
แบบ สขร.1

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

1 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 29,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 32,710.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 29,700.00 บาท ราคาตํ,าสุด 3041171208 4/3/2017
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 29,700.00 บาท

2 นํ0ายา R410A 11.3 กก.        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 15,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171209 4/3/2017

3  เหลก็รางนํ0า 75x40x5x7        1 รายการ 2,100.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171210 4/3/2017

4 ถุงขยะ        5 รายการ 16,025.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 16,025.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 16,025.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171211 4/3/2017

5 เทอร์โมสตทั        1 รายการ 850.00                          ตกลงราคา บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 850.00              บาท บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 850.00           บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171212 4/3/2017

6 วสัดุสาํหรับเตรียมงาน        7 รายการ 38,850.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 38,850.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 38,850.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171213 4/3/2017

7 วสัดุอุปกรณ์ Spare Part       10 รายการ 5,813.30     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,813.30 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,813.30 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171214 4/3/2017

8 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 78,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 78,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 78,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171215 4/12/2017

9 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,600.00     ตกลงราคา บริษทั เทคโนโลย ีอินสตรูเมนท ์จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั เทคโนโลย ีอินสตรูเมนท ์จาํกดั 5,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171216 4/3/2017

10 เกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะห์นํ0าเสีย 1/60        1 รายการ 35,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 35,500.00 บาท บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 35,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171217 4/3/2017

11 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 63,000.00     ตกลงราคา นาง จงรัก สมนสั 63,000.00 บาท นาง จงรัก สมนสั 63,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171218 4/3/2017

12 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,364.49     ตกลงราคา บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 3,364.49 บาท บริษทั เซปทิลเลียน จาํกดั 3,364.49 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171219 4/3/2017

13 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 26,400.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 26,400.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 26,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171220 4/3/2017

14 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 35,600.00     ตกลงราคา บริษทั เทคโนโลย ีอินสตรูเมนท ์จาํกดั 35,600.00 บาท บริษทั เทคโนโลย ีอินสตรูเมนท ์จาํกดั 35,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171221 4/3/2017

15 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 5,500.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั,นส จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั,นส จาํกดั 5,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171222 4/3/2017

16 จา้งสร้าง Insert ICM mold       1  รายการ 55,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พชิญะ อินเตอร์โมลแอนดพ์าร์ท 55,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พชิญะ อินเตอร์โมลแอนดพ์าร์ท 55,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171223 4/3/2017

17 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       4  รายการ 1,050.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 1,050.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท์ 1,050.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171224 4/3/2017

18 จา้งเหมาสอบเทียบเครื,องมือวิทยาศาสตร์       8  รายการ 19,650.00     ตกลงราคา บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั,น จาํกดั 19,650.00 บาท บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั,น จาํกดั 19,650.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171225 4/3/2017

19 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       2  รายการ 4,560.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,560.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,560.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171226 4/3/2017

20 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 29,550.00     ตกลงราคา บริษทั เอกสุวรรณเกษตร (2000) จาํกดั 29,550.00 บาท บริษทั เอกสุวรรณเกษตร (2000) จาํกดั 29,550.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171227 4/3/2017

21 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์       1  รายการ 240,000.00 240,000.00     ตกลงราคา บริษทั วีเจซัพพลาย ยโูรเนชั,น จาํกดั 240,000.00 บาท บริษทั วีเจซัพพลาย ยโูรเนชั,น จาํกดั 240,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171228 4/3/2017

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
วันที# 1-30 เมษายน 2560 
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22 จา้งซ่อมอุปกรณ์วิทย์        1 รายการ 15,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 15,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 15,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171229 4/4/2017

23 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 9,800.00     ตกลงราคา บริษทั เทคโนโลย ีอินสตรูเมนท ์จาํกดั 9,800.00 บาท บริษทั เทคโนโลย ีอินสตรูเมนท ์จาํกดั 9,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171230 4/4/2017

24 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 21,050.00     ตกลงราคา บริษทั ยนูิตี0  คอมเมอร์เชียล จาํกดั 21,050.00 บาท บริษทั ยนูิตี0  คอมเมอร์เชียล จาํกดั 21,050.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171231 4/4/2017

