
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที&เสนอ         ผูท้ ี&ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา           เหตุผลที&คัดเลอืก เลขที&เอกสาร วันที&

1 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       4  รายการ 30,900.00                 ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 30,900.00      บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 30,900.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171349 01.05.2017

2 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       4  รายการ 1,120.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 1,120.00        บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 1,120.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171350 01.05.2017

3 วัสดุวทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       3  รายการ 18,625.00                 ตกลงราคา บรษิัท โปลเิมอส ์มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 18,625.00      บาท บรษิัท โปลเิมอส ์มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 18,625.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171351 01.05.2017

4 วัสดุวทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 5,906.25                   ตกลงราคา บรษิัท เลยีกเซง้เทรดดิ�ง จํากัด 5,906.25        บาท บรษิัท เลยีกเซง้เทรดดิ�ง จํากัด 5,906.25      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171352 01.05.2017

5 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 18,680.00                 ตกลงราคา บรษิัท แมสโมลด ์จํากัด 18,680.00      บาท บรษิัท แมสโมลด ์จํากัด 18,680.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171353 01.05.2017

6 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        3 รายการ 10,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 10,000.00      บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 10,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171354 01.05.2017

7 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 1,725.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ เอส ไซน ์จํากัด 1,725.00        บาท บรษิัท เอ เอส ไซน ์จํากัด 1,725.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171355 01.05.2017

8 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 2,520.00                   ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,520.00        บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,520.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171356 01.05.2017

9 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตัด        1 รายการ 10,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 10,000.00      บาท บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 10,000.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171357 01.05.2017

10 จา้งทําตูเ้ก็บเสยีงสําหรบัเครื&องมอืวทิย์        1 รายการ 73,800.00                 ตกลงราคา บรษิัท วนิเนอร ์แกรนด ์จํากัด 73,800.00      บาท บรษิัท วนิเนอร ์แกรนด ์จํากัด 73,800.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171358 01.05.2017

11 ชุดวัดอุณหภูมแิละProgramming        1 รายการ 6,010.00     ตกลงราคา บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์จํากัด 6,010.00        บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์จํากัด 6,010.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171359 01.05.2017

12 วัสดุวทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)        1 รายการ 26,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั&นส ์จํากัด 26,500.00      บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั&นส ์จํากัด 26,500.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171360 01.05.2017

13 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       2  รายการ 3,330.00                   ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 3,330.00        บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 3,330.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171361 01.05.2017

14 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       2  รายการ 2,660.00                   ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,660.00        บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,660.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171362 01.05.2017

15 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 2,700.00                   ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,700.00        บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,700.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171363 01.05.2017

16 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ 9,170.00                   ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 9,170.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 9,170.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171364 01.05.2017

17 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 4,480.00                   ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,480.00        บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,480.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171365 01.05.2017

18 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 1,900.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 1,900.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด1,900.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171366 01.05.2017

19 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 21,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท ไทย ไดอจิ ิอนิเตอร์ 21,000.00      บาท บรษิัท ไทย ไดอจิ ิอนิเตอร์ 21,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171367 01.05.2017

20 จา้งเหมาทํา VDO กระบวนการเตรยีมยาง       1  รายการ 11,214.95                 ตกลงราคา บรษิัท แมสซฟี โมชั&น จํากัด 11,214.95      บาท บรษิัท แมสซฟี โมชั&น จํากัด 11,214.95    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171368 01.05.2017

21 จา้งต่อเตมิระบบแก๊สและระบบไฟฟ้า        2 รายการ 175,950.00           175,950.00     ตกลงราคา บรษิัท ท ีซ ีเอ็น เอ็นจเินยีร ิ&ง จํากัด 175,950.00     บาท บรษิัท ท ีซ ีเอ็น เอ็นจเินยีร ิ&ง จํากัด 175,950.00  บาท ราคาตํ&าสุด 3041171369 01.05.2017
บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด 223,598.13     บาท

22 จา้งทําชิ�นงาน       1  รายการ 18,500.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด เค แอนด ์เอส อนิสทรเูมนท์ 18,500.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด เค แอนด ์เอส อนิสทรเูมนท์18,500.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171370 01.05.2017

23 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สํานักงาน)       3  รายการ 12,870.00                 ตกลงราคา บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 12,870.00      บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 12,870.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171371 01.05.2017

24 ตติดิตั �งระบบ Access Control หอ้ง M304       10 รายการ 83,688.00                 ตกลงราคา บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์จํากัด 83,688.00      บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์จํากัด 83,688.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171372 02.05.2017

25 วัสดุตดิตั �งก๊อกนํ�า       20 รายการ 10,705.20                 ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 10,705.20      บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 10,705.20    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171373 02.05.2017

26 ถุงมอืยาง        2 รายการ 3,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท กลัฟเท็กซ ์จํากัด 3,000.00        บาท บรษิัท กลัฟเท็กซ ์จํากัด 3,000.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171374 02.05.2017

27 ซอ่ม Chiller No.1 Com3        2 รายการ 11,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั&น จํากัด 11,500.00      บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั&น จํากัด 11,500.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171375 02.05.2017

28 จา้งตดิตั �งระบบ Intercom        2 รายการ 22,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 22,500.00      บาท บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 22,500.00    บาท ราคาตํ&าสุด 3041171376 02.05.2017
บรษิัท ไนนเ์ทค คอรป์อเรชั&น จํากัด 28,500.00      บาท

29 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 25,900.00                 ตกลงราคา บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 25,900.00      บาท บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 25,900.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171377 02.05.2017

30 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        4 รายการ 2,840.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร 2,840.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร 2,840.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171378 02.05.2017

31 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์Centrifuge)        1 รายการ 55,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 55,000.00      บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด55,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171379 02.05.2017

32 จา้งสอบเทยีบเครื&องมอืวทิย์        1 รายการ 3,500.00                   ตกลงราคา บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,500.00        บาท บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,500.00      บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171380 03.05.2017

