
แบบ สขร.1

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

1 ซ่อมบาํรุงเครื�องอดั 20 ตนั ห้อง MP116        4 รายการ 26,000.00     ตกลงราคา บริษทั ทีอาร์เค (ประเทศไทย) จาํกดั 26,000.00 บาท บริษทั ทีอาร์เค (ประเทศไทย) จาํกดั 26,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170968 1/03/2560

2 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา บริษทั ธ.ธนัช จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั ธ.ธนัช จาํกดั 35,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170969 1/03/2560

3 เครื�องเขา้เล่ม        2 รายการ 11,635.51     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 11,635.51 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 11,635.51 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170970 1/03/2560

4 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 4,400.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,400.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170971 1/03/2560

5 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 31,556.80     ตกลงราคา บริษทั เคพี ฟอร์มมิ�ง จาํกดั 31,556.80 บาท บริษทั เคพี ฟอร์มมิ�ง จาํกดั 31,556.80 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170973 1/03/2560

6 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)+(อุปกรณ์)        3 รายการ 2,640.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,640.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,640.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170974 1/03/2560

7 ตูเ้อกสาร        2 รายการ 8,900.00     ตกลงราคา บริษทั อินฟินิตีA  ออฟฟิต ซัพพลาย จาํกดั 8,900.00 บาท บริษทั อินฟินิตีA  ออฟฟิต ซัพพลาย จาํกดั 8,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170975 1/03/2560

8 วสัดุสํานักงาน(เกา้อีA)        1 รายการ 8,523.36     ตกลงราคา บริษทั ชยัเกยีรติ(1992) จาํกดั 8,523.36 บาท บริษทั ชยัเกยีรติ(1992) จาํกดั 8,523.36 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170976 1/03/2560

9 วสัดุสํานักงาน(ตูท้าํนํA าเยน็)        1 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กรุงเทพบริการแกส๊ 4,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กรุงเทพบริการแกส๊ 4,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170977 1/03/2560

10 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,930.64     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 2,930.64 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 2,930.64 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170978 1/03/2560

11 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 32,000.00     ตกลงราคา เงินบาํรุงศูนยพ์ฒันายาไทยและสมุนไพร 32,000.00 บาท เงินบาํรุงศูนยพ์ฒันายาไทยและสมุนไพร 32,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170979 2/03/2560

12 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 13,700.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมนท์ จาํกดั 13,700.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมนท์ จาํกดั 13,700.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170980 2/03/2560

13 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 87,500.00     ตกลงราคา บริษทั โพสเซส ซายน์ จาํกดั 87,500.00 บาท บริษทั โพสเซส ซายน์ จาํกดั 87,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170981 2/03/2560

14 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 700.00                                             ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่น) จาํกดั 700.00                    บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่น) จาํกดั 700.00                    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170982 2/03/2560

15 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์(เครื�องผลิตนํA า DI)        1 รายการ 213,000.00 213,000.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั�น จาํกดั 213,000.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั�น จาํกดั 213,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170983 2/03/2560

16 อุปกรณ์เซฟตีA        8 รายการ 3,490.00     ตกลงราคา บริษทั วฒันา เซฟตีAโปรดกัส์ จาํกดั 3,490.00 บาท บริษทั วฒันา เซฟตีAโปรดกัส์ จาํกดั 3,490.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170984 2/03/2560

17 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)        1 รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 7,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170985 2/03/2560

18 วสัดุวิทยาศาสตร์( อุปกรณ์)        5 รายการ 1,528.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 1,528.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 1,528.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170986 2/03/2560

19 วสัดุวิทยาศาสตร์( อุปกรณ์)       13 รายการ 7,502.00     ตกลงราคา บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 7,502.00 บาท บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 7,502.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170987 2/03/2560

20 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 2,220.15     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 2,220.15 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 2,220.15 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170988 2/03/2560

21 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       3  รายการ 3,780.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 3,780.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 3,780.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170989 2/03/2560

22 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 40,902.50     ตกลงราคา บริษทั ไอยราฟันส์ จาํกดั 40,902.50 บาท บริษทั ไอยราฟันส์ จาํกดั 40,902.50 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170990 2/03/2560

23 กลอ้งวงจรปิดและเครื�องบนัทึกภาพระบบ CCTV        8 รายการ 37,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็.ซัพพลาย อินเตอร์ จาํกดั 37,000.00 บาท บริษทั เอม็.ซัพพลาย อินเตอร์ จาํกดั 37,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170991 2/03/2560

24 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 40,000.00     ตกลงราคา บริษทั ธาราบิสสิเนส จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั ธาราบิสสิเนส จาํกดั 40,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170992 2/03/2560

25 โต๊ะประชุม        3 รายการ 10,400.00     ตกลงราคา บริษทั อินฟินิตีA  ออฟฟิต ซัพพลาย จาํกดั 10,400.00 บาท บริษทั อินฟินิตีA  ออฟฟิต ซัพพลาย จาํกดั 10,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170993 2/03/2560

26 ฉากก ัAนสแตนเลสโถงนิทรรศการ        3 รายการ 10,900.00     ตกลงราคา นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 10,900.00 บาท นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 10,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170994 2/03/2560