25 อุปกรณ์วดัแก๊สเคลื,อนที,        1 รายการ 590,000.00 590,000.00       พเิศษ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท์ 590,000.00 บาท บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท์ 590,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171233 4/4/2017

26 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        6 รายการ 224,050.00 224,050.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 224,050.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 224,050.00 บาท ราคาตํ,าสุด 3041171234 4/5/2017
บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 225,050.00 บาท
บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั,น จาํกดั 257,100.00 บาท

27 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ (ตูดู้ดความชื0น)        1 รายการ 28,000.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 28,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 28,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171235 4/5/2017

28 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 5,120.00     ตกลงราคา บริษทั วี.พ.ีโปรดกัส์ ซัพพลาย จาํกดั 5,120.00 บาท บริษทั วี.พ.ีโปรดกัส์ ซัพพลาย จาํกดั 5,120.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171236 4/5/2017

29 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บริษทั ขนุนรินทร์ จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั ขนุนรินทร์ จาํกดั 5,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171237 4/5/2017

30 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 131,000.00 131,000.00     ตกลงราคา บริษทั อลัทิเมท โพซิชั,นนิ,ง จาํกดั 131,000.00 บาท บริษทั อลัทิเมท โพซิชั,นนิ,ง จาํกดั 131,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171238 4/5/2017

31 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        9 รายการ 94,090.00     ตกลงราคา บริษทั เซ็ทซึโย แอสเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 94,090.00 บาท บริษทั เซ็ทซึโย แอสเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 94,090.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171239 4/5/2017

32 อุปกรณ์สาํหรับเครื,อง Rheometer        2 รายการ 950,000.00 950,000.00       พเิศษ บริษทั อาร์ไอ เทคโนโลยี,ส์ จาํกดั 950,000.00 บาท บริษทั อาร์ไอ เทคโนโลยี,ส์ จาํกดั 950,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171241 4/10/2017

33 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 10,710.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 10,710.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 10,710.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171242 4/10/2017

34 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 7,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171243 4/10/2017

35 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,200.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171244 4/10/2017

36 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 9,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171245 4/10/2017

37 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171246 4/10/2017

38 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,100.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,100.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171247 4/10/2017

39 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 600.00                          ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 600.00              บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 600.00           บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171248 4/10/2017

40 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 750.00                          ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 750.00              บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 750.00           บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171249 4/10/2017

41 จา้งวิเคราะห์ Cyanide        1 รายการ 9,360.00     ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 9,360.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 9,360.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171250 4/10/2017

42 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 73,700.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 73,700.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 73,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171251 4/10/2017

43 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(GRINDER)        3 รายการ 52,074.00     ตกลงราคา บริษทั แฟ็คทอรี,  แม๊กซ์ จาํกดั 52,074.00 บาท บริษทั แฟ็คทอรี,  แม๊กซ์ จาํกดั 52,074.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171252 4/10/2017
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44 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        3 รายการ 8,820.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟิค จาํกดั 8,820.00 บาท บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟิค จาํกดั 8,820.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171253 4/11/2017

45 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        3 รายการ 8,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 8,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171254 4/11/2017

46 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบท็เทอร์ พรีซิชั,น จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั เบท็เทอร์ พรีซิชั,น จาํกดั 9,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171255 4/11/2017

47 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,028.04     ตกลงราคา นาย วิฑูรย ์  ศุภนิกรณ์ 1,028.04 บาท นาย วิฑูรย ์  ศุภนิกรณ์ 1,028.04 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171256 4/11/2017

48 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 18,000.00     ตกลงราคา บริษทั โปรเกรส เทคนิคคอล จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั โปรเกรส เทคนิคคอล จาํกดั 18,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171257 4/11/2017

49 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,640.00     ตกลงราคา บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 4,640.00 บาท บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 4,640.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171258 4/11/2017

50 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       10 รายการ 18,016.00     ตกลงราคา บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลูชั,น จาํกดั 18,016.00 บาท บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลูชั,น จาํกดั 18,016.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171259 4/11/2017