33 จา้งซอ่มเครื&อง ICP-OES        1 รายการ 14,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท เคมสิทรเูมน้ท ์จํากัด 14,000.00      บาท บรษิัท เคมสิทรเูมน้ท ์จํากัด 14,000.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171381 03.05.2017

34 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 4,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซซีเีอส ซคัเซสโปรดักส ์จํากัด 4,000.00        บาท บรษิัท ซซีเีอส ซคัเซสโปรดักส ์จํากัด 4,000.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171382 03.05.2017

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาติ
วนัที3 1-31 พฤษภาคม 2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที&เสนอ         ผูท้ ี&ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา           เหตุผลที&คัดเลอืก เลขที&เอกสาร วันที&

35 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 85,250.00                 ตกลงราคา บรษิัท อนิเทลลเิจน้ท ์ซอรส์ซ ิ&ง จํากัด 85,250.00      บาท บรษิัท อนิเทลลเิจน้ท ์ซอรส์ซ ิ&ง จํากัด 85,250.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171383 03.05.2017

36 อุปกรณ์ระบบ Capacitor Bank        2 รายการ 54,200.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 54,200.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม54,200.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171384 03.05.2017

37 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        3 รายการ 219,000.00           219,000.00     ตกลงราคา บรษิัท สมารท์ โมชั&นเทค จํากัด 219,000.00     บาท บรษิัท สมารท์ โมชั&นเทค จํากัด 219,000.00  บาท ราคาตํ&าสุด 3041171385 03.05.2017
บรษิัท พรเีมยีร ์ออโตเมชั&น จํากัด 234,000.00     บาท

38 ซอ่มตูแ้ช่สารเคม ีหอ้ง MP211 และ M414        2 รายการ 18,060.00                 ตกลงราคา บรษิัท พเีอสเอ แอนด ์ไซเบอร ์จํากัด 18,060.00      บาท บรษิัท พเีอสเอ แอนด ์ไซเบอร ์จํากัด 18,060.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171386 03.05.2017

39 compressor และอื&นๆ        3 รายการ 45,185.00                 ตกลงราคา บรษิัท แสงชัยอคีวพิเมน้ท(์1984) จํากัด 45,185.00      บาท บรษิัท แสงชัยอคีวพิเมน้ท(์1984) จํากัด 45,185.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171387 03.05.2017

40 ซอ่มเครื&องอัด 20 ตัน หอ้ง MP116        2 รายการ 6,700.00                   ตกลงราคา บรษิัท ทอีารเ์ค (ประเทศไทย) จํากัด 6,700.00        บาท บรษิัท ทอีารเ์ค (ประเทศไทย) จํากัด 6,700.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171388 03.05.2017

41 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 10,115.00                 ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 10,115.00      บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 10,115.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171389 03.05.2017

42 วัสดุวทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ 17,400.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 17,400.00      บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด17,400.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171390 03.05.2017

43 วัสดุวทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 6,720.00                   ตกลงราคา บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 6,720.00        บาท บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 6,720.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171391 03.05.2017

44 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(oscilloscope)        1 รายการ 46,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 46,500.00      บาท บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 46,500.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171392 03.05.2017

45 ซอ่มบํารงุรกัษาเครื&องชั&ง 4เครื&อง        3 รายการ 12,800.00                 กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 12,800.00      บาท มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี12,800.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171393 03.05.2017

46 TONER        2 รายการ 15,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 16,220.00      บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซอรว์สิ จํากัด 15,500.00    บาท ราคาตํ&าสุด 3041171394 03.05.2017
บรษิัท โฟนกิซ ์จํากัด 15,900.00      บาท
บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซอรว์สิ จํากัด 15,500.00      บาท

47 พัดลมอุตสาหกรรม        1 รายการ 5,321.49                   ตกลงราคา บรษิัท ศรไีพบูลย ์อเีล็คทรอนกิส ์จํากัด 5,321.49        บาท บรษิัท ศรไีพบูลย ์อเีล็คทรอนกิส ์จํากัด 5,321.49      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171395 04.05.2017

48 Liquid valve        1 รายการ 4,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท ยูเนี&ยน อนิเตอรซ์พัพลาย จํากัด 4,000.00        บาท บรษิัท ยูเนี&ยน อนิเตอรซ์พัพลาย จํากัด 4,000.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171396 04.05.2017

49 ต่ออายุบรกิาร Website        2 รายการ 8,504.67                   ตกลงราคา บรษิัท ศูนยว์จิัยนวัตกรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จํากัด 8,504.67        บาท บรษิัท ศูนยว์จิัยนวัตกรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จํากัด8,504.67      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171397 04.05.2017

50 เทปล่อน        1 รายการ 9,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 9,000.00        บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 9,000.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171399 04.05.2017

51 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(ตูอ้บ)        2 รายการ 144,000.00           144,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด 144,000.00     บาท บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด 144,000.00  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171400 04.05.2017

52 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์ตูอ้บ)        1 รายการ 110,000.00           110,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ซายนล์ูชั&น จํากัด 110,000.00     บาท บรษิัท ซายนล์ูชั&น จํากัด 110,000.00  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171402 04.05.2017

53 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 2,400.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั&น จํากัด 2,400.00        บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั&น จํากัด 2,400.00      บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171403 04.05.2017

54 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์ตูอ้บ)        1 รายการ 98,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด 98,000.00      บาท บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด 98,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171404 04.05.2017

55 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 21,200.00                 ตกลงราคา บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรเูมนท ์จํากัด 21,200.00      บาท บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรเูมนท ์จํากัด 21,200.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171405 04.05.2017

56 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 10,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท อัลทเิมท โพซชิั&นนิ&ง จํากัด 10,500.00      บาท บรษิัท อัลทเิมท โพซชิั&นนิ&ง จํากัด 10,500.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171406 04.05.2017

57 วัสดุวทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 242.99                      ตกลงราคา บรษิัท เคมภีัณฑ ์คอรป์อเรชั&น จํากัด 242.99           บาท บรษิัท เคมภีัณฑ ์คอรป์อเรชั&น จํากัด 242.99        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171408 05.05.2017