27 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       3  รายการ 73,500.00     ตกลงราคา บริษทั กติ ฟังกช์ั�น ออลล ์จาํกดั 73,500.00 บาท บริษทั กติ ฟังกช์ั�น ออลล ์จาํกดั 73,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170995 2/03/2560

28 จา้งเหมาบริการ       2  รายการ 36,030.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 36,030.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 36,030.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170996 2/03/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
วันที# 1-31 มีนาคม 2560 
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แบบ สขร.1

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

29 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 55,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 55,000.00 บาท บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 55,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170997 2/03/2560

30 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 45,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอด็ โปร เทค จาํกดั 45,000.00 บาท บริษทั แอด็ โปร เทค จาํกดั 45,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170998 2/03/2560

31 ปรับปรุงพืAนที�สํานักงาน        1 รายการ 280,335.00 280,335.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ประพนัธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ 280,335.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ประพนัธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ 280,335.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041170999 2/03/2560
บริษทั เด่น ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั 303,885.00 บาท

32 คอมเพรสเซอร์        2 รายการ 7,330.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 7,330.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 7,330.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171000 3/03/2560

33 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        9 รายการ 39,460.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 39,460.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 39,460.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171001 14/03/2560

34 จา้งเหมาบริการ       6  รายการ 12,680.00     ตกลงราคา บริษทั พีเอสเอ แอนด์ ไซเบอร์ เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 12,680.00 บาท บริษทั พีเอสเอ แอนด์ ไซเบอร์ เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 12,680.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171002 3/03/2560

35 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 13,200.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 13,200.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 13,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171003 3/03/2560

36 วสัดวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 850.00                                             ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 850.00                    บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 850.00                    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171004 3/03/2560

37 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        2 รายการ 2,140.00     ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 2,140.00 บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 2,140.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171005 3/03/2560

38 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 24,600.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 24,600.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 24,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171006 3/03/2560

39 ยางกนัชนขอบเสา        1 รายการ 1,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171007 3/03/2560

40 TONER FOR PANASONIC        1 รายการ 1,300.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก คิงส์ วิชั 1,300.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก คิงส์ วิชั 1,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171008 3/03/2560

41 วสัดวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 34,420.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 31,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 31,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171009 10/03/2560

42 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       9  รายการ 14,740.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จาํกดั 14,740.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จาํกดั 14,740.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171010 3/03/2560

43 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       8  รายการ 4,950.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,950.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,950.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171011 3/03/2560

44 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 16,200.00     ตกลงราคา บริษทั แมกซ์เคลน จาํกดั 16,200.00 บาท บริษทั แมกซ์เคลน จาํกดั 16,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171012 3/03/2560

45 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       5  รายการ 34,206.36     ตกลงราคา บริษทั โปร คลัเล่อร์ แลบ จาํกดั 34,206.36 บาท บริษทั โปร คลัเล่อร์ แลบ จาํกดั 34,206.36 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171013 3/03/2560

46 วสัดุสํานักงาน(ตูเ้กบ็เอกสาร)        1 รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บริษทั ชยัเกยีรติ(1992) จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั ชยัเกยีรติ(1992) จาํกดั 3,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171014 6/03/2560

47 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 10,180.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,180.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,180.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171015 6/03/2560

48 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 8,312.50     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 8,312.50 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 8,312.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171016 6/03/2560

49 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 10,700.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 10,700.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 10,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171017 6/03/2560

50 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 28,500.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 27,000.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 27,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171018 9/03/2560

51 จา้งเหมาบริการ       3  รายการ 133,000.00 133,000.00     ตกลงราคา บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 133,000.00 บาท บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 133,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171019 6/03/2560

52 ทาํเอกสารแผยแพร่ผลงานวิจยัในงาน SETA2017        1 รายการ 11,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 11,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 11,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171020 7/03/2560

53 ทาํโครงสร้างและบูธนิทรรศการงาน SETA 2017        9 รายการ 280,000.00 280,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์ฮาบิชั�น จาํกดั 280,000.00 บาท บริษทั เอก็ซ์ฮาบิชั�น จาํกดั 280,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171021 7/03/2560

54 งานเช่าพืAนที� (จดัสัมมนาวิชาการ)        1 รายการ 280,373.83 280,373.83     ตกลงราคา บริษทั แกท อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 280,373.83 บาท บริษทั แกท อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 280,373.83 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171022 7/03/2560

55 อุปกรณ์ใชง้านในห้องแลป       40 รายการ 11,271.10     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 11,271.10 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 11,271.10 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171023 7/03/2560

56 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั เอม็ บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 25,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171024 7/03/2560

57 Scanner Fujitsu FI-7260        1 รายการ 42,000.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 42,000.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 42,000.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171025 7/03/2560
บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 44,980.00 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตผุลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#
บริษทั ไอทีโซลูชั�น แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 45,000.00 บาท

58 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 38,000.00     ตกลงราคา บริษทั เรียล อินทิกริตี  จาํกดั 38,000.00 บาท บริษทั เรียล อินทิกริตี  จาํกดั 38,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171026 7/03/2560

59 เครื�องสํารองไฟ        1 รายการ 23,200.00     ตกลงราคา บริษทั ยูโปรเทค จาํกดั 23,200.00 บาท บริษทั ยูโปรเทค จาํกดั 23,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171027 7/03/2560