51 ซ่อมพร้อมเปลี,ยนอะไหล่        2 รายการ 31,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั,น จาํกดั 31,500.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั,น จาํกดั 31,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171260 4/11/2017

52 ท่อสายลม        1 รายการ 2,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171261 4/11/2017

53 อะไหล่ซ่อมแอร์        3 รายการ 12,220.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,220.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,220.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171262 4/11/2017

54 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 5,500.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 5,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171263 4/11/2017

55 ซ่อมบาํรุงรักษาเครื,องผลิตนํ0า DI หอ้งM431        3 รายการ 52,800.00     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 52,800.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 52,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171265 4/12/2017

56 นํ0ามนัดีเซล        1 รายการ 5,600.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171266 4/12/2017

57 ค่าบริการสอบเทียบ Oven ยี,หอ้ Memmert        1 รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั,น จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั,น จาํกดั 2,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171267 4/12/2017

58 Clamp รัดท่อ        3 รายการ 5,202.00     ตกลงราคา บริษทั เรโน เทค จาํกดั 5,202.00 บาท บริษทั เรโน เทค จาํกดั 5,202.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171269 4/12/2017

59 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 6,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,860.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 6,700.00 บาท ราคาตํ,าสุด 3041171270 4/12/2017
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 6,700.00 บาท

60 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       18 รายการ 33,650.00     ตกลงราคา บริษทั ลีดเดอร์ แอนด ์รีดเดอร์ จาํกดั 33,650.00 บาท บริษทั ลีดเดอร์ แอนด ์รีดเดอร์ จาํกดั 33,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171271 4/18/2017

61 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 13,000.00     ตกลงราคา บริษทั อินโนเวตีฟ เอก็เพอริเมนต ์จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั อินโนเวตีฟ เอก็เพอริเมนต ์จาํกดั 13,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171272 4/12/2017

62 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171273 4/12/2017

63 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        3 รายการ 43,330.00     ตกลงราคา บริษทั ยแูอนดว์ีโฮลดิ0ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 43,330.00 บาท บริษทั ยแูอนดว์ีโฮลดิ0ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 43,330.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171274 4/18/2017

64 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       10 รายการ 13,951.00     ตกลงราคา บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลูชั,น จาํกดั 13,951.00 บาท บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลูชั,น จาํกดั 13,951.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171275 4/18/2017

65 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        5 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 30,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171276 4/18/2017

66 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        7 รายการ 85,570.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 85,570.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 85,570.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171277 4/18/2017
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67 แฟ้มพลาสติก        3 รายการ 3,348.00     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) จาํกดั 4,654.84 บาท ร้าน พฒันากิจ 3,348.00 บาท ราคาตํ,าสุด 3041171278 4/19/2017

ร้าน พฒันากิจ 3,348.00 บาท

68 แบตเตอร์รี,  SPA        1 รายการ 3,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,400.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171279 4/19/2017

69 กระติกนํ0าร้อน        1 รายการ 3,700.94     ตกลงราคา บริษทั ศรีไพบูลย ์อีเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั 3,700.94 บาท บริษทั ศรีไพบูลย ์อีเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั 3,700.94 บาท ราคาตํ,าสุด 3041171280 4/19/2017
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) จาํกดั 4,280.38 บาท

70 ชุดปัfมดูดสุญญากาศและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์        4 รายการ 23,159.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั,น จาํกดั 23,159.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั,น จาํกดั 23,159.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171281 4/19/2017

71 อุปกรณ์ต่อท่อลม       10 รายการ 2,472.50     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,427.50 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,427.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171282 4/19/2017

72 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 21,000.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 21,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171283 4/19/2017

73 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 11,000.00     ตกลงราคา บริษทั ถวิลมั,นคงจกัรกล จาํกดั 11,000.00 บาท บริษทั ถวิลมั,นคงจกัรกล จาํกดั 11,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171284 4/19/2017

74 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       3  รายการ 2,960.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,575.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,575.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171285 4/19/2017

75 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 3,360.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,360.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,360.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171286 4/20/2017

