
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 29,040.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 29,040.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 29,040.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171560 1/06/2560

2 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 43,586.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอร์กนิ เอลเมอร์ จํากัด 43,586.00 บาท บรษิัท เพอร์กนิ เอลเมอร์ จํากัด 43,586.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171561 1/06/2560

3 จา้งรื7อและขนยา้ยส ิ8งของ        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา นาย สถาพร สวุรรณโกศยั 15,000.00 บาท นาย สถาพร สวุรรณโกศยั 15,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171562 1/06/2560

4 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 2,240.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จํากัด 2,240.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จํากัด 2,240.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171563 1/06/2560

5 จา้งซ่อมเครื8องงแกว้        1 รายการ 4,850.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี จํากัด 4,850.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี จํากัด 4,850.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171564 1/06/2560

6 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,100.00     ตกลงราคา บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมนท ์จกัด 5,100.00 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมนท ์จกัด 5,100.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171565 1/06/2560

7 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,510.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,510.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,510.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171567 1/06/2560

8 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,500.00     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,500.00 บาท บรษิัท อติลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171568 1/06/2560

9 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 22,432.00     ตกลงราคา บรษิัท ซี.อี.คอมบเินชั8น จํากัด 22,432.00 บาท บรษิัท ซี.อี.คอมบเินชั8น จํากัด 22,432.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171569 1/06/2560

10 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 25,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมสิทรูเมน้ท ์จํากัด 25,600.00 บาท บรษิัท เคมสิทรูเมน้ท ์จํากัด 25,600.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171570 1/06/2560

11 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด บรรยงเอ็นยเินียร ิ8ง 8,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด บรรยงเอ็นยเินียร ิ8ง 8,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171571 1/06/2560

12 วัสดคุอมพวิเตอร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,670.00     ตกลงราคา บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 3,670.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 3,670.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171572 1/06/2560

13 เสื7อกรรมการและคณะทํางาน RDC2017       1 รายการ 34,205.61     ตกลงราคา บรษิัท เอช.บี.พี.ส ิ8งทอ จํากัด 34,205.61 บาท บรษิัท เอช.บี.พี.ส ิ8งทอ จํากัด 34,205.61 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171573 1/06/2560

14 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,457.94     ตกลงราคา บรษิัท แอดไวซ์ โฮลดิ7งส ์กรุ๊ป จํากัด 3,457.94 บาท บรษิัท แอดไวซ์ โฮลดิ7งส ์กรุ๊ป จํากัด 3,457.94 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171574 2/06/2560

15 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 20,250.00     ตกลงราคา บรษิัท บีซี โพลเิมอร์ส มาร์เก็ตต ิ7ง จกัด 20,250.00 บาท บรษิัท บีซี โพลเิมอร์ส มาร์เก็ตต ิ7ง จกัด 20,250.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171575 1/06/2560

16 นํ7ายาลา้งจาน        1 รายการ 2,300.00     ตกลงราคา บรษิัท โคลเวอร์ อนิเตอร์เนชั8นแนล จํากัด 2,300.00 บาท บรษิัท โคลเวอร์ อนิเตอร์เนชั8นแนล จํากัด 2,300.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171576 2/06/2560

17 กระบอกไฮโดรเทอมัล        4 รายการ 65,500.00     ตกลงราคา บรษิัท สยามจมิมาร์แมน จํากัด 65,500.00 บาท บรษิัท สยามจมิมาร์แมน จํากัด 65,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171577 2/06/2560

18 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       4  รายการ 34,350.00     ตกลงราคา บรษิัท รักชัวร์เจรญิ จํากัด 34,350.00 บาท บรษิัท รักชัวร์เจรญิ จํากัด 34,350.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171578 2/06/2560

19 ซื7ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื8องปรับอากาศ       1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไซท ์เพรพพาเรชั8น แมเนจเมน้ท ์จํากัด 35,000.00 บาท บรษิัท ไซท ์เพรพพาเรชั8น แมเนจเมน้ท ์จํากัด 35,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171579 2/06/2560

20 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       7  รายการ 11,142.25     ตกลงราคา บรษิัท อีเลคทรอนคิส ์ซอร์ซ จํากัด 11,142.25 บาท บรษิัท อีเลคทรอนคิส ์ซอร์ซ จํากัด 11,142.25 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171580 2/06/2560

21 วัสดวุทิยาศาสตร์(เม็ดพลาสตกิ)       3  รายการ 34,500.00     ตกลงราคา บรษิัท บีซี โพลเิมอร์ส มาร์เก็ตต ิ7ง จกัด 34,500.00 บาท บรษิัท บีซี โพลเิมอร์ส มาร์เก็ตต ิ7ง จกัด 34,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171581 2/06/2560

22 Toner Brother        4 รายการ 6,910.00     ตกลงราคา บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 6,910.00 บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 6,910.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 3041171582 2/06/2560
บรษิัท เอ็นทพีี จํากัด 7,400.00 บาท

23 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสบา จํากัด 12,500.00 บาท บรษิัท เอสบา จํากัด 12,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171583 2/06/2560

24 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 5,280.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,280.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,280.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171584 2/06/2560

25 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 4,980.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,980.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,980.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171585 2/06/2560

26 จา้งเหมาเตมิฮีเลยีมเหลวสําหรับเครื8อง       1  รายการ 66,000.00     ตกลงราคา  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 66,000.00 บาท  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 66,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171586 2/06/2560

27 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 7,500.00     ตกลงราคา บรษิัท จ.ศรีรุ่งเรืองอมิเป็กซ์ จํากัด 7,500.00 บาท บรษิัท จ.ศรีรุ่งเรืองอมิเป็กซ์ จํากัด 7,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171587 2/06/2560

28 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       4  รายการ 2,620.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท ์จํากัด 2,620.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท ์จํากัด 2,620.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171588 2/06/2560

29 วัสดวุทิยาศาสตร์(เม็ดพลาสตกิ)       2  รายการ 72,800.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั8นส จํากัด 72,800.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั8นส จํากัด 72,800.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171589 2/06/2560

30 High Speed Camera        1 รายการ 2,101,529.00 2,101,529.00       พเิศษ บรษิัท เอดที ีซสิเต็มส ์(เอเซียแปซฟิิค) จํากัด 1,996,454.00 บาท บรษิัท เอดที ีซสิเต็มส ์(เอเซียแปซฟิิค) จํากัด 1,996,454.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171590 5/06/2560

31 บูธนทิรรศการงาน ASE2017       11 รายการ 220,000.00 220,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็กซ์ฮาบชิั8น จํากัด 193,000.00 บาท บรษิัท เอ็กซ์ฮาบชิั8น จํากัด 193,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171591 5/06/2560

32 บํารุงรักษาเครื8อง EPMA รายปี        1 รายการ 228,470.00 228,470.00     ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 228,470.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 228,470.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171592 5/06/2560

33 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       13 รายการ 139,535.00 139,535.00     ตกลงราคา บรษิัท สตอบล ี(ไทยแลนด)์ จํากัด 139,535.00 บาท บรษิัท สตอบล ี(ไทยแลนด)์ จํากัด 139,535.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171593 5/06/2560

34 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,620.00     ตกลงราคา บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล จํากัด 3,620.00 บาท บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล จํากัด 3,620.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171594 6/06/2560

35 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล จํากัด 3,000.00 บาท บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล จํากัด 3,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171595 6/06/2560