60 Nylon Syringe filter        1 รายการ 1,080.00     ตกลงราคา บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค 1,080.00 บาท บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค 1,080.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171028 7/03/2560

61 เครื�องเจาะกระดาษ        1 รายการ 5,400.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากจิ 5,400.00 บาท ร้าน พฒันากจิ 5,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171029 8/03/2560

62 สติjกเกอร์ฝ้าติดกระจก        1 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 7,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171030 8/03/2560

63 วสัดุสิAนเปลือง       13 รายการ 5,300.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,300.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171031 8/03/2560

64 สายเชื�อมต่อเครื�องวดัอุณหภูมิ        2 รายการ 1,950.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,950.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,950.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171032 8/03/2560
บริษทั ไลท์ติAง แอนด์ อีควิปเมน้ท์ จาํกดั 4,000.00 บาท

65 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        7 รายการ 27,720.00     ตกลงราคา บริษทั นครภณัฑ์ เทรดดิAง (2002) จาํกดั 27,720.00 บาท บริษทั นครภณัฑ์ เทรดดิAง (2002) จาํกดั 27,720.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171033 8/03/2560

66 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 8,495.00     ตกลงราคา บริษทั นครภณัฑ์ เทรดดิAง (2002) จาํกดั 8,495.00 บาท บริษทั นครภณัฑ์ เทรดดิAง (2002) จาํกดั 8,495.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171034 14/03/2560

67 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        2 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171035 8/03/2560

68 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 39,500.00     ตกลงราคา นางสาว วนัดี  กอ้นทอง 39,500.00 บาท นางสาว วนัดี  กอ้นทอง 39,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171036 9/03/2560

69 วสัดวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 3,960.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.พี. บวรกติติl  จาํกดั 3,960.00 บาท บริษทั เอส.พี. บวรกติติl  จาํกดั 3,960.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171037 8/03/2560

70 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       5  รายการ 25,750.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 25,750.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 25,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171038 8/03/2560

71 ค่าของที�ระลึก        2 รายการ 67,500.00     ตกลงราคา นาง จงรัก  สมนัส 67,500.00 บาท นาง จงรัก  สมนัส 67,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171039 9/03/2560

72 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 7,350.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 7,350.00 บาท บริษทั สยาม ไมโคร โปรดกัส์ จาํกดั 7,350.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171040 8/03/2560

73 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171041 8/03/2560

74 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)       2  รายการ 84,000.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั�นส จาํกดั 84,000.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั�นส จาํกดั 84,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171042 8/03/2560

75 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 70,000.00     ตกลงราคา บริษทั ทีเอที ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จาํกดั 70,000.00 บาท บริษทั ทีเอที ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จาํกดั 70,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171043 8/03/2560

76 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 5,635.50     ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 5,635.50 บาท บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 5,635.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171044 8/03/2560

77 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 90,000.00     ตกลงราคา บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 90,000.00 บาท บริษทั บุญวิศวกรรม จาํกดั 90,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171045 9/03/2560

78 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 1,890.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 1,890.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 1,890.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171046 8/03/2560

79 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั อีซี�โคซี� จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั อีซี�โคซี� จาํกดั 8,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171047 8/03/2560

80 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 16,800.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) 16,800.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) 16,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171048 9/03/2560

81 จา้งเหมาบริการ        2 รายการ 29,500.00     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 29,500.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 29,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171049 9/03/2560

82 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        5 รายการ 56,020.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 56,020.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 56,020.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171050 9/03/2560

83 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 2,280.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 2,280.00 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 2,280.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171051 9/03/2560

84 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 4,700.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 4,700.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิคอล 4,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171052 9/03/2560

85 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์       6  รายการ 135,000.00 135,000.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอม็.อินดสัตรี จาํกดั 135,000.00 บาท บริษทั ที.เอม็.อินดสัตรี จาํกดั 135,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171053 10/03/2560

86 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ (เตา)        1 รายการ 68,000.00     ตกลงราคา บริษทั เค.เค.ไซเอน็ทีฟิค จาํกดั 68,000.00 บาท บริษทั เค.เค.ไซเอน็ทีฟิค จาํกดั 68,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171054 10/03/2560
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87 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 40,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 40,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171055 10/03/2560

88 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 14,580.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,580.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,580.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171056 10/03/2560

89 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171057 10/03/2560

90 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 2,880.00     ตกลงราคา บริษทั เคม-เทรนด์ เทรดดิAง จาํกดั 2,880.00 บาท บริษทั เคม-เทรนด์ เทรดดิAง จาํกดั 2,880.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171058 10/03/2560

91 วสัดุสํานักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร)        4 รายการ 155,780.00 155,780.00      สอบราคา บริษทั สุรศิริ จาํกดั 139,600.00 บาท บริษทั สุรศิริ จาํกดั 139,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171059 10/03/2560

92 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        8 รายการ 27,800.00     ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี�  จาํกดั 27,800.00 บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี�  จาํกดั 27,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171060 10/03/2560

93 จา้งบาํรุงรักษาเครื�องมือวิทย์        1 รายการ 16,000.00     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนท์ส จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนท์ส จาํกดั 16,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171061 10/03/2560

94 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 14,650.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 14,650.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 14,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171062 10/03/2560