76 TONER HP        1 รายการ 2,700.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,700.00 บาท ราคาตํ,าสุด 3041171287 4/20/2017
บริษทั คูณพนัพมิ จาํกดั 2,700.93 บาท
บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,731.00 บาท

77 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       11 รายการ 37,841.80     ตกลงราคา บริษทั ไทย-อินเตอร์ อีเลคทนิกส์ จาํกดั 37,841.80 บาท บริษทั ไทย-อินเตอร์ อีเลคทนิกส์ จาํกดั 37,841.80 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171288 4/21/2017

78 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 26,800.00     ตกลงราคา บริษทั มิตซุยแอนดค์มัปนี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 26,800.00 บาท บริษทั มิตซุยแอนดค์มัปนี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 26,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171289 4/20/2017

79 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 76,250.00     ตกลงราคา บริษทั ยนูิตี0  คอมเมอร์เชียล จาํกดั 76,250.00 บาท บริษทั ยนูิตี0  คอมเมอร์เชียล จาํกดั 76,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171290 4/20/2017

80 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั,นส จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั,นส จาํกดั 15,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171291 4/20/2017

81 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 62,600.00     ตกลงราคา บริษทั แสงวิทย ์ซายน์ จาํกดั 62,600.00 บาท บริษทั แสงวิทย ์ซายน์ จาํกดั 62,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171292 4/20/2017

82 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 49,870.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 49,870.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 49,870.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171293 4/20/2017

83 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        3 รายการ 21,450.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 21,450.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 21,450.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171294 4/20/2017

84 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 1,750.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,750.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171295 4/20/2017

85 จา้งสอบเทียบเครื,องมือ        1 รายการ 500.00                          ตกลงราคา บริษทั มาสเตอร์ คาลิเบรชั,น จาํกดั 500.00              บาท บริษทั มาสเตอร์ คาลิเบรชั,น จาํกดั 500.00           บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171296 4/20/2017

86 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171297 4/20/2017

87 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 26,550.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 26,550.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 26,550.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171298 4/21/2017

88 กระดาษเช็ดมือ        1 รายการ 18,000.00     ตกลงราคา บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 18,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171299 4/21/2017
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89 รื0อผนงั หอ้ง M222        2 รายการ 27,500.00     ตกลงราคา บริษทั ตั0ง กิม ฮง การโยธา จาํกดั 27,500.00 บาท บริษทั ตั0ง กิม ฮง การโยธา จาํกดั 27,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171300 4/21/2017

90 ปรับปรุงพื0นที,ปฏิบตัิงาน หอ้ง MP116       24 รายการ 93,291.00     ตกลงราคา บริษทั เค.เอส.ที.เอน็จิเนียริ,ง จาํกดั 93,291.00 บาท บริษทั เค.เอส.ที.เอน็จิเนียริ,ง จาํกดั 93,291.00 บาท ราคาตํ,าสุด 3041171301 4/21/2017
บริษทั กิต ฟังกช์ั,น ออลล ์จาํกดั 135,641.00 บาท

91 Density Determination KIT        1 รายการ 17,500.00     ตกลงราคา บริษทั มิท เทคโนโลย ีจาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั แอดวานซ์ เมทโทรโลย ีจาํกดั 17,500.00 บาท ราคาตํ,าสุด 3041171302 4/21/2017
บริษทั แอดวานซ์ เมทโทรโลย ีจาํกดั 17,500.00 บาท

92 ถุงขยะสีขาว        2 รายการ 6,480.00     ตกลงราคา  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ0ง 6,480.00 บาท  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ0ง 6,480.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171303 4/21/2017

93 คอมเพรสเซอร์       10 รายการ 78,719.50     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 78,719.50 บาท บริษทั แสงชยัอีควิพเมน้ท(์1984) จาํกดั 78,719.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171304 4/21/2017

94 Kimwipes paper        1 รายการ 4,200.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 4,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย ์ 4,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171305 4/21/2017

95 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 97,700.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แอดแวนเทค จาํกดั 97,700.00 บาท บริษทั ไทย แอดแวนเทค จาํกดั 97,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171306 4/21/2017