36 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 16,160.00     ตกลงราคา บรษิัท มาสเตอร์แพ็ค - เอเชีย จํากัด 16,160.00 บาท บรษิัท มาสเตอร์แพ็ค - เอเชีย จํากัด 16,160.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171596 6/06/2560

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-30 มถิุนายน 2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

37 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอ.อี. พรีซชิั8น จํากัด 12,500.00 บาท บรษิัท ไอ.อี. พรีซชิั8น จํากัด 12,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171597 6/06/2560

38 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        7 รายการ 20,790.00     ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 20,790.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 20,790.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171598 6/06/2560

39 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        2 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บรษิัท คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จํากัด 20,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171599 6/06/2560

40 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 16,150.00     ตกลงราคา บรษิัท โชคทวี พลาสตกิ จํากัด 16,150.00 บาท บรษิัท โชคทวี พลาสตกิ จํากัด 16,150.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171600 6/06/2560

41 วัสดคุอมพวิเตอร์(อุปกรณ์)        9 รายการ 41,860.00     ตกลงราคา บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 41,860.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 41,860.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171601 6/06/2560

42 จา้งจัดทําฐานขอ้มูลและประเมนิความยั8งยืน       1 รายการ 48,000.00     ตกลงราคา นาย อุกฤษ เจรญิเกียรตขิจร 48,000.00 บาท นาย อุกฤษ เจรญิเกียรตขิจร 48,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171602 6/06/2560

43 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 208,000.00 208,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แมกซ์เคลน จํากัด 208,000.00 บาท บรษิัท แมกซ์เคลน จํากัด 208,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171603 6/06/2560

44 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 10,880.00     ตกลงราคา บรษิัท โทนัน อาเชีย ออโตเ้ทค จํากัด 10,880.00 บาท บรษิัท โทนัน อาเชีย ออโตเ้ทค จํากัด 10,880.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171604 6/06/2560

45 เสื7อ SHOP        9 รายการ 93,100.00     ตกลงราคา บรษิัท ฐติา มาร์เก็ตต ิ7ง จํากัด 93,100.00 บาท บรษิัท ฐติา มาร์เก็ตต ิ7ง จํากัด 93,100.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 3041171605 6/06/2560
บรษิัท แอร์โรว์ แอพแพเรล จํากัด 149,750.00 บาท

46 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 23,652.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ เซอร์วสิ แอนด ์ซัพพลาย 23,652.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ เซอร์วสิ แอนด ์ซัพพลาย 23,652.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171606 6/06/2560

47 วัสดวุทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        2 รายการ 28,640.00     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 28,640.00 บาท บรษิัท อติลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 28,640.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171607 6/06/2560

48 วัสดคุอมพวิเตอร์(UPS)        1 รายการ 5,590.00     ตกลงราคา บรษิัท แค็พซล็อค จํากัด 5,590.00 บาท บรษิัท แค็พซล็อค จํากัด 5,590.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171608 6/06/2560

49 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 23,538.00     ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอร์คทิ จํากัด 23,538.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอร์คทิ จํากัด 23,538.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171609 9/06/2560

50 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 5,880.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 5,880.00 บาท บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 5,880.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171610 6/06/2560

51 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 16,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์ จํากัด 16,600.00 บาท บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์ จํากัด 16,600.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171611 6/06/2560

52 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 20,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171612 6/06/2560

53 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บรษิัท บอร์เนียว เมดคิลั จํากัด 4,800.00 บาท บรษิัท บอร์เนียว เมดคิลั จํากัด 4,800.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171613 6/06/2560

54 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 8,100.00     ตกลงราคา บรษิัท ว.ีพี.โปรดกัส ์ซัพพลาย จํากัด 8,100.00 บาท บรษิัท ว.ีพี.โปรดกัส ์ซัพพลาย จํากัด 8,100.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171614 6/06/2560

55 ทําเหรียญรางวัล RDC 2017        2 รายการ 7,380.00     ตกลงราคา บรษิัท ถว้ยรางวัลเจเคแอล จํากัด 9,720.00 บาท บรษิัท วจิติรศลิป์ถว้ยรางวัล จํากัด 7,380.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 3041171615 6/06/2560
บรษิัท วจิติรศลิป์ถว้ยรางวัล จํากัด 7,380.00 บาท

56 จา้งทําซองเอกสารขยายขา้ง        3 รายการ 24,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 24,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 24,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171616 7/06/2560

57 คา่บรกิาร Preventive Maintenance        1 รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโทร เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด 3,500.00 บาท บรษิัท อนิโทร เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด 3,500.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171617 7/06/2560

58 ฮติเตอร์แทง่        1 รายการ 3,800.00     ตกลงราคา บรษิัท เทคโนโลยี อนิสตรูเมนท ์จํากัด 3,800.00 บาท บรษิัท เทคโนโลยี อนิสตรูเมนท ์จํากัด 3,800.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171618 7/06/2560

59 ซ่อมบํารุงรักษาเครื8องมือ 4 Channel        1 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เบส เทคนคิ โซลชูั8น จํากัด 8,000.00 บาท บรษิัท เบส เทคนคิ โซลชูั8น จํากัด 8,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171619 7/06/2560

60 จา้งจัดระเบียบไฟลข์อ้มูลการกัดกร่อน       1 รายการ 18,000.00     ตกลงราคา นาย อนุชา ขดัธพิงษ์ 18,000.00 บาท นาย อนุชา ขดัธพิงษ์ 18,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171620 8/06/2560

61 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 43,199.00     ตกลงราคา บรษิัท พีเอ็มซี เทคโนโลยี จํากัด 43,199.00 บาท บรษิัท พีเอ็มซี เทคโนโลยี จํากัด 43,199.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171621 7/06/2560

62 Sieve Shaker AS 300 control, 100-240 V       1 รายการ 215,000.00 215,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั8น จํากัด 215,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั8น จํากัด 215,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171622 7/06/2560

63 งานจัดเตรียมสนามแขง่ RDC 2017       17 รายการ 267,300.00 267,300.00     ตกลงราคา บรษิัท อมวิซมิัส จํากัด 267,300.00 บาท บรษิัท อมวิซมิัส จํากัด 267,300.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171623 7/06/2560

64 วัสดวุทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 3,800.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,800.00 บาท บรษิัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,800.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171624 7/06/2560

65 วัสดวุทิยาศาสตร์(แก๊ส)       3  รายการ 7,845.00     ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 7,845.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 7,845.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171625 7/06/2560

66 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        9 รายการ 79,617.20     ตกลงราคา บรษิัท ยูเอส เพาเวอร์ ดสิตรบิวิชั8น จํากัด 79,617.20 บาท บรษิัท ยูเอส เพาเวอร์ ดสิตรบิวิชั8น จํากัด 79,617.20 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171626 7/06/2560

67 ซ่อม Vacuum Pump       1  รายการ 18,800.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั8ม เทคโนโลยี จํากัด 18,800.00 บาท บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั8ม เทคโนโลยี จํากัด 18,800.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171627 7/06/2560

68 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 20,060.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 17,700.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 17,700.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171628 8/06/2560

69 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 90,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พีเอ็มซี เทคโนโลยี จกัด 90,000.00 บาท บรษิัท พีเอ็มซี เทคโนโลยี จกัด 90,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171629 7/06/2560

70 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 17,700.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 17,700.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 17,700.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171630 8/06/2560