95 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์(Peristaltic Pump)        1 รายการ 48,000.00     ตกลงราคา บริษทั คฝัเวอร์ซายน์ จาํกดั 48,000.00 บาท บริษทั คฝัเวอร์ซายน์ จาํกดั 48,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171063 10/03/2560

96 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 20,400.00     ตกลงราคา บริษทั แลบไลน์ ซิสเท็ม จาํกดั 20,400.00 บาท บริษทั แลบไลน์ ซิสเท็ม จาํกดั 20,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171065 10/03/2560

97 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)       1  รายการ 7,430.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,430.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,430.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171066 10/03/2560

98 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั สกาย อินดสัตรี จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั สกาย อินดสัตรี จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171067 10/03/2560

99 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       2  รายการ 7,450.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,450.00 บาท บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,450.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171068 10/03/2560

100 จา้งซ่อมบาํรุงเครื�องปรับอากาศ       32 รายการ 234,018.00 234,018.00     ตกลงราคา บริษทั กติ ฟังกช์ั�น ออลล ์จาํกดั 234,018.00 บาท บริษทั กติ ฟังกช์ั�น ออลล ์จาํกดั 234,018.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171069 13/03/2560

101 ให้คาํปรึกษาแนะนาํและสํารวจห้องปฏิบตัิการ        1 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา นาย จารุพงษ์  พรหมวิทกัษ์ 20,000.00 บาท นาย จารุพงษ์  พรหมวิทกัษ์ 20,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171071 13/03/2560

102 spare part       14 รายการ 26,253.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 26,253.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 26,253.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171072 13/03/2560

103  Access Control Card        1 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บริษทั จอห์นสัน คอนโทรลส์ จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั จอห์นสัน คอนโทรลส์ จาํกดั 25,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171073 13/03/2560

104 วสัดุสํานักงาน        8 รายการ 10,044.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากจิ 10,044.00 บาท ร้าน พฒันากจิ 10,044.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171074 13/03/2560

105 จา้ทาํแอปพลิเคชั�น Alica        1 รายการ 93,450.00     ตกลงราคา บริษทั ดิจิตอล ปิกนิก จาํกดั 93,450.00 บาท บริษทั ดิจิตอล ปิกนิก จาํกดั 93,450.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171075 13/03/2560

106 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       6  รายการ 18,050.00     ตกลงราคา บริษทั ไวท์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 18,050.00 บาท บริษทั ไวท์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 18,050.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพราะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 3041171076 14/03/2560

107 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       5  รายการ 23,300.00     ตกลงราคา บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด์ เจส๊เซ่น จาํกดั 23,300.00 บาท บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด์ เจส๊เซ่น จาํกดั 23,300.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพราะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 3041171077 14/03/2560

108 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       5  รายการ 36,650.00     ตกลงราคา บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด์ เจส๊เซ่น จาํกดั 36,650.00 บาท บริษทั เจบ๊เซ่น แอนด์ เจส๊เซ่น จาํกดั 36,650.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพราะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 3041171078 14/03/2560

109 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       7  รายการ 72,180.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 67,180.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 67,180.00 บาท มีคุณสมบตัิเฉพราะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 3041171079 14/03/2560

110 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       7  รายการ 17,939.00     ตกลงราคา บริษทั ซิสเต็ม อพัเกรด โซลูชั�น จาํกดั 17,939.00 บาท บริษทั ซิสเต็ม อพัเกรด โซลูชั�น จาํกดั 17,939.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171080 14/03/2560

111 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 840.00                                             ตกลงราคา บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 840.00                    บาท บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 840.00                    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171081 14/03/2560

112 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์(เครื�องชั�ง)        1 รายการ 84,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 84,000.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 84,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171082 15/03/2560

113 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,270.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,270.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,270.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171083 15/03/2560

114 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์(PIPETTE)        1 รายการ 22,250.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 22,250.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 22,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171084 15/03/2560

115 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        6 รายการ 21,110.00     ตกลงราคา บริษทั เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 18,999.00 บาท บริษทั เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 18,999.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171085 15/03/2560

116 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 10,293.84     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 10,293.84 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 10,293.84 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171086 15/03/2560
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117 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171087 15/03/2560

118 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 25,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171088 15/03/2560

119 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,600.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตีA  พริAนติAง จาํกดั (มหาชน) 1,600.00 บาท บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตีA  พริAนติAง จาํกดั (มหาชน) 1,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171089 15/03/2560

120 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 30,921.00     ตกลงราคา บริษทั คอมโพแม็ก จาํกดั 30,921.00 บาท บริษทั คอมโพแม็ก จาํกดั 30,921.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171090 15/03/2560

121 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 33,090.00     ตกลงราคา บริษทั เค-เทค 559 จาํกดั 33,090.00 บาท บริษทั เค-เทค 559 จาํกดั 33,090.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171091 21/03/2560

122 คอมพิวเตอร์ Workstation        3 รายการ 116,980.00 116,980.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 116,980.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 116,980.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171092 16/03/2560

123 Tableau Software        1 รายการ 118,400.00 118,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็โฟกสั จาํกดั 118,400.00 บาท บริษทั เอม็โฟกสั จาํกดั 118,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171093 16/03/2560

124 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 12,750.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 12,750.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 12,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171094 16/03/2560

