400.00 บาท บริษทั อีเทอร์นิตีR  จาํกดั 65,400.00 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170903 17/02/2560
บริษทั อีพ ีแอนด ์ไอที โซลูชั(น จาํกดั 75,000.00 บาท

126 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 44,859.81     ตกลงราคา บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 44,859.81 บาท บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 44,859.81 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170904 20/02/2560

127 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 16,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แอล.พ.ีเอน็ แมชชีน 16,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แอล.พ.ีเอน็ แมชชีน 16,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170905 20/02/2560

128 ครุภณัฑส์าํนกังาน        3 รายการ 90,490.00     ตกลงราคา บริษทั อินฟินิตีR  ออฟฟิต ซัพพลาย จาํกดั 90,490.00 บาท บริษทั อินฟินิตีR  ออฟฟิต ซัพพลาย จาํกดั 90,490.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170906 20/02/2560
บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ จาํกดั

129 บาํรุงรักษาเครื(อง FTIR Shimadzu  M322        1 รายการ 36,000.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 36,000.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 36,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170907 20/02/2560

130 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 18,270.00     ตกลงราคา บริษทั แมกซ์ สตีล จาํกดั 18,270.00 บาท บริษทั แมกซ์ สตีล จาํกดั 18,270.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170908 20/02/2560

131 ค่าบาํรุงรักษาระบบดบัเพลิง หอ้ง Server MT        1 รายการ 7,200.00     ตกลงราคา บริษทั แอนตีRไฟร์ จาํกดั 7,200.00 บาท บริษทั แอนตีRไฟร์ จาํกดั 7,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170909 20/02/2560

132 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       4  รายการ 7,413.00     ตกลงราคา บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียริ(ง จาํกดั 7,413.00 บาท บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียริ(ง จาํกดั 7,413.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170910 20/02/2560
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ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#
133 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170911 20/02/2560

134 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 14,940.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 14,940.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 14,940.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170912 20/02/2560

135 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 28,500.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชั(น จาํกดั 28,500.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั(น จาํกดั 28,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170913 20/02/2560

136 วสัดุคอมพวิเตอร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 28,834.75     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพมิ จาํกดั 28,834.75 บาท บริษทั คูณพนัพมิ จาํกดั 28,834.75 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170914 20/02/2560

137 โปรแกรม SimaPro        1 รายการ 3,500,000.00 3,500,000.00       พเิศษ บริษทั แอล ซี เอม็ คอนซัลแทน้ท ์จาํกดั 3,271,028.04 บาท บริษทั แอล ซี เอม็ คอนซัลแทน้ท ์จาํกดั 3,271,028.04 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170915 21/02/2560

138 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170916 21/02/2560

139 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170917 21/02/2560

140 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170918 21/02/2560

141 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 7,662.94     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 7,662.94 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 7,662.94 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170919 21/02/2560

142 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170920 21/02/2560

143 จา้งเปลี(ยนไส้กรองเครื(องมือวิทย์        2 รายการ 73,500.00     ตกลงราคา บริษทั เวิลดโ์ก ้จาํกดั 73,500.00 บาท บริษทั เวิลดโ์ก ้จาํกดั 73,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170921 21/02/2560

144 รถเขน็ถาดสแตนเลส 2 ชัRน มือจบั 2 ขา้ง        1 รายการ 4,770.00     ตกลงราคา บริษทั ซีทีแลบอราตอรี(  จาํกดั 5,200.00 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 4,770.00 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170922 21/02/2560
บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 4,770.00 บาท

145 วสัดุสาํหรับดาํเนินงานในหอ้งปฏิบตัิการ        6 รายการ 17,065.54     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) จาํกดั 17,065.54 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) จาํกดั 17,065.54 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170923 21/02/2560

146 เครื(อง pH Meter        1 รายการ 43,925.23     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 43,925.23 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 43,925.23 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170924 21/02/2560

147 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 900.00     ตกลงราคา บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 900.00          บาท บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 900.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170925 24/02/2560

148 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 26,000.00     ตกลงราคา บริษทั แลบ็ซีสเตม็ส์ จาํกดั 26,000.00 บาท บริษทั แลบ็ซีสเตม็ส์ จาํกดั 26,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170926 21/02/2560