96 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 85,000.00     ตกลงราคา บริษทั เซนเทค อินดสัตรีส์ จาํกดั 85,000.00 บาท บริษทั เซนเทค อินดสัตรีส์ จาํกดั 85,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171307 4/24/2017

97 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โมชั,นเทค จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั สมาร์ท โมชั,นเทค จาํกดั 35,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171308 4/24/2017

98  Heater เพื,อซ่อมเครื,อง Autoclave M208        1 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา บริษทั เทคโนโลย ีอินสตรูเมนท ์จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั เทคโนโลย ีอินสตรูเมนท ์จาํกดั 3,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171309 4/25/2017

99 ปรับปรุง Mould Screw และทาํชิ0นส่วน        2 รายการ 7,600.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั,น จาํกดั 7,600.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั,น จาํกดั 7,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171310 4/25/2017

100 TONER XEROX        4 รายการ 7,120.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซอรวิส จาํกดั 7,120.00 บาท บริษทั ที.เอน็.แม็คเน็ท เซอรวิส จาํกดั 7,120.00 บาท ราคาตํ,าสุด 3041171311 4/25/2017
บริษทั คูณพนัพมิ จาํกดั 7,480.00 บาท
บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 7,560.00 บาท

101 กระดาษ A4 70แกรม        1 รายการ 2,340.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 2,340.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 2,340.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171312 4/25/2017

102 กระดาษเช็ดมือ        1 รายการ 900.00                          ตกลงราคา บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 900.00              บาท บริษทั วินเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 900.00           บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171313 4/25/2017

103 จา้งบาํรุงรักษาเครื,อง GC 7890 System        1 รายการ 95,664.00     ตกลงราคา บริษทั เวิลดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 95,664.00 บาท บริษทั เวิลดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 95,664.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของจา้งตรงตามขอ้กาํหนด 3041171314 4/25/2017

104 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 43,950.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 43,950.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 43,950.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171315 4/25/2017

105 Liquid valve สาํหรับชุดถ่ายถงัไนโตรเจน        1 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั ยเูนี,ยน อินเตอร์ซัพพลาย จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั ยเูนี,ยน อินเตอร์ซัพพลาย จาํกดั 4,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171316 4/25/2017

106 ถว้ยครูซิเบิล ขนาด 40 ml พร้อมฝา        1 รายการ 5,400.00     ตกลงราคา บริษทั บุญมา อินดสัทรี0  จาํกดั 5,400.00 บาท บริษทั บุญมา อินดสัทรี0  จาํกดั 5,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171317 4/25/2017

107 Dewar refill insert        1 รายการ 26,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 26,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 26,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171318 4/25/2017

108 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 20,200.00     ตกลงราคา บริษทั แรบบิท โปรโตไทป์ จาํกดั 20,200.00 บาท บริษทั แรบบิท โปรโตไทป์ จาํกดั 20,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171319 4/25/2017

109 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00     ตกลงราคา บริษทั รังสิตอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 26,000.00 บาท บริษทั รังสิตอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 26,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171320 4/25/2017
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110 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 7,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171321 4/25/2017

111 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 12,480.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,480.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,480.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171322 4/25/2017

112 ผงหมึก RICOH        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171323 4/26/2017

113 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 56,000.00     ตกลงราคา นางสาว เรณู อินทร์จนัทร์ 56,000.00 บาท นางสาว เรณู อินทร์จนัทร์ 56,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171324 4/26/2017

114 วสัดุสาํนกังาน       31 รายการ 26,590.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 26,590.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 26,590.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171325 4/26/2017

115 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 280,000.00 280,000.00     ตกลงราคา นาย พรีะพล แคลว้โยธา 280,000.00 บาท นาย พรีะพล แคลว้โยธา 280,000.00 บาท มีราคาตํ,าสุด 3041171326 4/26/2017
บริษทั เจ เอม็ อาร์ แทรคเตอร์ จาํกดั 390,000.00 บาท

116 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 17,100.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชั,น จาํกดั 17,100.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั,น จาํกดั 17,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171327 4/26/2017