125 เครื�องวดัแกส๊       1  รายการ 195,327.10 195,327.10     ตกลงราคา บริษทั เบส เทคนิค โซลูชั�น 195,327.10 บาท บริษทั เบส เทคนิค โซลูชั�น 195,327.10 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171095 16/03/2560

126 TONER        2 รายการ 15,500.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซอร์วิส จาํกดั 15,500.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซอร์วิส จาํกดั 15,500.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171096 16/03/2560
บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 15,900.00 บาท

127 วสัดุระบบไฟฟ้า        4 รายการ 6,260.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,260.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,260.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171097 16/03/2560

128 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั แฟนแทสติค ไทรอมั จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั แฟนแทสติค ไทรอมั จาํกดั 8,000.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171098 16/03/2560
บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,500.00 บาท

129 Photoelectric Smoke Detector        1 รายการ 3,200.00     ตกลงราคา บริษทั แอนตีAไฟร์ จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั แอนตีAไฟร์ จาํกดั 3,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171099 16/03/2560

130 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 4,200.00     ตกลงราคา บริษทั คิสโก ้(ที) จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั คิสโก ้(ที) จาํกดั 4,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171100 16/03/2560

131 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 2,250.00     ตกลงราคา บริษทั เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จาํกดั 2,250.00 บาท บริษทั เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จาํกดั 2,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171101 16/03/2560

132 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา บริษทั เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จาํกดั 9,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171102 16/03/2560

133 จา้งทาํสอบ Bioburden        2 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จาํกดั 4,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171103 16/03/2560

134 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 19,062.00     ตกลงราคา บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 19,062.00 บาท บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 19,062.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171104 16/03/2560

135 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 19,600.00     ตกลงราคา บริษทั สยามจิมมาร์แมน จาํกดั 19,600.00 บาท บริษทั สยามจิมมาร์แมน จาํกดั 19,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171105 16/03/2560

136 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 5,049.00     ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 5,049.00 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 5,049.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171106 16/03/2560

137 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 4,560.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,560.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,560.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171107 16/03/2560

138 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 11,040.00     ตกลงราคา บริษทั ยูแอนด์วีโฮลดิAง (ไทยแลนด์) จาํกดั 11,040.00 บาท บริษทั ยูแอนด์วีโฮลดิAง (ไทยแลนด์) จาํกดั 11,040.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171108 16/03/2560

139 จา้งเหมาบริการ        1 รายการ 60,000.00     ตกลงราคา บริษทั วีพีดี อินเตอร์เนชนั จาํกดั 60,000.00 บาท บริษทั วีพีดี อินเตอร์เนชนั จาํกดั 60,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171109 17/03/2560

140 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 10,400.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 10,400.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 10,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171110 17/03/2560

141 จา้งเหมาบริการ       3  รายการ 8,900.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั 8,900.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั 8,900.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171111 17/03/2560

142 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอชวีเอซี เอน็จิเนีย จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั เอชวีเอซี เอน็จิเนีย จาํกดั 30,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171112 17/03/2560

143 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์ )       4  รายการ 11,700.00     ตกลงราคา นาย พนัส   หอมขจร 11,700.00 บาท นาย พนัส   หอมขจร 11,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 3041171113 17/03/2560

144 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 15,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171114 17/03/2560

145 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊ )       1  รายการ 1,960.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 1,960.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 1,960.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 3041171115 17/03/2560
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146 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์(เครื�องวดัต่างๆ)        7 รายการ 42,990.65     ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 42,990.65 บาท บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 42,990.65 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 3041171116 17/03/2560

147 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 47,000.00     ตกลงราคา บริษทั เคอีเอม็อินเวนท์ จาํกดั 47,000.00 บาท บริษทั เคอีเอม็อินเวนท์ จาํกดั 47,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171117 17/03/2560

148 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์กูด๊ส์ จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั อินเตอร์กูด๊ส์ จาํกดั 6,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171118 17/03/2560

149 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์ )       1  รายการ 19,750.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 19,750.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 19,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171119 17/03/2560

150 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก )       2  รายการ 5,275.00     ตกลงราคา บริษทั เลียกเซ้งเทรดดิAง จาํกดั 5,275.00 บาท บริษทั เลียกเซ้งเทรดดิAง จาํกดั 5,275.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171120 17/03/2560

151 จา้งตดัเหลก็       1  รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั ถวิลมั�นคงจกัรกล จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั ถวิลมั�นคงจกัรกล จาํกดั 8,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171121 17/03/2560

152 รองเทา้เซฟตีA        9 รายการ 24,400.00     ตกลงราคา บริษทั เจแทคโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 24,400.00 บาท บริษทั เจแทคโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 24,400.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171122 20/03/2560
บริษทั เจเค อินสเป็คชั�น จาํกดั 26,000.00 บาท

153 ถงัขยะพลาสติก        1 รายการ 16,456.00     ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 16,456.00 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 16,456.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171123 20/03/2560

154 เครื�องมือช่าง       12 รายการ 21,650.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 21,650.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 21,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171124 20/03/2560

155 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 185,981.31 185,981.31     ตกลงราคา บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 185,981.31 บาท บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 185,981.31 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171125 20/03/2560
บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 199,000.00 บาท