71 วัสดวุทิยาศาสตร์(แก๊ส)       2  รายการ 3,360.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 3,360.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 3,360.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171631 7/06/2560

72 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 5,750.00     ตกลงราคา บรษิัท แอ็คมี8 อนิเตอร์เนชั8นแนล จํากัด 5,750.00 บาท บรษิัท แอ็คมี8 อนิเตอร์เนชั8นแนล จํากัด 5,750.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171632 8/06/2560

73 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 8,720.00     ตกลงราคา บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 8,720.00 บาท บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 8,720.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171633 8/06/2560
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74 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 7,900.00     ตกลงราคา บรษิัท เทสติ7ง อนิสทรูเมนท ์จํากัด 7,900.00 บาท บรษิัท เทสติ7ง อนิสทรูเมนท ์จํากัด 7,900.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171634 8/06/2560

75 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 9,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ไนน์เวริ์ค เอนจเินียร ิ8ง จํากัด 9,600.00 บาท บรษิัท ไนน์เวริ์ค เอนจเินียร ิ8ง จํากัด 9,600.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171635 8/06/2560

76 ภาชนะใสส่าร        1 รายการ 8,850.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 8,850.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 8,850.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171636 8/06/2560

77 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 5,440.00     ตกลงราคา บรษิัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 5,440.00 บาท บรษิัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 5,440.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171637 8/06/2560

78 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา นาย กติต ิkชวนิ ลภย์อนันทขา 25,000.00 บาท นาย กติต ิkชวนิ ลภย์อนันทขา 25,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171638 8/06/2560

79 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 23,885.00     ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 23,885.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 23,885.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171639 8/06/2560

80 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,829.20     ตกลงราคา บรษิัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จํากัด 2,829.20 บาท บรษิัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จํากัด 2,829.20 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171640 8/06/2560

81 วัสดคุอมพวิเตอร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 13,250.00     ตกลงราคา บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 13,250.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 13,250.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171641 8/06/2560

82 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 14,872.00     ตกลงราคา บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั8น จกัด 14,872.00 บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั8น จกัด 14,872.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171642 8/06/2560

83 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,560.00     ตกลงราคา บรษิัท ซี.อี.คอมบเินชั8น จํากัด 3,560.00 บาท บรษิัท ซี.อี.คอมบเินชั8น จํากัด 3,560.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171643 8/06/2560

84 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์(PC)        1 รายการ 35,100.00     ตกลงราคา บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั8นแนลโปรดกัส ์จํากัด 35,100.00 บาท บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั8นแนลโปรดกัส ์จํากัด 35,100.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171644 8/06/2560

85 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 52,650.00     ตกลงราคา บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั8น จํากัด 52,650.00 บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั8น จํากัด 52,650.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171645 8/06/2560

86 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 36,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อนิโนเวชั8น จํากัด 36,600.00 บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อนิโนเวชั8น จํากัด 36,600.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171646 8/06/2560

87 จา้งซ่อมแซ่มขั 7นบันได        5 รายการ 57,850.00     ตกลงราคา นาย สทุศัน์ โตใหญ่ 57,850.00 บาท นาย สทุศัน์ โตใหญ่ 57,850.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171647 8/06/2560

88 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       12 รายการ 33,025.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 33,025.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 33,025.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171648 8/06/2560

89 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 55,600.00     ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 55,600.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 55,600.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171650 8/06/2560

90 วัสดวุทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 6,300.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 6,300.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 6,300.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171651 8/06/2560

91 วัสดวุทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 4,410.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 4,410.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 4,410.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171652 8/06/2560

92 วัสดวุทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 7,800.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 7,800.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171653 9/06/2560

93 โปรแกรมสําเร็จรูปวเิคราะหป์รมิาณการลดก๊าซ       1 รายการ 220,000.00 220,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ซาวติรา้โซลชูั8น จํากัด 220,000.00 บาท บรษิัท ซาวติรา้โซลชูั8น จํากัด 220,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171654 9/06/2560

94 crucible ใสต่วัอย่างทดสอบ        4 รายการ 147,825.00 147,825.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 147,825.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 147,825.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171655 9/06/2560

95 ถุงมือมีแป้ง        4 รายการ 13,800.00     ตกลงราคา รา้น จวิณัฐ เคมคิอล 13,800.00 บาท รา้น จวิณัฐ เคมคิอล 13,800.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171656 9/06/2560

96 ฟิลม์กรองแสง       1  รายการ 121,682.40 121,682.40     ตกลงราคา บรษิัท วีเอสพี ฟอร์จูน บสิซเินส จํากัด 121,682.40 บาท บรษิัท วีเอสพี ฟอร์จูน บสิซเินส จํากัด 121,682.40 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171657 9/06/2560

97 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 14,300.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 14,300.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 14,300.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171658 9/06/2560

98 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       8  รายการ 2,520.00     ตกลงราคา บรษิัท โทนัน อาเชีย ออโตเ้ทค จํากัด 2,520.00 บาท บรษิัท โทนัน อาเชีย ออโตเ้ทค จํากัด 2,520.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171659 5/07/2560

99 รถเข็น      14  รายการ 16,886.00     ตกลงราคา บรษิัท โทนัน อาเชีย ออโตเ้ทค จํากัด 16,886.00 บาท บรษิัท โทนัน อาเชีย ออโตเ้ทค จํากัด 16,886.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171660 5/07/2560

100 ซ่อมบํารุงรักษาเครื8องมือ Dilatometer NET       1 รายการ 33,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 33,000.00 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 33,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171661 12/06/2560

101 วัสดเุดนิทอ่       16 รายการ 18,671.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 18,671.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 18,671.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171662 12/06/2560

102 ซื7อหลอด LED LUMAX # ECOBULB        2 รายการ 1,962.50     ตกลงราคา บรษิัท ไลทต์ ิ7ง แอนด ์อีควปิเมน้ท ์จํากัด 1,962.50 บาท บรษิัท ไลทต์ ิ7ง แอนด ์อีควปิเมน้ท ์จํากัด 1,962.50 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171663 12/06/2560

103 ปรับปรุงระบบขบัเคลื8อน Crane Pilot Piant       7 รายการ 242,800.00 242,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ภเูจรญิ เซอร์วสิ จํากัด 242,800.00 บาท บรษิัท ภเูจรญิ เซอร์วสิ จํากัด 242,800.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171664 12/06/2560

104 จัดทําสื8อประชาสมัพันธ์สําหรับกจิกรรม       5 รายการ 67,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วี เอส เอทเตท  อนิเตอร์ 55,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วี เอส เอทเตท  อนิเตอร์ 55,050.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171665 12/06/2560

105 วัสดวุทิยาศาสตร์(อะไหลซ่่อม)       2  รายการ 75,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แอสแสบ สตลีส ์(ประเทศไทย) จํากัด 75,000.00 บาท บรษิัท แอสแสบ สตลีส ์(ประเทศไทย) จํากัด 75,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171666 13/06/2560

106 วัสดวุทิยาศาสตร์(หลอดไฟ)       1  รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ควอลติี7 รีพอร์ท จํากัด 4,000.00 บาท บรษิัท ควอลติี7 รีพอร์ท จํากัด 4,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171667 13/06/2560

107 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 19,700.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น.เอ็ม.เทคนคิอล จํากัด 19,700.00 บาท บรษิัท เอ็น.เอ็ม.เทคนคิอล จํากัด 19,700.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171668 13/06/2560