117 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บริษทั คลัเลอร์ เอก็ซ์เปิร์ต จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั คลัเลอร์ เอก็ซ์เปิร์ต จาํกดั 25,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171328 4/26/2017

118 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 2,700.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171329 4/26/2017

119 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 24,000.00     ตกลงราคา บริษทั สกาย อินดสัตรี จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั สกาย อินดสัตรี จาํกดั 24,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171330 4/26/2017

120 จา้งบาํรุงรักษาเครื,องมือ        4 รายการ 124,800.00 124,800.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 124,800.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 124,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171331 4/26/2017

121 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 3,360.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,360.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,360.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171332 4/26/2017

122 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 20,700.00     ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิก บิสซิเนส เซอร์วิส จาํกดั 20,700.00 บาท บริษทั แปซิฟิก บิสซิเนส เซอร์วิส จาํกดั 20,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171333 4/27/2017

123 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        7 รายการ 13,457.94     ตกลงราคา บริษทั ซิงค ์อินโนเวชั,น จาํกดั 13,457.94 บาท บริษทั ซิงค ์อินโนเวชั,น จาํกดั 13,457.94 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171334 4/27/2017

124 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,360.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,360.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,360.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171335 4/27/2017

125 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 180,000.00 180,000.00     ตกลงราคา บริษทั เทก็ซ์พลอร์ จาํกดั 180,000.00 บาท บริษทั เทก็ซ์พลอร์ จาํกดั 180,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171336 4/27/2017

126 คอมพวิเตอร์       1  รายการ 125,000.00 125,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมโทรโปรเฟสชั,นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 125,000.00 บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชั,นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 125,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171337 5/1/2017

127 กลอ้งจุลทรรศน์       1  รายการ 177,570.09 177,570.09     ตกลงราคา บริษทั สเปซเมด จาํกดั 177,570.09 บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 177,570.09 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171338 4/27/2017

128 TRANSOPTIC POWDER        1 รายการ 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 10,700.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 10,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171339 4/28/2017

129 อุปกรณ์ควบคุม        1 รายการ 50,000.00     ตกลงราคา บริษทั ทูเอน็ซายน์-เทค จาํกดั 50,000.00 บาท บริษทั ทูเอน็ซายน์-เทค จาํกดั 50,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171340 4/28/2017

130 ซ่อมรถยกถงันํ0ามนั        2 รายการ 1,500.00     ตกลงราคา บริษทั เจ-ทอ็พ พาร์ท จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั เจ-ทอ็พ พาร์ท จาํกดั 1,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171341 4/28/2017

131 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 89,600.00     ตกลงราคา ร้าน 5 บิfกเจริญกลเอน็จิเนียริ,ง 89,600.00 บาท ร้าน 5 บิfกเจริญกลเอน็จิเนียริ,ง 89,600.00 บาท มีราคาตํ,าสุด 3041171342 4/28/2017
 ตั0งเจริญการช่าง 116,000.00 บาท
บริษทั วี.เอช.โลหะกิจ จาํกดั 108,000.00 บาท
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ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#
132 สายยางซิลิโคน        2 รายการ 24,525.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอม็.เอช. (ประเทศไทย) จาํกดั 24,525.00 บาท บริษทั เอ.เอม็.เอช. (ประเทศไทย) จาํกดั 24,525.00 บาท มีผูเ้สนอราคาตํ,าสุด 3041171343 4/28/2017

 มิสเตอร์พกีลาส 31,500.00 บาท

133 วสัดุปรับปรุงหอ้ง งานเลขานุการ        5 รายการ 8,350.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,350.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 8,350.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171344 4/28/2017

134 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 5,800.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171345 4/28/2017

135 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 13,200.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 13,200.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 13,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171346 4/28/2017

136 จา้งทาํตูเ้กบ็กลอ้งเอน็โดสโคป        1 รายการ 65,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริ,ง เซอร์วิส 65,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริ,ง เซอร์วิส 65,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041171347 4/28/2017

137 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(เครื,องยนต)์        1 รายการ 46,074.77     ตกลงราคา บริษทั ตั0งง่วนเฮง (2535) จาํกดั 46,074.77 บาท บริษทั ตั0งง่วนเฮง (2535) จาํกดั 46,074.77 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041171348 4/28/2017