156 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์(INTELIWASHER)        1 รายการ 170,000.00 170,000.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 170,000.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 170,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171126 20/03/2560

157 ครุภณัฑ์ตน้แบบ (เซนเซอร์วดัแกส๊)        1 รายการ 220,400.00 220,400.00     ตกลงราคา บริษทั ออเร้นท์อินโนเวชั�น จาํกดั 220,400.00 บาท บริษทั ออเร้นท์อินโนเวชั�น จาํกดั 220,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171127 20/03/2560

158 จา้งซ่อมเครื�องมือวิทย์        1 รายการ 120,000.00 120,000.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิสทรูเมน้ท์ จาํกดั 120,000.00 บาท บริษทั เคมิสทรูเมน้ท์ จาํกดั 120,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171128 20/03/2560

159 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       13 รายการ 3,678.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 3,678.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 3,678.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171129 20/03/2560

160 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 22,100.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 22,100.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 22,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171130 20/03/2560

161 COPLAND คอมเพรสเซอร์        2 รายการ 16,550.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 16,550.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 16,550.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171131 21/03/2560

162 วสัดุปรับปรุงท่อเครนนํA าทิAงระบบปรับอากาศ        4 รายการ 2,562.80     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,562.80 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,562.80 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171132 21/03/2560

163 Brother Toner TN-2380        1 รายการ 20,400.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 20,400.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 20,400.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171133 21/03/2560
บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 21,000.00 บาท
บริษทั ไอทีโซลูชั�น แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 21,720.00 บาท

164 คอมเพรสเซอร์ 28,000 BTU ห้องMP127        4 รายการ 10,090.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,090.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,090.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171134 21/03/2560

165 พิมพซ์องนํA าตาล        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 30,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 30,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171135 21/03/2560

166 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 390,000.00 390,000.00       พิเศษ บริษทั เมนเทล จาํกดั 390,000.00 บาท บริษทั เมนเทล จาํกดั 390,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171136 27/03/2560

167 ตูเ้อกสารเหลก็        3 รายการ 11,831.79     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 11,831.79 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 11,831.79 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171137 22/03/2560
บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 16,900.50 บาท

168 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 212,400.00 212,400.00     ตกลงราคา บริษทั ออสกา้ โฮลดิAง จาํกดั 212,400.00 บาท บริษทั ออสกา้ โฮลดิAง จาํกดั 212,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171138 22/03/2560

169 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,210.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,210.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,210.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171139 23/03/2560

170 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,150.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 5,150.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 5,150.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171140 23/03/2560

171 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,520.00     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,520.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,520.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171141 23/03/2560

172 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ที.ซี. สถาพร 3,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ที.ซี. สถาพร 3,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171142 23/03/2560
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173 จา้งสอบเทียบเครื�องมือวิทย์        1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท์ จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท์ จาํกดั 35,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171143 23/03/2560

174 แผ่นใส        1 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากจิ 3,000.00 บาท ร้าน พฒันากจิ 3,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171144 23/03/2560

175 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 6,840.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชั�น จาํกดั 6,840.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั�น จาํกดั 6,840.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171145 23/03/2560

176 ขวด vial        2 รายการ 6,900.00     ตกลงราคา บริษทั เวิลด์สยามกรุ๊ป จาํกดั 6,900.00 บาท บริษทั เวิลด์สยามกรุ๊ป จาํกดั 6,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171146 23/03/2560

177 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 8,550.00     ตกลงราคา ร้าน มิสเตอร์พีกลาส 8,850.00 บาท ร้าน มิสเตอร์พีกลาส 8,850.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171147 23/03/2560

178 ผงหมึก        1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171148 23/03/2560

179 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 6,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แอล.พี.เอน็.แมชชีน 6,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แอล.พี.เอน็.แมชชีน 6,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171149 23/03/2560

180 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 595.00                                             ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) 595.00                    บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) 595.00                    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171150 23/03/2560

181 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       4  รายการ 15,900.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กจิไพบูลย์ 15,900.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กจิไพบูลย์ 15,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171151 23/03/2560

182 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 18,900.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 18,900.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 18,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171152 23/03/2560

183 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 12,720.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 12,720.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 12,720.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171153 23/03/2560

184 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 2,380.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) 2,380.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) 2,380.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171154 23/03/2560

185 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)        1 รายการ 26,000.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 26,000.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 26,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171155 23/03/2560

186 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 147,663.55 147,663.55     ตกลงราคา บริษทั สยามเรปแรป จาํกดั 147,663.55 บาท บริษทั สยามเรปแรป จาํกดั 147,663.55 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171156 24/03/2560
บริษทั ซิงค์ อินโนเวชั�น จาํกดั 148,598.13 บาท

187 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       5  รายการ 3,720.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 3,720.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 3,720.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171157 24/03/2560

188 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไพรเมซี� ซัพพลาย จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ไพรเมซี� ซัพพลาย จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171158 24/03/2560

189 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 3,500.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั จาํกดั 3,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั จาํกดั 3,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171159 24/03/2560

190 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       5  รายการ 14,610.00     ตกลงราคา บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 14,610.00 บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 14,610.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171160 24/03/2560

191 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       5  รายการ 38,150.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 38,150.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 38,150.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171161 24/03/2560