58 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 446.40                      ตกลงราคา บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั&น จํากัด 446.40           บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั&น จํากัด 446.40        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171409 05.05.2017

59 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 7,400.00                   ตกลงราคา บรษิัท มลิเลอร ์คอรป์อเรชั&น จํากัด 7,400.00        บาท บรษิัท มลิเลอร ์คอรป์อเรชั&น จํากัด 7,400.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171410 05.05.2017

60 จา้งสอบเทยีบเครื&องมอื        1 รายการ 9,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 9,000.00        บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 9,000.00      บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171411 05.05.2017

61 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์Vaccum air pump)        2 รายการ 22,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท เวลิดส์เปรยเ์ทคโนโลย ีจํากัด 22,500.00      บาท บรษิัท เวลิดส์เปรยเ์ทคโนโลย ีจํากัด 22,500.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171412 05.05.2017

62 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 3,960.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 3,960.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด3,960.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171413 05.05.2017

63 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        9 รายการ 8,028.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 8,028.00        บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 8,028.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171414 05.05.2017

64 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 6,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 6,000.00        บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 6,000.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171415 05.05.2017

65 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        3 รายการ 8,200.00                   ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 8,200.00        บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด8,200.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171416 05.05.2017

66 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 22,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 22,000.00      บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 22,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171417 05.05.2017

67 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 3,464.00                   ตกลงราคา บรษิัท เซนทิ ซสิเท็ม จํากัด 3,464.00        บาท บรษิัท เซนทิ ซสิเท็ม จํากัด 3,464.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171418 05.05.2017

68 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       2  รายการ 18,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท คอมควิบ ์จํากัด 18,000.00      บาท บรษิัท คอมควิบ ์จํากัด 18,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171419 05.05.2017

69 สายลมสปรงิ 2 เสน้ และ ถ่านกระดุม รหัส SR        2 รายการ 1,500.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 1,500.00        บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 1,500.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171420 05.05.2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที&เสนอ         ผูท้ ี&ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา           เหตุผลที&คัดเลอืก เลขที&เอกสาร วันที&
70 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       6  รายการ 36,266.00                 ตกลงราคา บรษิัท เทสติ�ง อนิสทรเูมนท จกัด 36,266.00      บาท บรษิัท เทสติ�ง อนิสทรเูมนท จกัด 36,266.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171421 05.05.2017

71 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       2  รายการ 42,000.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด แอล.พ.ีเอ็น.แมชชนี 42,000.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด แอล.พ.ีเอ็น.แมชชนี 42,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171422 05.05.2017

72 จา้งซอ่มบํารงุรกัษาเครื&องมอื UV-VIS-NIR        2 รายการ 37,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 37,500.00      บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 37,500.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171423 05.05.2017

73 วัสดุส ื�นเปลอืงงานบรกิารเครื&องมอืกล        3 รายการ 7,750.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 7,750.00        บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 7,750.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171424 05.05.2017

74 แกลลอนบรรจุของเสยีจากหอ้งปฏบิัตกิาร        1 รายการ 16,040.00                 ตกลงราคา บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 16,040.00      บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 16,040.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171425 05.05.2017

75 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(NB)        2 รายการ 68,880.00                 ตกลงราคา บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จํากัด 68,880.00      บาท บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จํากัด 68,880.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171426 05.05.2017

76 จา้งตัดชิ�นงานตามแบบ        3 รายการ 12,540.00                 ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 12,540.00      บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 12,540.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171428 05.05.2017

77 วัสดุวทิยาศาสตร(์สารเคม)ี       1  รายการ 18,445.00                 ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 18,445.00      บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 18,445.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171429 05.05.2017

78 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       10 รายการ 13,071.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 13,071.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 13,071.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171430 05.05.2017

79 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       11 รายการ 13,482.11                 ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 13,482.11      บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 13,482.11    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171431 05.05.2017

80 TITANIUM(IV) ISOPROPOXIDE,        1 รายการ 4,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั&น จํากัด 5,400.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด4,000.00      บาท ราคาตํ&าสุด 3041171432 05.05.2017
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 4,000.00        บาท
หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,450.00        บาท

81 คอมพวิเตอร ์workstation       1  รายการ 93,400.00                 ตกลงราคา บรษิัท วพีดี ีอนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 93,400.00      บาท บรษิัท วพีดี ีอนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 93,400.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171433 05.05.2017

82 จา้งทําถังกวนผสม       1  รายการ 70,000.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด พ.ีเอส.เอ.21 70,000.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด พ.ีเอส.เอ.21 70,000.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171434 05.05.2017

83 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 31,000.00                 ตกลงราคา  วัฒนารุง่เรอืง เอ็นจเินยีร ิ&ง 31,000.00      บาท  วัฒนารุง่เรอืง เอ็นจเินยีร ิ&ง 31,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171435 05.05.2017

84 Software Moldes3D        1 รายการ 200,000.00           200,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โมลเด๊กซท์รดี ีจํากัด 200,000.00     บาท บรษิัท โมลเด๊กซท์รดี ีจํากัด 200,000.00  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171436 08.05.2017

85 เครื&องแกว้ adapter ต่างๆ และ Clip Joint        7 รายการ 147,055.00           147,055.00     ตกลงราคา บรษิัท มสิเตอรพ์กีลาส จํากัด 147,055.00     บาท บรษิัท มสิเตอรพ์กีลาส จํากัด 147,055.00  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171437 08.05.2017

86 เครื&องแกว้ Flat bottom fl ask        3 รายการ 113,980.00           113,980.00     ตกลงราคา บรษิัท มสิเตอรพ์กีลาส จํากัด 113,980.00     บาท บรษิัท มสิเตอรพ์กีลาส จํากัด 113,980.00  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171438 08.05.2017

87 จา้งสอบเทยีบเครื&องทดสอบแบบอเนกประสงค์      13 รายการ 253,000.00           253,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) จํากัด 253,000.00     บาท บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) จํากัด 253,000.00  บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171439 09.05.2017