108 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์ซ่อม)       3  รายการ 93,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แอ็คมี8 อนิเตอร์เนชั8นแนล จํากัด 93,000.00 บาท บรษิัท แอ็คมี8 อนิเตอร์เนชั8นแนล จํากัด 93,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171669 13/06/2560

109 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 760.00                         ตกลงราคา บรษิัท โทนัน อาเชีย ออโตเ้ทค จํากัด 760.00         บาท บรษิัท โทนัน อาเชีย ออโตเ้ทค จํากัด 760.00         บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171670 13/06/2560

110 จา้งจัดฝึกอบรม The Strength in you       1 รายการ 100,000.00 100,000.00     ตกลงราคา บรษิัท จติจารี จํากัด 100,000.00 บาท บรษิัท จติจารี จํากัด 100,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171671 13/06/2560

111 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล        8 รายการ 21,381.00     ตกลงราคา บรษิัท บอร์เนียว เทคนเิคลิ จํากัด 21,381.00 บาท บรษิัท บอร์เนียว เทคนเิคลิ จํากัด 21,381.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171672 13/06/2560

112 DIAMOND WAFERING BLADE        2 รายการ 31,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จํากัด 31,500.00 บาท บรษิัท เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จํากัด 31,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171673 13/06/2560
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113 วัสดสุ ิ7นเปลอืงงานบรกิารเครื8องกล        7 รายการ 5,755.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 5,755.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 5,755.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171674 13/06/2560

114 แบตเตอรี8 3K        1 รายการ 10,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 10,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 10,600.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171675 13/06/2560

115  PETRI DISHES,        1 รายการ 15,500.00     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 15,500.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 15,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171676 13/06/2560

116 นํ7ายาทําความสะอาดเย็น        4 รายการ 5,890.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 5,890.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 5,890.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171677 13/06/2560

117 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 8,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทยมีทลูส ์จํากัด 8,300.00 บาท บรษิัท ไทยมีทลูส ์จํากัด 8,300.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171678 13/06/2560

118 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       20 รายการ 27,792.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 27,792.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 27,792.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171679 13/06/2560

119 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ (Ultrasonic)        1 รายการ 40,200.00     ตกลงราคา บรษิัท แซนตา้ เทคโนโลยี จํากัด 40,200.00 บาท บรษิัท แซนตา้ เทคโนโลยี จํากัด 40,200.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171680 13/06/2560

120 จา้งสอบเทยีบเครื8องมือวทิย์        1 รายการ 64,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 64,000.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 64,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171681 13/06/2560

121 จา้งสอบเทยีบเครื8องมือวทิย์        1 รายการ 50,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์ จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์ จํากัด 50,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171682 13/06/2560

122 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 37,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เนชั8นแนล ไดเร็ค เนชั8นแนล จํากัด 37,400.00 บาท บรษิัท เนชั8นแนล ไดเร็ค เนชั8นแนล จํากัด 37,400.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171683 13/06/2560

123 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ (เครื8องชั8ง)        3 รายการ 74,766.35     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 74,766.35 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 74,766.35 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171684 13/06/2560

124 ซ่อม Heater เครื8อง Autoclave        1 รายการ 70,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เซ็นทรัล เซรามคิส ์จํากัด 70,000.00 บาท บรษิัท เซ็นทรัล เซรามคิส ์จํากัด 70,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171685 13/06/2560

125 หมกึเตมิแทน่ประทบั        3 รายการ 206.00                         ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 206.00         บาท รา้น พัฒนากจิ 206.00         บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171686 14/06/2560

126 S.F.L Keypad        1 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) จํากัด 4,000.00 บาท บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) จํากัด 4,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171687 14/06/2560

127 สารกรองนํ7า        2 รายการ 4,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ซีโกเทค เอ็นจเินียร ิ8ง จํากัด 4,500.00 บาท บรษิัท ซีโกเทค เอ็นจเินียร ิ8ง จํากัด 4,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171688 14/06/2560

128 CONICAL CENTRIFUGE TUBE WITH SKIRT       1 รายการ 7,080.00     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,080.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,080.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171689 14/06/2560

129 วัสดสุํานักงาน       15 รายการ 18,169.00     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 18,169.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 18,169.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171690 14/06/2560

130 ชุดอุปกรณ์เสรมิสําหรับชั8งนํ7าหนักในนํ7า       4 รายการ 19,380.00     ตกลงราคา บรษิัท ซอยลเ์ทสติ7งสยาม จํากัด 19,380.00 บาท บรษิัท ซอยลเ์ทสติ7งสยาม จํากัด 19,380.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171691 14/06/2560

131 จา้งซ่อมเครื8องวเิคราะหแ์ก๊สไอเสยี        1 รายการ 452,840.00 452,840.00       พเิศษ บรษิัท ฮอรบิา (ประเทศไทย) จํากัด 452,840.00 บาท บรษิัท ฮอรบิา (ประเทศไทย) จํากัด 452,840.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171692 15/06/2560

132 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 38,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 38,400.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 38,400.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171693 15/06/2560

133 จา้งเปลี8ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า Chiller        2 รายการ 80,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอยี อีโวลชูั8น จํากัด 80,000.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอยี อีโวลชูั8น จํากัด 80,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171694 15/06/2560

134 ซ่อมเครื8อง TMA        2 รายการ 91,560.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 91,560.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 91,560.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171695 15/06/2560

135 Injection port สําหรับเครื8อง Py-GCMS       1 รายการ 18,020.00     ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 18,020.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 18,020.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171696 15/06/2560

136 Schiff's reagent 500 ml,        1 รายการ 1,850.00     ตกลงราคา บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อนิโนเวชั8น จํากัด 1,850.00 บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อนิโนเวชั8น จํากัด 1,850.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171697 15/06/2560

137 Electrolyte KCl 3 mol 50 mL        1 รายการ 1,125.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 1,125.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 1,125.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171698 15/06/2560

138 โตะ๊คอมพวิเตอร์        1 รายการ 29,600.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิฟินติี7 ออฟฟิต ซัพพลาย จํากัด 29,600.00 บาท บรษิัท อนิฟินติี7 ออฟฟิต ซัพพลาย จํากัด 29,600.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171699 15/06/2560

139 วัตถุดบิเซรามกิ quartz เพื8อใชท้ําวจิัย       1 รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เซอร์นคิ อนิเตอร์เนชั8นแนล จํากัด 1,000.00 บาท บรษิัท เซอร์นคิ อนิเตอร์เนชั8นแนล จํากัด 1,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171700 15/06/2560

140 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 42,500.00     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 42,500.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 42,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171701 15/06/2560

141 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ (Stirrer)        1 รายการ 32,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จํากัด 32,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จํากัด 32,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171702 15/06/2560

142 คอมเพรสเซอร์        2 รายการ 11,158.50     ตกลงราคา บรษิัท แสงชัยอีควพิเมน้ท(์1984) จํากัด 11,158.50 บาท บรษิัท แสงชัยอีควพิเมน้ท(์1984) จํากัด 11,158.50 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171703 15/06/2560

143 G2 Epoxy with hardener        1 รายการ 4,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด 4,500.00 บาท บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด 4,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171704 15/06/2560

144 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,600.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,600.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171705 15/06/2560

145 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 907.00                         ตกลงราคา บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 907.00         บาท บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 907.00         บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171706 15/06/2560

146 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,600.00     ตกลงราคา บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 4,600.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 4,600.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171707 15/06/2560