149 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 7,776.00     ตกลงราคา บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 7,776.00 บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 7,776.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170927 21/02/2560

150 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 3,600.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170928 21/02/2560

151 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 265,000.00 265,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สกลนครการช่าง 320,000.00 บาท ร้าน ซู ซู เกะ เมทอล เวอร์ 265,000.00 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170929 22/02/2560
ร้าน ซู ซู เกะ เมทอล เวอร์ 265,000.00 บาท

152 เครื(องคอมพวิเตอร์ Workstation        1 รายการ 158,700.00 158,700.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 158,700.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 158,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170930 23/02/2560

153 จา้งทดสอบ Acute systemic        1 รายการ 37,000.00     ตกลงราคา บริษทั ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จาํกดั 37,000.00 บาท บริษทั ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จาํกดั 37,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170931 23/02/2560

154 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(เครื(องซีล)        1 รายการ 16,822.43     ตกลงราคา บริษทั เอม็ที อุปกรณ์การแพทย ์จาํกดั 16,822.43 บาท บริษทั เอม็ที อุปกรณ์การแพทย ์จาํกดั 16,822.43 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170932 23/02/2560

155 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 3,885.00     ตกลงราคา บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั(น จาํกดั 3,885.00 บาท บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั(น จาํกดั 3,885.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170933 23/02/2560
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156 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ (Vacuum Pump)        3 รายการ 202,000.00 202,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั(น จาํกดั 202,000.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั(น จาํกดั 202,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170934 24/02/2560

157 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 7,425.00     ตกลงราคา ร้าน จิวณัฐ เคมิคอล 7,425.00 บาท ร้าน จิวณัฐ เคมิคอล 7,425.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170935 24/02/2560

158 2.0 TB HDD SEAGATE NEW BACKUP PLUS SLIM       1 รายการ 8,242.99     ตกลงราคา บริษทั เจ.ไอ.บี.คอมพวิเตอร์ จาํกดั 8,242.99 บาท บริษทั เจ.ไอ.บี.คอมพวิเตอร์ จาํกดั 8,242.99 บาท ราคาตํ(าสุด 3041170936 24/02/2560
บริษทั ไอทีโซลูชั(น แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 8,970.00 บาท

159 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 30,000.00     กรณีพเิศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 30,000.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 30,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170937 24/02/2560

160 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       3  รายการ 10,380.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,380.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,380.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170938 24/02/2560

161 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       3  รายการ 8,170.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,170.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,170.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170939 24/02/2560

162 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 1,200.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,200.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,200.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170940 24/02/2560

163 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00     ตกลงราคา บริษทั รังสิตอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 26,000.00 บาท บริษทั รังสิตอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 26,000.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170941 24/02/2560

164 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 7,450.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,450.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,450.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170942 24/02/2560

165 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 3,150.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,150.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,150.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170943 24/02/2560

166 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170944 24/02/2560

167 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       3  รายการ 7,750.00     ตกลงราคา บริษทั รังสิตอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 7,350.00 บาท บริษทั รังสิตอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 7,350.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170945 24/02/2560

168 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 22,429.90     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,429.90 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,429.90 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170946 27/02/2560

169 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        5 รายการ 26,130.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 26,130.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 26,130.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170947 27/02/2560

170 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,700.00     ตกลงราคา ร้าน จิวณัฐ เคมิคอล 2,700.00 บาท ร้าน จิวณัฐ เคมิคอล 2,700.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170948 27/02/2560

171 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 1,150.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟิค จาํกดั 1,150.00 บาท บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟิค จาํกดั 1,150.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170949 27/02/2560

172 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 2,280.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 2,280.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 2,280.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170950 27/02/2560

173 บาํรุงรักษาเครื(องชั(ง Mettler 3 เครื(อง        3 รายการ 22,680.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 22,680.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 22,680.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170951 27/02/2560