88 จา้งซอ่มเครื&องมอืวทิย์        3 รายการ 180,700.00           180,700.00     ตกลงราคา บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 180,700.00     บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 180,700.00  บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171440 09.05.2017

89 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไทยโพลเิมอร ์ซพัพลาย จํากัด 3,000.00        บาท บรษิัท ไทยโพลเิมอร ์ซพัพลาย จํากัด 3,000.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171441 09.05.2017

90 วัสดุคอมพวิเตอร(์อุปกรณ์)        4 รายการ 18,940.00                 ตกลงราคา บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 18,940.00      บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 18,940.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171442 09.05.2017

91 วัสดุคอมพวิเตอร(์อุปกรณ์)        5 รายการ 6,385.33                   ตกลงราคา บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 6,385.33        บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 6,385.33      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171443 09.05.2017

92 วัสดุคอมพวิเตอร(์อุปกรณ์)        9 รายการ 25,220.00                 ตกลงราคา บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 25,220.00      บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 25,220.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171444 09.05.2017

93 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        7 รายการ 6,405.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 6,405.00        บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 6,405.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171445 09.05.2017

94 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        5 รายการ 6,521.00                   ตกลงราคา บรษิัท แพ็คโก ้อนิเตอรเ์นชั&นแนล จํากัด 6,521.00        บาท บรษิัท แพ็คโก ้อนิเตอรเ์นชั&นแนล จํากัด 6,521.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171446 09.05.2017

95 จา้งวเิคราะหต์ัวอย่าง        1 รายการ 15,840.00                 ตกลงราคา บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 15,840.00      บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย15,840.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171447 09.05.2017

96 จา้งซอ่มถว้ยหลอมแกว้        1 รายการ 90,165.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ็มออลรชิ 90,165.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ็มออลรชิ 90,165.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171448 09.05.2017

97 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 9,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท ทรดี ีอนิโนจเินยีร ิ&ง จํากัด 9,000.00        บาท บรษิัท ทรดี ีอนิโนจเินยีร ิ&ง จํากัด 9,000.00      บาท ราคาตํ&าสุด 3041171449 09.05.2017
บรษิัท เคนฮลิล ์เมโทรโลย ีจํากัด 22,000.00      บาท

98 จา้งตดิตั �งอุปกรณ์คอนโทรล        8 รายการ 46,160.00                 ตกลงราคา บรษิัท กติ ฟังกช์ั&น ออลล ์จํากัด 46,160.00      บาท บรษิัท กติ ฟังกช์ั&น ออลล ์จํากัด 46,160.05    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171450 09.05.2017

99 จา้งสอบเทยีบ Miceopipette        3 รายการ 3,000.00                   ตกลงราคา  มูลนธิอิุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพื&อสถาบันอาหาร 3,000.00        บาท  มูลนธิอิุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพื&อสถาบันอาหาร3,000.00      บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171451 09.05.2017

100 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        2 รายการ 9,060.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 9,060.00        บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 9,060.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171452 09.05.2017

101 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 4,210.00                   ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 4,210.00        บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด4,210.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171453 09.05.2017

102 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 2,165.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จํากัด 2,165.00        บาท บรษิัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จํากัด 2,165.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171454 09.05.2017

103 จา้งซอ่มเครื&อง CNC CINCINNATI       10 รายการ 118,500.00           118,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิเมนต ์จํากัด 118,500.00     บาท บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิเมนต ์จํากัด118,500.00  บาท ราคาตํ&าสุด 3041171455 09.05.2017
บรษิัท สามเสนวศิวกรรม จํากัด 259,000.00     บาท

104 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       3  รายการ 25,650.00                 ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 25,650.00      บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 25,650.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171456 09.05.2017
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105 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 4,680.00                   ตกลงราคา บรษิัท แอ็คมี& อนิเตอรเ์นชั&นแนล จํากัด 4,680.00        บาท บรษิัท แอ็คมี& อนิเตอรเ์นชั&นแนล จํากัด 4,680.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171457 09.05.2017

106 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 8,500.00                   ตกลงราคา บรษิัท พสิษิฐ ์อนิเตอรก์รุป๊ จํากัด 8,500.00        บาท บรษิัท พสิษิฐ ์อนิเตอรก์รุป๊ จํากัด 8,500.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171458 09.05.2017

107 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)        1 รายการ 2,520.00                   ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,520.00        บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,520.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171459 09.05.2017

108 เครื&องวเิคราะหแ์ก๊สดว้ยหลักการแมสเสปกโตรเมตรี       1 รายการ 2,659,813.08         2,659,813.08       พเิศษ บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์จํากัด 2,659,813.08  บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์จํากัด####### บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171460 15.05.2017

109 Toner Xerox        4 รายการ 14,480.00                 ตกลงราคา บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 14,980.00      บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซอรว์สิ จํากัด 14,480.00    บาท ราคาตํ&าสุด 3041171461 16.05.2017
บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซอรว์สิ จํากัด 14,480.00      บาท
บรษิัท โฟนกิซ ์จํากัด 14,800.00      บาท

110 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 273,000.00           273,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ดเีอ็กซเ์อ็น เอ็นจเินยีร ิ&ง จํากัด 273,000.00     บาท บรษิัท ดเีอ็กซเ์อ็น เอ็นจเินยีร ิ&ง จํากัด 273,000.00  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171462 16.05.2017

111 อุปกรณ์ Support       14 รายการ 44,630.00                 ตกลงราคา บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 44,630.00      บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 44,630.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171463 16.05.2017

112 เครื&องอ่าน QR CODE        1 รายการ 9,500.00                   ตกลงราคา บรษิัท รบิบอน(ไทยแลนด)์ จํากัด 9,500.00        บาท บรษิัท รบิบอน(ไทยแลนด)์ จํากัด 9,500.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171464 16.05.2017

113 จา้งซอ่มบํารงุเครื&องมอืวทิยาศาสตร ์รายปี        4 รายการ 15,160.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค่ เซอรว์สิ จํากัด 15,160.00      บาท บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค่ เซอรว์สิ จํากัด 15,160.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171465 16.05.2017