192 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 48,000.00     ตกลงราคา บริษทั จิตจารี จาํกดั 48,000.00 บาท บริษทั จิตจารี จาํกดั 48,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171162 24/03/2560

193 วิเคราะห์ทดสอบ       2  รายการ 21,600.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 21,600.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 21,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171163 24/03/2560

194 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       2  รายการ 2,290.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,290.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,290.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171164 24/03/2560

195 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 12,800.00     ตกลงราคา ร้านประสงค์เทรดดิAง 12,800.00 บาท ร้านประสงค์เทรดดิAง 12,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171165 24/03/2560

196 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 27,400.00     ตกลงราคา บริษทั เจดบับลิว เทค จาํกดั 27,400.00 บาท บริษทั เจดบับลิว เทค จาํกดั 27,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171166 24/03/2560

197 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 1,500.00     ตกลงราคา นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 1,500.00 บาท นาย พิเชษฐ์ สุดงาม 1,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171167 24/03/2560

198 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,600.00     ตกลงราคา บริษทั ปฐมจินดา จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั ปฐมจินดา จาํกดั 3,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171168 24/03/2560

199 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 19,500.00     ตกลงราคา บริษทั คอมคิวบ์ จาํกดั 19,500.00 บาท บริษทั คอมคิวบ์ จาํกดั 19,500.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171169 24/03/2560
บริษทั แมคเทค ซิสเต็ม จาํกดั 21,735.00 บาท

200 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       3  รายการ 1,150.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 1,150.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 1,150.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171170 24/03/2560

201 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 38,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 38,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 38,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171171 24/03/2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตผุลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#
202 เครื�องดื�มและอื�นๆ       10 รายการ 18,036.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากจิ 18,036.00 บาท ร้าน พฒันากจิ 18,036.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171172 27/03/2560

203 O-ring        1 รายการ 1,350.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 1,350.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 1,350.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171173 27/03/2560

204 กระดาษชาํระและกระดาษเช็ดมือ        2 รายการ 40,700.00     ตกลงราคา ร้าน พี แอนด์ พี เทรดดิAง 40,700.00 บาท ร้าน พี แอนด์ พี เทรดดิAง 40,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171174 27/03/2560

205 คอมเพรสเซอร์        2 รายการ 9,250.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 9,250.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 9,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171175 27/03/2560

206 คอมเพรสเซอร์        2 รายการ 7,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 7,400.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 7,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171176 27/03/2560

207 แผ่นพบั        1 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 7,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 7,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171177 27/03/2560

208 เครื�องชั�ง 3 ตาํแหน่ง       1  รายการ 55,125.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 55,125.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 55,125.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171178 27/03/2560

209 เครืองอบ       2  รายการ 43,110.00     ตกลงราคา บริษทั เพน็ เค อินเตอร์เทรด จาํกดั 40,757.01 บาท บริษทั เพน็ เค อินเตอร์เทรด จาํกดั 40,757.01 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171180 27/03/2560

210 คอมเพรสเซอร์        2 รายการ 8,750.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,750.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171181 27/03/2560

211 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 20,740.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 20,740.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 20,740.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171182 27/03/2560

212 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 160,747.66 160,747.66     ตกลงราคา บริษทั ซิงค์ อินโนเวชั�น จาํกดั 160,747.66 บาท บริษทั ซิงค์ อินโนเวชั�น จาํกดั 160,747.66 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171183 28/03/2560
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ดีดีดี โซลูชั�น 170,000.00 บาท

213 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 180,000.00 180,000.00     ตกลงราคา บริษทั เท็กซ์พลอร์ จาํกดั 180,000.00 บาท บริษทั เท็กซ์พลอร์ จาํกดั 180,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171184 29/03/2560

214 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 22,100.00     ตกลงราคา บริษทั พรีเมียร์ ออโตเมชั�น จาํกดั 22,100.00 บาท บริษทั พรีเมียร์ ออโตเมชั�น จาํกดั 22,100.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171185 29/03/2560
บริษทั โปรชอป เซนเตอร์ จาํกดั 27,000.00 บาท

215 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 10,100.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั�น จาํกดั 10,100.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั�น จาํกดั 10,100.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171186 29/03/2560

216 วสัดุสิAนเปลือง        3 รายการ 13,697.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 13,697.00 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 13,697.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171187 30/03/2560

217 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 5,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 5,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171188 30/03/2560

218 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       5  รายการ 32,000.00     ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 32,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171189 30/03/2560

219 วสัดุสิAนเปลือง        2 รายการ 2,816.00     ตกลงราคา บริษทั ไพรมสั จาํกดั 2,816.00 บาท บริษทั ไพรมสั จาํกดั 2,816.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171190 30/03/2560

220 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 7,100.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 7,100.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 7,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171191 30/03/2560

221 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 6,500.00     ตกลงราคา บริษทั เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล จาํกดั 6,500.00 บาท บริษทั เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล จาํกดั 6,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171192 30/03/2560

222 วสัดุสิAนเปลือง        4 รายการ 22,200.00     ตกลงราคา บริษทั เฟอร์โร (ประเทศไทย) จาํกดั 22,200.00 บาท บริษทั เฟอร์โร (ประเทศไทย) จาํกดั 22,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171193 30/03/2560