174 เดินสาย HDMI และติดตัRงจอ LEDTV        3 รายการ 17,900.00     ตกลงราคา บริษทั แอปโซลูท เวิลดว์ายด ์จาํกดั 17,900.00 บาท บริษทั แอปโซลูท เวิลดว์ายด ์จาํกดั 17,900.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170952 27/02/2560

175 อะไหล่ปรับปรุงชัRน 6       28 รายการ 37,904.10     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 37,904.10 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 37,904.10 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170953 27/02/2560

176 นํRามนัแวคคั(มปีv ม EDWARD Grade 19        1 รายการ 17,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทย ทีอาร์ เอน็จิเนียริ(ง 17,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทย ทีอาร์ เอน็จิเนียริ(ง 17,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170954 27/02/2560

177 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170955 27/02/2560

178 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170956 27/02/2560
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179 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        6 รายการ 11,110.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 11,110.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 11,110.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170957 27/02/2560

180 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,575.00     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 1,575.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 1,575.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170958 27/02/2560

181 อุปกรณ์       21 รายการ 8,196.50     ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 8,196.50 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 8,196.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170959 28/02/2560

182 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ        1 รายการ 5,875.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ(ง จาํกดั 5,875.00 บาท บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ(ง จาํกดั 5,875.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170960 28/02/2560

183 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 20,100.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 20,100.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 20,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170961 28/02/2560

184 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั ลีโอ 2 โมลด ์พาร์ท แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ลีโอ 2 โมลด ์พาร์ท แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170962 28/02/2560

185 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       11 รายการ 27,409.00     ตกลงราคา บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 27,409.00 บาท บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 27,409.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170963 28/02/2560

186 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโคร ปรีซิชั(น จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั ไมโคร ปรีซิชั(น จาํกดั 6,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170964 28/02/2560

187 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       19 รายการ 18,845.00     ตกลงราคา บริษทั อครอสซี จาํกดั 18,845.00 บาท บริษทั อครอสซี จาํกดั 18,845.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170965 28/02/2560

188 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       10 รายการ 13,720.00     ตกลงราคา บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส จาํกดั 13,720.00 บาท บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส จาํกดั 13,720.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170966 28/02/2560

189 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 2,491.00     ตกลงราคา บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 2,491.00 บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 2,491.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170967 28/02/2560

190 ชุดอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลวดั        1 รายการ 120,015.00 120,015.00     ตกลงราคา  National Instruments Singapore 120,015.00 บาท  National Instruments Singapore 120,015.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170019 6/02/2560

191 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์        2 รายการ           EUR17,141.00           EUR17,141.00       พเิศษ  GABBRIELLI Technology s.r.l 17,141.00 EUR  GABBRIELLI Technology s.r.l 17,141.00 EUR มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170020 6/02/2560

192 ชุดอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลวดั        4 รายการ 35,875.00     ตกลงราคา  OMEGA Engineering Singapore 27,630.00 บาท  OMEGA Engineering Singapore 27,630.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170021 7/02/2560

193 อุปกรณ์        1 รายการ 33,661.35     ตกลงราคา  National Instruments Singapore 33,661.35 บาท  National Instruments Singapore 33,661.35 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170022 24/02/2560

194 สารเคมีตัRงตน้        1 รายการ            USD8,000.00            USD8,000.00     ตกลงราคา PURAC Asia Pacific Pte Ltd. 8,000.00 USD PURAC Asia Pacific Pte Ltd. 8,000.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170023 23/02/2560

195 DNA plasmind sythesis       11 รายการ            USD1,167.25     ตกลงราคา  GenScript Corporation 1,167.25 USD  GenScript Corporation 1,167.25 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170024 23/02/2560

196 สารเคมี        2 รายการ              USD274.00     ตกลงราคา  HONGWU INTERNATIONAL GROUP 274.00          USD  HONGWU INTERNATIONAL GROUP 274.00          USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170025 1/03/2560

197 จา้งศึกษาติดตามผลการดาํเนินโครงการฯ        1 รายการ 785,000.00 785,000.00       พเิศษ มูลนิธิ ส่งเสริมวิจยัทางการแพทย์ 785,000.00 บาท มูลนิธิ ส่งเสริมวิจยัทางการแพทย์ 785,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3052170017 14/02/2560
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