114 มอเตอรค์อย        3 รายการ 10,320.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 10,320.00      บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 10,320.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171466 16.05.2017

115 วัสดุคอมพวิเตอร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,660.00                   ตกลงราคา บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซอรว์สิ จํากัด 3,660.00        บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซอรว์สิ จํากัด 3,660.00      บาท ราคาตํ&าสุด 3041171467 16.05.2017
บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 4,280.38        บาท

116 จา้ง เขยีนแบบ as-build เครื&องแยกผลปาลม์        1 รายการ 37,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอส เทคโนโลย ีจํากัด 37,000.00      บาท บรษิัท เอส เทคโนโลย ีจํากัด 37,000.00    บาท ราคาตํ&าสุด 3041171468 16.05.2017
บรษิัท อารซ์ลี จํากัด 45,000.00      บาท

117 งานทําโครงหลังคา        1 รายการ 25,000.00                 ตกลงราคา นาย พเิชษฐ ์สุดงาม 25,000.00      บาท นาย พเิชษฐ ์สุดงาม 25,000.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171470 17.05.2017

118 จัดพมิพเ์อกสารแจก TCPC2017        1 รายการ 6,000.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด แคนนา กราฟฟิต 6,000.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด แคนนา กราฟฟิต 6,000.00      บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171471 17.05.2017

119 จา้งตดิตั �งกล่องจ่ายสัญญาณ HDMI        2 รายการ 5,040.00                   ตกลงราคา บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 5,040.00        บาท บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 5,040.00      บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171472 17.05.2017

120 นํ�ามันดเีซล        1 รายการ 10,800.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 10,800.00      บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 10,800.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171473 17.05.2017

121 กระดาษชําระ        3 รายการ 46,650.00                 ตกลงราคา  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ�ง 46,650.00      บาท  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ�ง 46,650.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171474 17.05.2017

122 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์) 14,000.00 14,000.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด แอล.พ.ีเอ็น.แมชชนี 14,000.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด แอล.พ.ีเอ็น.แมชชนี 14,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171475 18.05.2017

123 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 3,360.00                   ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,360.00        บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,360.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171476 18.05.2017

124 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 840.00                      ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 840.00           บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 840.00        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171477 18.05.2017

125 จา้งวเิคราะห ์proximat       1  รายการ 4,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 4,000.00        บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย 4,000.00      บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171478 18.05.2017

126 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       6  รายการ 55,970.00                 ตกลงราคา บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 55,970.00      บาท บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 55,970.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171479 18.05.2017

127 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       2  รายการ 6,600.00                   ตกลงราคา บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 6,600.00        บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 6,600.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171480 18.05.2017

128 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       1  รายการ 8,520.00                   ตกลงราคา บรษิัท โซดกิ(ประเทศไทย) จํากัด 8,520.00        บาท บรษิัท โซดกิ(ประเทศไทย) จํากัด 8,520.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171481 18.05.2017

129 เครื&องวัดลม       1  รายการ 37,350.00                 ตกลงราคา บรษิัท วพีดี ีอนิเตอรเ์นชัน จํากัด 37,350.00      บาท บรษิัท วพีดี ีอนิเตอรเ์นชัน จํากัด 37,350.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171482 18.05.2017

130 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 12,850.00                 ตกลงราคา  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ�ง 46,650.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 12,850.00    บาท ราคาตํ&าสุด 3041171483 18.05.2017
หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 12,850.00      บาท

131  บอรด์สแตนเลสพรอ้มขอ้ต่อ        1 รายการ 110,922.00           110,922.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 110,922.00     บาท บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด110,922.00  บาท ราคาตํ&าสุด 3041171484 18.05.2017
บรษิัท ทเีอ็น-ซายน ์จํากัด 132,000.00     บาท

132 ครภุัณฑ ์fume Extraction System       1  รายการ 170,000.00           170,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ศริไิกรอุตสาหการ จํากัด 170,000.00     บาท บรษิัท ศริไิกรอุตสาหการ จํากัด 170,000.00  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171485 18.05.2017

133 วัสดุคอมพวิเตอร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,534.60                   ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 2,534.60        บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 2,534.60      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171486 19.05.2017

134 วัสดุคอมพวิเตอร ์(อุปกรณ์)        3 รายการ 72,280.32                 ตกลงราคา บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 72,280.32      บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 72,280.32    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171487 19.05.2017

135 จอรบัภาพแบบแขวนมอืดงึ        2 รายการ 5,400.00                   ตกลงราคา บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 5,400.00        บาท บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 5,400.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171488 22.05.2017

136 พัดลมระบายอากาศ        1 รายการ 16,800.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 16,800.00      บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 16,800.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171489 22.05.2017

137 อุปกรณ์สําหรบัขดัชิ�นงาน        2 รายการ 33,350.00                 ตกลงราคา บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 33,350.00      บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 33,350.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171490 22.05.2017

138 สอบเทยีบเครื&องทดสอบแรงกระแทก        1 รายการ 22,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท สยามอนิเตอรค์อรป์ (ประเทศไทย) จํากัด 22,500.00      บาท บรษิัท สยามอนิเตอรค์อรป์ (ประเทศไทย22,500.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171491 22.05.2017
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139 ค่าวเิคราะห ์MIP        1 รายการ 22,500.00                 กรณีพเิศษ สถาบัน วจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 22,500.00      บาท สถาบัน วจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ22,500.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171492 22.05.2017

140 วัสดุวทิยาศาสตร(์แก๊ส)       1  รายการ 20,100.00                 ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 20,100.00      บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 20,100.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171493 22.05.2017

141 วัสดุวทิยาศาสตร(์แก๊ส)       1  รายการ 5,250.00                   ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 5,250.00        บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 5,250.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171494 22.05.2017

142 วัสดุวทิยาศาสตร(์แก๊ส)       1  รายการ 6,700.00                   ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,700.00        บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,700.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171495 22.05.2017