138 เครื,อง mIRoSpark        1 รายการ           EUR29,100.00           EUR29,100.00       พเิศษ  G.U.T.GESELLSCHAFT FUR UM 29,100.00 EUR  G.U.T.GESELLSCHAFT FUR UM 29,100.00 EUR มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170036 4/3/2017

139 สารมาตรฐาน        7 รายการ            USD3,525.00            USD3,525.00     ตกลงราคา  WELLINGTON LABRORATORIES 3,525.00 USD  WELLINGTON LABRORATORIES 3,525.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170037 4/21/2017

140 สารเคมี        3 รายการ              USD600.00     ตกลงราคา  ELITESH INTERNATIONAL CO. 600.00              USD  ELITESH INTERNATIONAL CO. 600.00           USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170038 4/27/2017

141 อุปกรณ์        6 รายการ            USD1,839.00     ตกลงราคา  GS Technology Pte Ltd 1,839.00 USD  GS Technology Pte Ltd 1,839.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170039 4/27/2017

142 เครื,องผลิตนํ0าบริสุทธิz คุณภาพสูง        1 รายการ 470,000.00 470,000.00      สอบราคา บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ จาํกดั 404,672.90 บาท บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ จาํกดั 404,672.90 บาท ราคาตํ,าสุด 3051170011 4/5/2017
บริษทั แบงเทรดดิ0ง 1992 จาํกดั 463,000.00 บาท
บริษทั วินเนอร์วิชั,น จาํกดั 465,000.00 บาท

143 เครื,องวดัสีแบบพกพา       1  รายการ 317,757.01 317,757.01      สอบราคา บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 317,757.01 บาท บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 317,757.01 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3051170012 4/27/2017

144 จา้งเหมาฉีดพน่ฉนวนโฟมกนัความร้อนและเสียง       1 รายการ 600,000.00 600,000.00      สอบราคา บริษทั แอดวานซ์ แมททีเรียล จาํกดั 560,747.66 บาท บริษทั แอดวานซ์ แมททีเรียล จาํกดั 560,747.66 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170022 4/5/2017

145 จา้งเหมาบริการบริหารระบบอาคาร MTEC        1 รายการ 10,176,000.00 10,176,000.00 ประกวดราคา (e-Auction) บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วิส จาํกดั 9,289,838.00    บาท บริษทั ทีดบับลิว ฟาซิลิตี0  จาํกดั 7,678,504.67 บาท ราคาตํ,าสุด 3052170023 4/7/2017
บริษทั รักษาความปลอดภยั ฟีนิกส์ เอส แอนด ์ซี จาํกดั 9,723,988.80    บาท
บริษทั ทีดบับลิว ฟาซิลิตี0  จาํกดั 7,678,504.67    บาท
บริษทั โปรแอค็ทีฟ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 8,657,000.00    บาท
บริษทั ซี.พ.ีฟาซิลิตี0  แมแนจเมน้ท ์จาํกดั 8,800,000.00    บาท
บริษทั มาร์จินอล จาํกดั 9,432,100.00    บาท

146 ซ่อมบาํรุงเครื,องจกัร        2 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จาํกดั 35,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170024 4/7/2017

147 MA Printer Ricoh รายปี        1 รายการ 36,000.00     ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 36,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 36,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170025 4/12/2017

148 จา้งศึกษาขอ้มูลเทคโนโลยี        1 รายการ           USD18,000.00           USD18,000.00       พเิศษ  Clarivate Analytics 18,000.00 USD  Clarivate Analytics 18,000.00 USD มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170026 4/24/2017

149 เช่าเครื,องคอมพวิเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์        1 รายการ 15,000,000.00 15,000,000.00 ประกวดราคา (e-Auction) บริษทั เมโทรโปรเฟสชั,นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 14,691,100.00 บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชั,นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 14,691,100.00 บาท ราคาตํ,าสุด 3057170003 4/19/2017
บริษทั สุพรีม ดิสทิบิวชั,น จาํกดั 14,844,000.00 บาท
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