147 วัสดสุํานักงาน (อุปกรณ์)        4 รายการ 53,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แพลนเนท บาร์โคด้ จํากัด 53,000.00 บาท บรษิัท แพลนเนท บาร์โคด้ จํากัด 53,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171708 15/06/2560

148 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 8,152.57     ตกลงราคา บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 8,152.57 บาท บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 8,152.57 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171709 15/06/2560

149 วัสดวุทิยาศาสตร์(แก๊ส)        1 รายการ 19,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 19,000.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 19,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171710 21/06/2560

150 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 5,750.00     ตกลงราคา บรษิัท เลยีกเซง้เทรดดิ7ง จํากัด 5,750.00 บาท บรษิัท เลยีกเซง้เทรดดิ7ง จํากัด 5,750.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171711 16/06/2560
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151 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา นาย ดํารงค ์สภุาเนตร 150,000.00 บาท นาย ดํารงค ์สภุาเนตร 150,000.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 3041171712 16/06/2560

บรษิัท โชคชัยจักรกลเกษตร จํากัด 220,000.00 บาท
บรษิัท ว.ีเอช.โลหะกจิ จํากัด 200,000.00 บาท

152 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 21,300.00     ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ7ง 1992 จํากัด 21,300.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ7ง 1992 จํากัด 21,300.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171713 16/06/2560

153 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 17,950.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 17,950.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 17,950.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171714 16/06/2560

154 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 11,404.00     ตกลงราคา บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั8น จํากัด 11,404.00 บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั8น จํากัด 11,404.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171715 16/06/2560

155 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 5,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี8 จํากัด 5,400.00 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี8 จํากัด 5,400.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171717 16/06/2560

156 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(เลนส)์        1 รายการ 60,747.66     ตกลงราคา บรษิัท สเปซเมด จํากัด 60,747.66 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากัด 60,747.66 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171719 16/06/2560

157 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 38,878.50     ตกลงราคา บรษิัท นาโน เจนเนอเรชั8น จํากัด 38,878.50 บาท บรษิัท นาโน เจนเนอเรชั8น จํากัด 38,878.50 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171720 16/06/2560

158 วัสดคุอมพวิเตอร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 17,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เนชั8แนล จํากัด 17,000.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เนชั8แนล จํากัด 17,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171721 19/06/2560

159 วัสดคุอมพวิเตอร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,700.00     ตกลงราคา บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 2,700.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 2,700.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171722 19/06/2560

160 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 3,750.00     ตกลงราคา บรษิัท โทนัน อาเชีย ออโตเ้ทค จํากัด 3,750.00 บาท บรษิัท โทนัน อาเชีย ออโตเ้ทค จํากัด 3,750.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171723 19/06/2560

161 วัสดวุทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00     ตกลงราคา บรษิัท รังสติอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 26,000.00 บาท บรษิัท รังสติอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 26,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171724 19/06/2560

162 จา้งสอบเทยีบเครื8องมือที8ใชภ้ายในหอ้งปฏบิัต ิ      27 รายการ 38,274.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค ่เซอร์วสิ จํากัด 38,274.00 บาท บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค ่เซอร์วสิ จํากัด 38,274.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171725 19/06/2560

163 วัสดรุะบบทอ่ประปา        8 รายการ 8,275.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 8,275.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 8,275.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171726 19/06/2560

164 อุปกรณ์ซ่อม AHU       15 รายการ 10,326.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 10,326.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 10,326.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171727 19/06/2560

165 ดนิขาว        3 รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บรษิัท อัมรนิทร์เซรามคิสค์อร์ปอเรชั8น จํากัด 2,500.00 บาท บรษิัท อัมรนิทร์เซรามคิสค์อร์ปอเรชั8น จํากัด 2,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171728 19/06/2560

166 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 14,750.00     ตกลงราคา บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 14,750.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 14,750.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171729 19/06/2560

167 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       4  รายการ 6,105.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ซี.เค.แอล.โพลเีทค เอ็นจเินียร ิ8ง 6,105.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซี.เค.แอล.โพลเีทค เอ็นจเินียร ิ8ง 6,105.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171730 21/06/2560

168 ตรวจเช็คเครื8องดบัเพลงิศว.        1 รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เครื8องดบัเพลงิ อมิพอร์ต จํากัด 1,000.00 บาท บรษิัท เครื8องดบัเพลงิ อมิพอร์ต จํากัด 1,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171731 19/06/2560

169 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 28,037.38     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เค แอนด ์เอส อนิสทรูเมนท์ 28,037.38 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เค แอนด ์เอส อนิสทรูเมนท์ 28,037.38 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171732 19/06/2560

170 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)       4  รายการ 14,150.00     ตกลงราคา บรษิัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 14,150.00 บาท บรษิัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 14,150.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171733 19/06/2560

171 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)       1  รายการ 19,750.00     ตกลงราคา บรษิัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จํากัด 19,750.00 บาท บรษิัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จํากัด 19,750.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171734 19/06/2560

172 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 15,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.พี.เอ็น.แมชชีน 15,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.พี.เอ็น.แมชชีน 15,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171735 20/06/2560

173 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 2,670.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 2,670.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 2,670.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171736 20/06/2560

174 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 23,810.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์เพรส จํากัด 23,810.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์เพรส จํากัด 23,810.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171737 20/06/2560

175 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 26,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ7ง 1992 จํากัด 26,000.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ7ง 1992 จํากัด 26,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171738 20/06/2560

176 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,700.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอแลป ฟลอูดิ คอนโทรล จํากัด 5,700.00 บาท บรษิัท ไอแลป ฟลอูดิ คอนโทรล จํากัด 5,700.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171739 20/06/2560

177 จา้งทําถาดอลมูเินียม        1 รายการ 11,050.00     ตกลงราคา บรษิัท เคเคเค พรีซชิั8น จํากัด 11,050.00 บาท บรษิัท เคเคเค พรีซชิั8น จํากัด 11,050.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171740 20/06/2560

178 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 6,525.00     ตกลงราคา บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ท ์จกัด 6,525.00 บาท บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ท ์จกัด 6,525.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171741 20/06/2560

179 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 24,225.00     ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 24,225.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 24,225.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171742 20/06/2560

180 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ชนติา 54 เทคโนโลยี จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท ชนติา 54 เทคโนโลยี จํากัด 5,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171743 20/06/2560

181 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 6,960.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 6,960.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 6,960.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171744 20/06/2560

182 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 18,340.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์เพรส จํากัด 18,340.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์เพรส จํากัด 18,340.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171745 20/06/2560

183 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,449.70     ตกลงราคา บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,449.70 บาท บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,449.70 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171746 20/06/2560

184 เครื8องตดัผัาใบตรง       1  รายการ 13,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ก.ววิัฒน์ โซอิ7ง จํากัด 13,300.00 บาท บรษิัท ก.ววิัฒน์ โซอิ7ง จํากัด 13,300.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171747 20/06/2560

185 รถเข็น       1  รายการ 6,205.00     ตกลงราคา บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 6,205.00 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 6,205.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171748 21/06/2560

186 เครื8องชั8ง 2 ตําแหน่ง        1 รายการ 39,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั8น จํากัด 39,500.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั8น จํากัด 39,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171749 21/06/2560