143 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       2  รายการ 13,800.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด พ ีเอ็ม พ ีเซอรว์สิ 13,800.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด พ ีเอ็ม พ ีเซอรว์สิ 13,800.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171496 22.05.2017

144 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       1  รายการ 17,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท แลบไลน ์ซสิเท็ม จํากัด 17,500.00      บาท บรษิัท แลบไลน ์ซสิเท็ม จํากัด 17,500.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171497 22.05.2017

145 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       1  รายการ 5,445.00                   ตกลงราคา บรษิัท ภูสุวรรณ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 5,445.00        บาท บรษิัท ภูสุวรรณ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 5,445.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171498 22.05.2017

146 ตดิตั �งชุดประตูอลูมเินยีม        1 รายการ 23,300.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด ประพันธ ์อลูมเินยีมกรุฟ๊ 23,300.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด ประพันธ ์อลูมเินยีมกรุฟ๊23,300.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171499 23.05.2017

147 เครื&องปั&นเม็ดกลม       1  รายการ 40,000.00                 ตกลงราคา รา้น เซยีวเฮงฮวด 40,000.00      บาท รา้น เซยีวเฮงฮวด 40,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171500 23.05.2017

148 ขอ้ต่อ       14 รายการ 86,920.20                 ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 86,920.20      บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 86,920.20    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171501 23.05.2017

149 เครื&องวเิคราะหเ์ซลลแ์บบอัตโนมัต ิจํานวน        1 รายการ 487,500.00           487,500.00      สอบราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 487,500.00     บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 487,500.00  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171502 24.05.2017

150 วัสดุคอมพวิเตอร ์(อุปกรณ์)        5 รายการ 12,180.00                 ตกลงราคา บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั&น จํากัด 12,180.00      บาท บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั&น จํากัด 12,180.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171503 24.05.2017

151 วัสดุคอมพวิเตอร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 14,700.00                 ตกลงราคา บรษิัท เทสติ�ง อนิสทรเูมนท จํากัด 14,700.00      บาท บรษิัท เทสติ�ง อนิสทรเูมนท จํากัด 14,700.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171504 24.05.2017

152 Sterikon และ Tween 80        2 รายการ 4,300.00                   ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 4,300.00        บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 4,300.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171505 25.05.2017

153 PACE 8" MAGNETON MAGNETIC PSA        1 รายการ 6,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ จํากัด 6,000.00        บาท บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ จํากัด 6,000.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171506 25.05.2017

154 Centrifuge tube 50 ml sterile (50250)        1 รายการ 5,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 5,000.00        บาท บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 5,000.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171507 25.05.2017

155 ป้ายและสติ~กเกอร์        9 รายการ 28,037.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ� จํากัด 28,037.00      บาท บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ� จํากัด 28,037.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171508 25.05.2017

156 วัสดุวทิยาศาสตร ์(กระดาษ)        5 รายการ 4,376.00                   ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 4,376.00        บาท รา้น พัฒนากจิ 4,376.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171509 25.05.2017

157 วัสดุทําราง drain เครื&องปรบัอากาศ       13 รายการ 13,827.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 13,827.00      บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 13,827.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171510 25.05.2017

158 จา้งทําเสื�อยดืคอกลม        1 รายการ 12,250.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด เกส ท ีเชิ�ต 12,250.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด เกส ท ีเชิ�ต 12,250.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171511 25.05.2017

159 โบวช์ัวร ์Active Pak        1 รายการ 9,000.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,000.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,000.00      บาท ราคาตํ&าสุด 3041171512 25.05.2017
บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 12,250.00      บาท

160 วัสดุวทิยาศาสตร(์แก๊ส)       1  รายการ 14,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 14,500.00      บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 14,500.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171513 26.05.2017

161 วัสดุวทิยาศาสตร(์แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท รงัสติอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00      บาท บรษิัท รงัสติอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171514 26.05.2017

162 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       1  รายการ 1,820.00                   ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 1,820.00        บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 1,820.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171515 26.05.2017

163 วัสดุวทิยาศาสตร(์แก๊ส)       1  รายการ 17,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 17,500.00      บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 17,500.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171516 26.05.2017

164 วัสดุวทิยาศาสตร(์แก๊ส)       1  รายการ 1,050.00                   ตกลงราคา บรษิัท รงัสติอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,050.00        บาท บรษิัท รงัสติอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,050.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171517 26.05.2017

165 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       1  รายการ 1,680.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเลย์ 1,680.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเลย์ 1,680.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171518 26.05.2017

166 FUJIFILM X-T20        2 รายการ 46,542.06                 ตกลงราคา บรษิัท นฤมติ เทรดดิ�ง จํากัด 46,542.06      บาท บรษิัท นฤมติ เทรดดิ�ง จํากัด 46,542.06    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171519 26.05.2017

167 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       3  รายการ 6,325.00                   ตกลงราคา บรษิัท โฟนกิซ ์จํากัด 6,325.00        บาท บรษิัท โฟนกิซ ์จํากัด 6,325.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171520 26.05.2017

168 ไสก้รองนํ�าและหลอดกรองแสง        2 รายการ 30,400.00                 ตกลงราคา บรษิัท ไพรเมซี& ซพัพลาย จํากัด 30,400.00      บาท บรษิัท ไพรเมซี& ซพัพลาย จํากัด 30,400.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171521 26.05.2017

169 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       1  รายการ 18,600.00                 ตกลงราคา บรษิัท วพีดี ีอนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 18,600.00      บาท บรษิัท วพีดี ีอนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 18,600.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171522 26.05.2017

170 เก็บตัวอย่างนํ�าประปา ครั �งที& 1/60        1 รายการ 17,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีจํากัด 17,000.00      บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีจํากัด 17,000.00    บาท ราคาตํ&าสุด 3041171523 26.05.2017
บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 36,000.00      บาท

171 วัสดุวทิยาศาสตร(์แก๊ส)       1  รายการ 1,960.00                   ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,960.00        บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,960.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171524 26.05.2017