223 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 18,500.00     ตกลงราคา บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด์ เคมิคลั จาํกดั 18,500.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด์ เคมิคลั จาํกดั 18,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171194 30/03/2560

224 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       3  รายการ 6,590.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,590.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,590.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171195 30/03/2560

225 จา้งเหมาบริการ       4  รายการ 18,690.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 18,690.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 18,690.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171196 30/03/2560

226 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 13,500.00     ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 13,500.00 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 13,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171197 30/03/2560

227 หลอด UV ตู ้Laminar Flow        1 รายการ 2,100.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั 2,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171198 30/03/2560

228 Western (WDBYFT0020BRD) 2TB        1 รายการ 2,850.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,850.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,850.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171199 30/03/2560
บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 3,130.37 บาท

229 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 9,590.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 9,590.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 9,590.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171200 30/03/2560

230 ตูเ้อกสาร        3 รายการ 56,800.00     ตกลงราคา บริษทั อินฟินิตีA  ออฟฟิต ซัพพลาย จาํกดั 56,800.00 บาท บริษทั อินฟินิตีA  ออฟฟิต ซัพพลาย จาํกดั 56,800.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171201 30/03/2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตผุลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#
บริษทั ดาํรงค์ชยั เซฟแอนด์สตีล เฟอร์นิเจอร์ 60,140.00 บาท

231 วสัดุซ่อมท่อ        5 รายการ 7,089.44     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 7,089.44 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 7,089.44 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171202 30/03/2560

232 ชุดทดสอบแรงกด        3 รายการ 4,900.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,900.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171203 30/03/2560

233 Calcined Alumina        1 รายการ 46,250.00     ตกลงราคา บริษทั อิตาเลี�ยนไทย เซรามิค จาํกดั 46,250.00 บาท บริษทั อิตาเลี�ยนไทย เซรามิค จาํกดั 46,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171204 31/03/2560

234 Logitech Professional Presenter R800        1 รายการ 2,600.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 2,600.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 2,600.00 บาท ราคาตํ�าสุด 3041171205 31/03/2560
บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั 2,943.93 บาท

235 ปัAมสูญญากาศ        1 รายการ 48,000.00     ตกลงราคา บริษทั อลัแวค (ไทยแลนด์) จาํกดั 48,000.00 บาท บริษทั อลัแวค (ไทยแลนด์) จาํกดั 48,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171206 31/03/2560

236 วสัดุแผ่นรองเผา        2 รายการ            EUR2,949.00            EUR2,949.00     ตกลงราคา  M.E.SCHUPP Industriekeram 2,949.00 EUR  M.E.SCHUPP Industriekeram 2,949.00 EUR มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170026 1/03/2560

237 Motion Control        1 รายการ            USD2,500.00     ตกลงราคา  MYSYNTEC TECNOLOGY SDN BH 1,250.00 USD  MYSYNTEC TECNOLOGY SDN BH 1,250.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170027 2/03/2560

238 BN Coating        1 รายการ              USD217.00     ตกลงราคา  Momentive Performance Materials 217.00                    USD  Momentive Performance Materials 217.00                    USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170028 9/03/2560

239 สารเคมี        2 รายการ              USD400.00     ตกลงราคา  Cytonix LLC 400.00                    USD  Cytonix LLC 400.00                    USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170029 9/03/2560

240 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ              USD800.00     ตกลงราคา Microbeads AS 800.00                    USD Microbeads AS 800.00                    USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170030 22/03/2560

241 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ            USD3,665.00            USD3,665.00     ตกลงราคา  Changzhou Xinder-tech Ele 3,665.00 USD  Changzhou Xinder-tech Ele 3,665.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170031 13/03/2560

242 ชุดบนัทึกขอ้มูล        5 รายการ              USD503.00     ตกลงราคา  Hao Nai Industrial Co., Ltd. 503.00                    USD  Hao Nai Industrial Co., Ltd. 503.00                    USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170032 13/03/2560

243 Liquid Chromatograph Mass Spectrometer        1 รายการ          USD177,700.00          USD177,700.00       พิเศษ  SHIMADZU (ASIA PACIFIC) Pte 177,700.00 USD  SHIMADZU (ASIA PACIFIC) Pte 177,700.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170033 28/03/2560

244 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ            SGD4,080.00            SGD4,080.00     ตกลงราคา  ACHEMA PTE LTD 4,080.00 SGD  ACHEMA PTE LTD 4,080.00 SGD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170034 28/03/2560

245 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ              USD150.00     ตกลงราคา  Dinalog, Inc 150.00                    USD  Dinalog, Inc 150.00                    USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170035 31/03/2560

246 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 1,655,300.00 1,655,300.00      สอบราคา บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียร 1,655,300.00 บาท บริษทั แลบ็ เทค เอนจิเนียร 1,655,300.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3051170010 22/03/2560

247 PM เครื�องมือวิทยาศาสตร์        1 รายการ 91,530.00     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํก ั 91,530.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํก ั 91,530.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170018 6/03/2560

248 จา้งศึกษาการตลาดผลิตภณัฑ์และวสัดุกอ่สร้าง        1 รายการ 275,000.00 275,000.00     ตกลงราคา มหาวิทยาลยั รังสิต 275,000.00 บาท มหาวิทยาลยั รังสิต 275,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170019 7/03/2560
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