187 จา้งซ่อมเครื8อง brabender       8  รายการ 57,100.00     ตกลงราคา บรษิัท ซี.เมลเชอร์ส แอนด ์โก.(ประเทศไทย) จํากัด 57,100.00 บาท บรษิัท ซี.เมลเชอร์ส แอนด ์โก.(ประเทศไทย) จํากัด 57,100.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171750 21/06/2560

188 จา้งซ่อม Turbo pump       3  รายการ 10,700.00     ตกลงราคา บรษิัท ฮากุโตะ เอ็นจเินียร ิ8ง จํากัด 10,700.00 บาท บรษิัท ฮากุโตะ เอ็นจเินียร ิ8ง จํากัด 10,700.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171751 21/06/2560
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189 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 23,000.00     ตกลงราคา บรษิัท วีเจซัพพลาย ยูโรเนชั8นแนล จํากัด 8,000.00 บาท บรษิัท วีเจซัพพลาย ยูโรเนชั8นแนล จํากัด 8,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171752 21/06/2560

190 สอบเทยีบ Digital Level        1 รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไมโคร พรีซชิั8น คาลเิบลชั8น จํากัด 2,500.00 บาท บรษิัท ไมโคร พรีซชิั8น คาลเิบลชั8น จํากัด 2,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171753 21/06/2560

191 ชุดรถเข็นโครงเหล็กใชแ้สตนเลส 304       1 รายการ 42,700.00     ตกลงราคา บรษิัท มสิเตอร์พีกลาส จํากัด 42,700.00 บาท บรษิัท มสิเตอร์พีกลาส จํากัด 42,700.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 3041171754 21/06/2560
บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 42,800.00 บาท

192 Hydrochloric acid 37% 2.5 L, AR, Merck       2 รายการ 4,810.00     ตกลงราคา บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อนิโนเวชั8น จํากัด 4,810.00 บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อนิโนเวชั8น จํากัด 4,810.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171755 21/06/2560

193 Syringe filter        1 รายการ 10,080.00     ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 10,080.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 10,080.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171756 21/06/2560

194 ดนิขาวระนอง        1 รายการ 500.00                         ตกลงราคา บรษิัท อัมรนิทร์เซรามคิสค์อร์ปอเรชั8น จํากัด 500.00         บาท บรษิัท อัมรนิทร์เซรามคิสค์อร์ปอเรชั8น จํากัด 500.00         บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171757 21/06/2560

195 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 160,000.00 160,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียร ิ8ง 160,000.00 บาท บรษิัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียร ิ8ง 160,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171758 21/06/2560

196 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 148,400.00 148,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ออโตเมชั8น ไดร์ฟ จํากัด 148,400.00 บาท บรษิัท ออโตเมชั8น ไดร์ฟ จํากัด 148,400.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 3041171759 21/06/2560
บรษิัท ไทยซัพพอร์ทโซลชูั8น จํากัด 150,000.00 บาท

197 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       10 รายการ 3,320.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซี. สถาพร 3,320.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซี. สถาพร 3,320.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171760 21/06/2560

198 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        5 รายการ 15,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อนิโนเวชั8น จํากัด 15,200.00 บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อนิโนเวชั8น จํากัด 15,200.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171761 21/06/2560

199 Software License Data Visualization       2 รายการ 68,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็มโฟกัส จํากัด 68,400.00 บาท บรษิัท เอ็มโฟกัส จํากัด 68,400.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171762 21/06/2560

200 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 20,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171763 21/06/2560

201 ระบบแสง เสยีง และ OB        4 รายการ 72,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟรอ้นท ์ไลน์ แมนเนจเมนท ์จํากัด 72,000.00 บาท บรษิัท ฟรอ้นท ์ไลน์ แมนเนจเมนท ์จํากัด 72,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171764 22/06/2560

202 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 3,330.00     ตกลงราคา บรษิัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 3,330.00 บาท บรษิัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 3,330.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171765 22/06/2560

203 ตรวจวัดอัตราการไหลของนํ7าเย็น Chiller       4 รายการ 128,700.00 128,700.00     ตกลงราคา บรษิัท กติ ฟังก์ชั8น ออลล ์จํากัด 128,700.00 บาท บรษิัท กติ ฟังก์ชั8น ออลล ์จํากัด 128,700.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 3041171766 22/06/2560
บรษิัท แม็คเอนเนอยี อีโวลชูั8น จํากัด 140,500.00 บาท

204 จา้งเตมิ Helium       1  รายการ 66,000.00     ตกลงราคา  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 66,000.00 บาท  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 66,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171767 22/06/2560

205 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)      18  รายการ 10,475.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท ์ 10,475.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท ์ 10,475.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171768 22/06/2560

206 วัสดวุทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 41,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 41,500.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 41,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171769 22/06/2560

207 วัสดวุทิยาศาสตร์ (ผงโลหะ)       1  รายการ 72,000.00     ตกลงราคา บรษิัท วาย.อี.สเปเชียลทสิ ์จํากัด 72,000.00 บาท บรษิัท วาย.อี.สเปเชียลทสิ ์จํากัด 72,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171770 22/06/2560

208 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 119,000.00 119,000.00     ตกลงราคา นางสาว เรณู อนิทร์จันทร์ 119,000.00 บาท นางสาว เรณู อนิทร์จันทร์ 119,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171771 22/06/2560

209 วัสดวุทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 36,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 36,000.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 36,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171772 22/06/2560

210 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ (เครื8องอัด)        1 รายการ 45,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แนชเชอรอล เอนเนอร์จี แอนด ์แมชชีน จํากัด 45,000.00 บาท บรษิัท แนชเชอรอล เอนเนอร์จี แอนด ์แมชชีน จํากัด 45,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171773 22/06/2560

211 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        5 รายการ 17,740.00     ตกลงราคา บรษิัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 17,740.00 บาท บรษิัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 17,740.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171774 22/06/2560

212 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ (เครื8องยนตด์เีซล       1 รายการ 51,070.09     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เฮงอะไหล ่(คลอง 11) 51,070.09 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เฮงอะไหล ่(คลอง 11) 51,070.09 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171775 22/06/2560

213 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์และซอฟทแ์วร์        1 รายการ 141,000.00 141,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 141,000.00 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 141,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171776 23/06/2560

214 วัสดวุทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 8,700.00     ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 8,700.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 8,700.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171777 23/06/2560

215 กลอ้งวัดแสง       1  รายการ 191,360.00 191,360.00     ตกลงราคา บรษิัท เอฟเวอร์เทค จํากัด 191,360.00 บาท บรษิัท เอฟเวอร์เทค จํากัด 191,360.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171778 23/06/2560

216 ซ่อมบํารุงรักษาเครื8อง SEM HITACHI S       1 รายการ 40,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั8น จํากัด 40,000.00 บาท บรษิัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั8น จํากัด 40,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171779 26/06/2560

217 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       3  รายการ 13,180.00     ตกลงราคา บรษิัท พรีซชิั8น อคิวปิเมนท ์จํากัด 13,180.00 บาท บรษิัท พรีซชิั8น อคิวปิเมนท ์จํากัด 13,180.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171780 26/06/2560

218 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 17,700.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 17,700.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 17,700.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171781 26/06/2560

219  ซ่อมบํารุงรักษาเครื8องมือ TOC หอ้ง M       4 รายการ 21,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ออโตเมชั8น เซอร์วสิ จํากัด 21,500.00 บาท บรษิัท ออโตเมชั8น เซอร์วสิ จํากัด 21,500.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171782 26/06/2560