172 แบตเตอรี&        1 รายการ 477,400.00           477,400.00       พเิศษ บรษิัท ออสกา้ โฮลดิ�ง จํากัด 477,400.00     บาท บรษิัท ออสกา้ โฮลดิ�ง จํากัด 477,400.00  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171525 29.05.2017

173 portable 3DScanner        1 รายการ 2,247,000.00         2,247,000.00       พเิศษ บรษิัท ดจิเิกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 2,100,000.00  บาท บรษิัท ดจิเิกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย####### บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171526 29.05.2017

174 ของใชส้ํานักงาน 7 10,834.00                 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 10,834.00      บาท รา้น พัฒนากจิ 10,834.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171527 29.05.2017

Page 5 of 7



แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที&เสนอ         ผูท้ ี&ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา           เหตุผลที&คัดเลอืก เลขที&เอกสาร วันที&
175 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 4,800.00                   ตกลงราคา บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั&น จํากัด 4,800.00        บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั&น จํากัด 4,800.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171528 29.05.2017

176 วัสดุอุปกรณ์ (งานช่าง)        7 รายการ 8,836.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 8,836.00        บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 8,836.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171529 29.05.2017

177 จา้งสอบเทยีบ DPG        2 รายการ 7,500.00                   กรณีพเิศษ  สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ 7,500.00        บาท  สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ 7,500.00      บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171530 29.05.2017

178 จา้งซอ่มบํารงุรกัษาครื&องทํานํ�า DI        2 รายการ 61,200.00                 ตกลงราคา บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 61,200.00      บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 61,200.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171531 29.05.2017

179 จา้งบํารงุรกัษาเครื&อง M411        1 รายการ 4,500.00                   ตกลงราคา บรษิัท ชัชรยี ์โฮลดิ�ง จํากัด 4,500.00        บาท บรษิัท ชัชรยี ์โฮลดิ�ง จํากัด 4,500.00      บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171532 29.05.2017

180 วัสดุคอมพวิเตอร ์(อุปกรณ์)        7 รายการ 5,435.22                   ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,435.22        บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,435.22      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171533 30.05.2017

181 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 46,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท แมชชนี เทค เซอรว์สิ จํากัด 46,000.00      บาท บรษิัท แมชชนี เทค เซอรว์สิ จํากัด 46,000.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171534 30.05.2017

182 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,450.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั&น จํากัด 5,450.00        บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั&น จํากัด 5,450.00      บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171535 30.05.2017

183 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 40,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท ออโตเฟล็กซเิบิ�ล แอดวานซ ์เอ็นจเินยีร ิ&ง จํากัด40,000.00      บาท บรษิัท ออโตเฟล็กซเิบิ�ล แอดวานซ ์เอ็นจเินยีร ิ&ง จํากัด40,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171536 30.05.2017

184 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 40,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท อารค์เิมด จํากัด 40,000.00      บาท บรษิัท อารค์เิมด จํากัด 40,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171537 30.05.2017

185 จา้งทวนสอบขอ้มูล        1 รายการ 36,000.00                 ตกลงราคา นางสาว พรทพิย ์ วงศส์ุโชโต 36,000.00      บาท นางสาว พรทพิย ์ วงศส์ุโชโต 36,000.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171538 30.05.2017

186 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 10,875.00                 ตกลงราคา บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 10,875.00      บาท บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 10,875.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171539 30.05.2017

187 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตัด        1 รายการ 10,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 10,000.00      บาท บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 10,000.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171540 30.05.2017

188 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       5  รายการ 35,564.00                 ตกลงราคา บรษิัท แพ็คโก ้อนิเตอรเ์นชั&นแนล จํากัด 35,564.00      บาท บรษิัท แพ็คโก ้อนิเตอรเ์นชั&นแนล จํากัด 35,564.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171541 30.05.2017

189 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 5,100.00                   ตกลงราคา บรษิัท พามาลนิ จํากัด 5,100.00        บาท บรษิัท พามาลนิ จํากัด 5,100.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171542 30.05.2017

190 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        3 รายการ 4,695.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ 4,695.00        บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ 4,695.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171543 30.05.2017

191 วัสดุวทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 11,230.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จกัด 11,230.00      บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จกัด11,230.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171544 30.05.2017

192 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        3 รายการ 7,510.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 7,510.00        บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 7,510.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171545 30.05.2017

193 วัสดุวทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 3,200.00                   ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 3,200.00        บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 3,200.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171546 30.05.2017

194 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       1  รายการ 155,000.00           155,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด กา้วเจรญิ อเิล็คทรคิัล เอ็นจเินยีร ิ&ง155,000.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด กา้วเจรญิ อเิล็คทรคิัล เอ็นจเินยีร ิ&ง155,000.00  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171547 31.05.2017

195 ซื�อพัดลมระบายอากาศ        1 รายการ 27,562.50                 ตกลงราคา บรษิัท เพชรประภา เอ็นจเินยีร ิ&ง จํากัด 27,562.50      บาท บรษิัท เพชรประภา เอ็นจเินยีร ิ&ง จํากัด 27,562.50    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171548 31.05.2017

196 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 11,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท เบ็ทเทอร ์พรซีชิั&น จํากัด 11,500.00      บาท บรษิัท เบ็ทเทอร ์พรซีชิั&น จํากัด 11,500.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171549 31.05.2017

197 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        3 รายการ 7,030.00                   ตกลงราคา บรษิัท แมกซ ์สตลี จํากัด 7,030.00        บาท บรษิัท แมกซ ์สตลี จํากัด 7,030.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171550 31.05.2017

198 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        2 รายการ 10,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 10,000.00      บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 10,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171551 31.05.2017

199 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        3 รายการ 1,700.00                   ตกลงราคา บรษิัท เดอะ 64 พอีาร ์พลัส จํากัด 1,700.00        บาท บรษิัท เดอะ 64 พอีาร ์พลัส จํากัด 1,700.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171552 31.05.2017

200 วัสดุวทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 11,680.00                 ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 11,680.00      บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 11,680.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171553 31.05.2017

201 กําจัดของเสยีอันตราย ปี 60        1 รายการ 42,990.65                 ตกลงราคา บรษิัท พเีอสท ีเอนไวรอนเมนท ์จํากัด 42,990.65      บาท บรษิัท พเีอสท ีเอนไวรอนเมนท ์จํากัด 42,990.65    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171554 31.05.2017

202 วัสดุทาสี        3 รายการ 1,465.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 1,465.00        บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 1,465.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171555 31.05.2017

203 ถุงขยะและอื&นๆ        5 รายการ 13,995.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด สุขทรพัยท์วี 13,995.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด สุขทรพัยท์วี 13,995.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041171556 31.05.2017

204 ซอ่มบํารงุรกัษาเครื&องมอื STA449C  M317        1 รายการ 37,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์จํากัด 37,000.00      บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์จํากัด 37,000.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171557 31.05.2017

205 จา้งซอ่มเครื&อง Blown Film Take Off       2  รายการ 248,100.00           248,100.00     ตกลงราคา บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์จํากัด 248,100.00     บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์จํากัด248,100.00  บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171558 31.05.2017

206 จา้งเหมาตรวจสอบเครื&องเพื&อทําการเปลี&ยนแบตเตอรี&       2 รายการ 3,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 3,000.00        บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 3,000.00      บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171559 31.05.2017

207 อุปกรณ์        1 รายการ              USD320.00     ตกลงราคา  MYSYNTEC TECNOLOGY SDN BH 320.00           USD  MYSYNTEC TECNOLOGY SDN BH 320.00        USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3042170040 01.05.2017

208 สารเคมี        1 รายการ              USD565.00     ตกลงราคา  fuelcellmaterials.com A D 565.00           USD  fuelcellmaterials.com A D 565.00        USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3042170041 15.05.2017

209 PM TEM รายปี        1 รายการ           USD21,000.00          USD21,000.00      พเิศษ  JEOL ASIA PTE LTD 21,000.00      USD  JEOL ASIA PTE LTD 21,000.00    USD มรีายละเอยีดและคุณสมบัตติรงตามขอ้กําหนด 3042170042 18.05.2017

210 Labview Software        1 รายการ 38,100.00                 ตกลงราคา  National Instruments Singapore 38,100.00      บาท  National Instruments Singapore 38,100.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3042170043 23.05.2017

211 เครื&องปั&นแยกสาร       1  รายการ 465,000.00           465,000.00      สอบราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 465,000.00     บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด465,000.00  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3051170013 03.05.2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที&เสนอ         ผูท้ ี&ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา           เหตุผลที&คัดเลอืก เลขที&เอกสาร วันที&
212 เครื&องปั&นผสมสาร       1  รายการ 357,000.00           357,000.00      สอบราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 357,000.00     บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด357,000.00  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3051170014 03.05.2017

213 ชุดเครื&อง TGA/PY-GC/MS-FID-TCD        1 รายการ 12,290,000.00       12,290,000.00       พเิศษ บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด ######## บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย####### บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3051170015 15.05.2017

214 เครื&องวัดฝ่าเทา้        2 รายการ 720,000.00           720,000.00      สอบราคา บรษิัท อัลตเิมท เมดคิอล เทคโนโลย ีจํากัด 672,897.19     บาท บรษิัท อัลตเิมท เมดคิอล เทคโนโลย ีจํากัด672,897.19  บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3051170016 23.05.2017

215 จา้งบํารงุรกัษาเครื&อง Twin Screw        1 รายการ 35,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินยีร ิ&ง จํากัด 35,000.00      บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินยีร ิ&ง จํากัด 35,000.00    บาท มรีายละเอยีดและคุณสมบัตติรงตามขอ้กําหนด 3052170027 05.05.2017

216 จา้งงานประชาสัมพันธง์าน RDC 2017        3 รายการ 117,093.00           117,093.00     ตกลงราคา  หา้งหุน้ส่วนสามัญ มดี.ีพอีาร ์ 117,093.00     บาท  หา้งหุน้ส่วนสามัญ มดี.ีพอีาร ์ 117,093.00  บาท มรีายละเอยีดและคุณสมบัตติรงตามขอ้กําหนด 3052170028 09.05.2017

217 จา้งสรา้งตน้แบบเครื&องคัดแยกเถา้ลอย        1 รายการ 1,000,000.00         1,000,000.00       พเิศษ บรษิัท ไทยเซน็ทรลั เมคคานคิอล จํากัด 1,000,000.00  บาท บรษิัท ไทยเซน็ทรลั เมคคานคิอล จํากัด####### บาท มรีายละเอยีดและคุณสมบัตติรงตามขอ้กําหนด 3052170029 11.05.2017

218 PM XRD RIGAKU TTRAX III รายปี        1 รายการ 100,000.00           100,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เครส นาโนโซลูชั&น (ประเทศไทย) จํากัด 100,000.00     บาท บรษิัท เครส นาโนโซลูชั&น (ประเทศไทย100,000.00  บาท มรีายละเอยีดและคุณสมบัตติรงตามขอ้กําหนด 3052170031 23.05.2017

219 จา้งบํารงุรกัษา XRD รายปี        1 รายการ 68,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท ทูธตีา้ เทคโนโลย ีจํากัด 68,000.00      บาท บรษิัท ทูธตีา้ เทคโนโลย ีจํากัด 68,000.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3052170032 30.05.2017

220 จา้งออกแบบปรบัปรงุพื�นที&อาคาร MTEC        1 รายการ 186,915.90           186,915.90           ออกแบบและควบคุมงานบรษิัท กลอรี& เมคเกอร ์จํากัด 186,915.90     บาท บรษิัท ทวนิพคี ดไีซน ์จํากัด 186,915.90  บาท มรีายละเอยีดและคุณสมบัตติรงตามขอ้กําหนด 3056170001 17.05.2017
บรษิัท ทวนิพคี ดไีซน ์จํากัด 186,915.90     บาท
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