220 วัสดวุทิยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 490.00                         ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 490.00         บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 490.00         บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171783 26/06/2560

221 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บรษิัท สยาม ไมโคร โปรดกัส ์จํากัด 7,000.00 บาท บรษิัท สยาม ไมโคร โปรดกัส ์จํากัด 7,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171784 26/06/2560

222 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 8,735.00     ตกลงราคา บรษิัท เทสติ7ง อนิสทรูเมนท ์จํากัด 8,735.00 บาท บรษิัท เทสติ7ง อนิสทรูเมนท ์จํากัด 8,735.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171785 26/06/2560

223 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 25,700.00     ตกลงราคา บรษิัท โบว์คอมเมอร์เชียล จํากัด 25,700.00 บาท บรษิัท โบว์คอมเมอร์เชียล จํากัด 25,700.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171786 26/06/2560

224 อุปกรณ์ Over-Under Voltage        2 รายการ 3,520.00     ตกลงราคา บรษิัท ไพรมัส จํากัด 3,520.00 บาท บรษิัท ไพรมัส จํากัด 3,520.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171787 26/06/2560

225 ซ่อมบํารุงรักษาเครื8องมือ PIP หอ้ง M131       2 รายการ 51,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด 51,400.00 บาท บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด 51,400.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171788 26/06/2560
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226 EDS System        1 รายการ 2,620,000.00 2,620,000.00       พเิศษ บรษิัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั8น จํากัด 2,620,000.00 บาท บรษิัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั8น จํากัด 2,620,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171789 27/06/2560

227 อุปกรณ์ซ่อมแอร์       14 รายการ 19,280.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 19,280.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 19,280.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171790 26/06/2560

228 สอบเทยีบ Gas Detector        2 รายการ 17,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท จํากัด 17,500.00 บาท บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท จํากัด 17,500.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171791 26/06/2560

229 IRON FINE POWER        1 รายการ 1,780.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,780.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,780.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171792 26/06/2560

230 TETRAHYDROFURAN,HPLC        1 รายการ 41,300.00     ตกลงราคา บรษิัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 41,300.00 บาท บรษิัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 41,300.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171793 26/06/2560

231 cylinder and wash bottle        5 รายการ 1,420.00     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,420.00 บาท บรษิัท อติลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,420.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171794 26/06/2560

232 จา้งทําหวัดราย       1  รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เคเคเค พรีซชิั8น จํากัด 2,500.00 บาท บรษิัท เคเคเค พรีซชิั8น จํากัด 2,500.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171795 26/06/2560

233 หลอดนีออน       11 รายการ 10,745.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 10,745.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 10,745.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171796 26/06/2560

234 วัสดวุทิยาศาสตร์ (สารเคมี)       2  รายการ 4,410.00     ตกลงราคา บรษิัท ยูแอนดว์ีโฮลดิ7ง(ไทยแลนด)์ จกัด 4,410.00 บาท บรษิัท ยูแอนดว์ีโฮลดิ7ง(ไทยแลนด)์ จกัด 4,410.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171797 26/06/2560

235 วัสดวุทิยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 3,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 3,000.00 บาท บรษิัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 3,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171798 26/06/2560

236 วัสดวุทิยาศาสตร์ (สารเคมี)       2  รายการ 9,900.00     ตกลงราคา บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 9,900.00 บาท บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 9,900.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171799 26/06/2560

237 TONER HP 125        4 รายการ 8,870.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟนกิซ์ จํากัด 10,590.00 บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซนเตอร์ จํากัด 8,870.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 3041171800 26/06/2560
บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซนเตอร์ จํากัด 8,870.00 บาท

238 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 19,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 19,600.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 19,600.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171801 26/06/2560

239 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       4  รายการ 33,020.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จํากัด 33,020.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จํากัด 33,020.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171802 26/06/2560

240 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       5  รายการ 116,000.00 116,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ออเธนทคิ เท็กซ์ คอร์ปอเรชั8น จํากัด 116,000.00 บาท บรษิัท ออเธนทคิ เท็กซ์ คอร์ปอเรชั8น จํากัด 116,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171803 27/06/2560

241 จา้งปรับปรุงเครื8อง BELCAT-B        1 รายการ 588,500.00 588,500.00       พเิศษ บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 550,000.00 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 550,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171804 27/06/2560

242 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์(Workstation)        2 รายการ 55,990.00     ตกลงราคา บรษิัท โมเดริ์นเซฟ อนิเตอร์ จํากัด 55,990.00 บาท บรษิัท โมเดริ์นเซฟ อนิเตอร์ จํากัด 55,990.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171805 27/06/2560

243 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 74,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เคอีเอ็มอนิเวนท ์จํากัด 74,400.00 บาท บรษิัท เคอีเอ็มอนิเวนท ์จํากัด 74,400.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171806 27/06/2560

244 วัสดวุทิยาศาสตร์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 165,000.00 165,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 165,000.00 บาท บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 165,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171807 27/06/2560

245 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       15 รายการ 6,150.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 6,150.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 6,150.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171808 27/06/2560

246 จา้งตรวจสอบระบบ UPS        1 รายการ 11,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ชโินซาวา (ประเทศไทย) จํากัด 11,000.00 บาท บรษิัท ชโินซาวา (ประเทศไทย) จํากัด 11,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171809 27/06/2560

247 วัสดคุอมพวิเตอร์ (ผงหมกึ)        1 รายการ 1,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซอร์วสิ จํากัด 1,400.00 บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซอร์วสิ จํากัด 1,400.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171810 27/06/2560

248 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 5,771.00     ตกลงราคา บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 5,771.00 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 5,771.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171811 27/06/2560

249 ซ่อม Pump motor        1 รายการ 55,250.00     ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 55,250.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 55,250.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171812 27/06/2560

250 จา้งซ่อมเครื8อง Microplate Reader        1 รายการ 62,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อาร์ไอ เทคโนโลยี8ส ์จํากัด 62,000.00 บาท บรษิัท อาร์ไอ เทคโนโลยี8ส ์จํากัด 62,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171813 27/06/2560

251 TONER BROTHER  MFC  8910        1 รายการ 5,580.00     ตกลงราคา บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซอร์วสิ จํากัด 5,580.00 บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซอร์วสิ จํากัด 5,580.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171814 28/06/2560

252 วัสดสุํานักงาน        7 รายการ 5,862.00     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 5,862.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 5,862.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171815 28/06/2560

253 วัสดซุ่อมแซม/ตดิตั 7ง งานระบบตา่งๆ       18 รายการ 25,858.20     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 25,858.20 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 25,858.20 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171816 28/06/2560

254 คา่สอบเทยีบ Electronic Balamce 3302       1 รายการ 2,200.00     กรณีพเิศษ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 2,200.00 บาท  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 2,200.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171817 29/06/2560

255 ซ่อมบํารุงรักษาเครื8อง DIELECTRIC Strengt       1 รายการ 36,915.89     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พี แอนด ์ท ีแล็ปบอราทอรี8 ซัพพลายส์ 36,915.89 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พี แอนด ์ท ีแล็ปบอราทอรี8 ซัพพลายส์ 36,915.89 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171818 28/06/2560

256 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 2,280.00     ตกลงราคา บรษิัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 2,280.00 บาท บรษิัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 2,280.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171819 28/06/2560

257 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 28,037.38     ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซ์ แมททเีรียล จํากัด 28,037.38 บาท บรษิัท แอดวานซ์ แมททเีรียล จํากัด 28,037.38 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171820 28/06/2560

258 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จํากัด 10,200.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จํากัด 10,200.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171821 28/06/2560

259 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 14,640.00     ตกลงราคา บรษิัท อมานี คอร์ปอเรชั8น จํากัด 14,640.00 บาท บรษิัท อมานี คอร์ปอเรชั8น จํากัด 14,640.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171823 28/06/2560

260 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(แคลม้วัดไฟฟ้า)        2 รายการ 40,900.00     ตกลงราคา บรษิัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จํากัด 40,900.00 บาท บรษิัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จํากัด 40,900.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171824 28/06/2560

261 ชุดโคมสาดแสงพรอ้มหลอด        1 รายการ 8,411.20     ตกลงราคา บรษิัท ไลทต์ ิ7ง แอนด ์อีควปิเมน้ท ์จํากัด 8,411.20 บาท บรษิัท ไลทต์ ิ7ง แอนด ์อีควปิเมน้ท ์จํากัด 8,411.20 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171825 28/06/2560

262 วัสดวุทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        4 รายการ 18,430.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 18,430.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 18,430.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171826 28/06/2560

263 วัสดวุทิยาศาสตร์(สารเคมี)        5 รายการ 14,180.00     ตกลงราคา บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อนิโนเวชั8น จํากัด 14,180.00 บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อนิโนเวชั8น จํากัด 14,180.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171827 28/06/2560
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264 สอบเทยีบเครื8องมือวัด        5 รายการ 7,840.00     กรณีพเิศษ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 7,840.00 บาท  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 7,840.00      บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171828 28/06/2560

265 จา้งตรวจคณุภาพอากาศ        1 รายการ 118,925.00 118,925.00     ตกลงราคา บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรี จํากัด 118,925.00 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรี จํากัด 118,925.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171829 28/06/2560

266 เครื8องปรับอากาศ Central Air ชนดิตดิผนัง       1 รายการ 47,350.00     ตกลงราคา บรษิัท มั8นยืน เซอร์วสิ แอนด ์วศิวกรรม จํากัด 47,350.00 บาท บรษิัท มั8นยืน เซอร์วสิ แอนด ์วศิวกรรม จํากัด 47,350.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171830 30/06/2560

267 เครื8องแกว้       7  รายการ 46,200.00     ตกลงราคา บรษิัท มสิเตอร์พีกลาส จํากัด 46,200.00 บาท บรษิัท มสิเตอร์พีกลาส จํากัด 46,200.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171831 30/06/2560

268 pH Beffer        2 รายการ 15,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 15,200.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 15,200.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171832 30/06/2560

269 แบตเตอรี8        2 รายการ 26,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด สยามแบตเตอรี8 26,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สยามแบตเตอรี8 26,600.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171833 30/06/2560

270  มอเตอร์พัดลม        7 รายการ 22,470.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 22,470.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 22,470.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171834 30/06/2560

271 สายลมยาง สสีม้        1 รายการ 1,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 1,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 1,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171835 30/06/2560

272 จา้งทําชิ7นงาน        2 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นครหลวงพัฒนาวศิวกจิ จํากัด 30,000.00 บาท บรษิัท นครหลวงพัฒนาวศิวกจิ จํากัด 30,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3041171836 30/06/2560

273 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 20,100.00     ตกลงราคา บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 20,100.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 20,100.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171837 30/06/2560

274 เครื8องวัดอุณหภมูิ       2  รายการ 16,660.00     ตกลงราคา บรษิัท แสงชัยมเิตอร์ จํากัด 16,660.00 บาท บรษิัท แสงชัยมเิตอร์ จํากัด 16,660.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171838 30/06/2560

275 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       4  รายการ 19,603.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์ จํากัด 19,603.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์ จํากัด 19,603.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171839 30/06/2560

276 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 10,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เคเคเค พรีซชิั8น จํากัด 10,500.00 บาท บรษิัท เคเคเค พรีซชิั8น จํากัด 10,500.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171840 30/06/2560

277 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 7,950.00     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 7,950.00 บาท บรษิัท อติลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 7,950.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171841 30/06/2560

278 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 5,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น แอนด ์พี 5,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น แอนด ์พี 5,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171842 30/06/2560

279 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 5,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น แอนด ์พี 5,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น แอนด ์พี 5,000.00 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171843 30/06/2560

280 วัสดวุทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 34,953.18     ตกลงราคา บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 34,953.18 บาท บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 34,953.18 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171844 30/06/2560

281 สารเคมี        2 รายการ              USD345.00     ตกลงราคา  Microbeads AS 345 USD  Microbeads AS 345 USD มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170044 5/06/2560

282 เครื8องทดสอบแบตเตอรี8        1 รายการ           USD10,250.00           USD10,250.00       พเิศษ  Neware Technology Limited 10,250.00 USD  Neware Technology Limited 10,250.00 USD มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170045 13/06/2560

283 ถว้ย Platiunum crucible        1 รายการ           USD5,150.00           USD5,150.00     ตกลงราคา  Johnson Matthey Pacific 5,150.00 USD  Johnson Matthey Pacific 5,150.00 USD มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170046 6/06/2560

284 ซ่อม DEMIG Controller        1 รายการ            EUR1,479.75     ตกลงราคา  SCHMETZ GmbH 1,479.75 EUR  SCHMETZ GmbH 1,479.75 EUR มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3042170047 30/06/2560

285 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์       1  รายการ 3,737,850.47 3,737,850.47       พเิศษ บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 3,737,850.47 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 3,737,850.47 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3051170017 12/06/2560

286 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ (เครื8องวเิคราะห์       2 รายการ 1,070,000.00 1,070,000.00 สอบราคา บรษิัท ออตโต บ๊อก เซาท ์อีส เอเชีย จํากัด 932,710.28 บาท บรษิัท ออตโต บ๊อก เซาท ์อีส เอเชีย จํากัด 932,710.28 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3051170018 28/06/2560

287 จา้งทําเว็บแอพพลเิคลั8นเพื8อการประเมนิวัฎ       1 รายการ 2,140,000.00 2,140,000.00       พเิศษ บรษิัท ซาวติรา้โซลชูั8น จํา 2,140,000.00 บาท บรษิัท ซาวติรา้โซลชูั8น จํา 2,140,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3052170033 21/06/2560

288 จา้งบํารุงรักษาเครื8อง  Scanning Electron Microscope       2 รายการ 42,800.00     ตกลงราคา บรษิัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอร์เรชั8น จํากัด 40,000.00 บาท บรษิัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอร์เรชั8น จํากัด 40,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 3052170034 26/06/2560

289 เช่าครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2 รายการ        1 รายการ 3,229,000.00 3,229,000.00 ประกวดราคา (e-Auction) บรษิัท เอ็นทพีี จํากัด 2,995,327.10 บาท บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั8นแนลโปรดกัส ์จํากัด 2,990,000.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 3057170004 21/06/2560
บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั8นแนลโปรดกัส ์จํากัด 2,990,000.00 บาท

290 เช่ารถยนตท์ดสอบ        1 รายการ 644,640.00 644,640.00       พเิศษ บรษิัท ว.ีอาร์.พี แอดวานซ์ จํากัด 602,467.32 บาท บรษิัท ว.ีอาร์.พี แอดวานซ์ 602,467.32 บาท มีคณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3057170005 26/06/2560
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