
แบบ สขร.1

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

1 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 240.00                               ตกลงราคา บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 240.00           บาท บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 240.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171845 3/07/2560

2 ชดุอุปกรณ์ทดสอบ       1  รายการ 78,000.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเต็ด ดไีซน ์แอนด ์แมชชนี 78,000.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเต็ด ดไีซน ์แอนด ์แมชชนี 78,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171846 3/07/2560

3 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        7 รายการ 4,123.36                            ตกลงราคา บรษิัท แบ็ค เอ็น จํากัด 4,123.36       บาท บรษิัท แบ็ค เอ็น จํากัด 4,123.36       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171847 3/07/2560

4 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        5 รายการ 3,905.00                            ตกลงราคา บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากัด 3,905.00       บาท บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากัด 3,905.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171848 3/07/2560

5 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        5 รายการ 82,598.10                         ตกลงราคา บรษิัท ยูเอส เพาเวอร ์ดสิตรบิวิชั+น จํากัด 82,598.10     บาท บรษิัท ยูเอส เพาเวอร ์ดสิตรบิวิชั+น จํากัด 82,598.10     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171849 3/07/2560

6 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       4  รายการ 17,050.00                         ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 17,050.00     บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 17,050.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171850 3/07/2560

7 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 1,660.60                            ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,660.60       บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,660.60       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171851 3/07/2560

8 จา้งสเปรยด์ราย       2  รายการ 40,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอชวเีอซ ีเอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 40,500.00     บาท บรษิัท เอชวเีอซ ีเอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 40,500.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171852 3/07/2560

9 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       11 รายการ 25,700.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 25,700.00     บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 25,700.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171853 3/07/2560

10 จา้งสเปรยด์ราย       1  รายการ 7,500.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอชวเีอซ ีเอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 7,500.00       บาท บรษิัท เอชวเีอซ ีเอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 7,500.00       บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171854 3/07/2560

11 ตูแ้ชเ่ย็นกระจก 2 ประตู        1 รายการ 20,514.02                         ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จกัด 20,514.02     บาท บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จกัด 20,514.02     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171855 4/07/2560

12 จา้งเตมินํ,ายาแอร์        1 รายการ 20,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั+น จํากัด 20,000.00     บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั+น จํากัด 20,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171856 4/07/2560

13 Toner Xerox        4 รายการ 24,440.00                         ตกลงราคา บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 24,440.00     บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 24,440.00     บาท ราคาตํ+าสดุ 3041171857 4/07/2560

บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 25,300.00     บาท

14 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        9 รายการ 12,685.35                         ตกลงราคา บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั+น จกัด 12,685.35     บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั+น จกัด 12,685.35     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171858 4/07/2560

15 ตรายาง สวทช.        1 รายการ 520.00                               ตกลงราคา รา้น พฒันากจิ 520.00           บาท รา้น พฒันากจิ 520.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171859 4/07/2560

16 Titanium(IV) butoxide,97% "SIAL"        1 รายการ 19,140.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 19,140.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 19,140.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171860 4/07/2560

17 กระดาษหัวจดหมายและกระดาษบนัทกึ        2 รายการ 28,750.00                         ตกลงราคา  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 28,750.00     บาท  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 28,750.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171861 4/07/2560

18 เครื+องดื+มฯ        8 รายการ 10,244.00                         ตกลงราคา รา้น พฒันากจิ 10,244.00     บาท รา้น พฒันากจิ 10,244.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171862 4/07/2560

19 กระดาษชําระและกระดาษเช็ดมอื        3 รายการ 75,800.00                         ตกลงราคา  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ,ง 75,800.00     บาท  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ,ง 75,800.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171863 4/07/2560

20 FIBER  BORD        1 รายการ 24,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท ชวโชต ิจํากัด 24,000.00     บาท บรษิัท ชวโชต ิจํากัด 24,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171864 4/07/2560

21 ถงุมอื Glove, Butyl        1 รายการ 22,040.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 22,040.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 22,040.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171865 4/07/2560

22 microtiterplate, tip        1 รายการ 16,480.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 16,480.00     บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 16,480.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171866 4/07/2560

23 carbide plate        1 รายการ 38,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท แฮนดไีวส ์คารไ์บด ์จํากัด 38,500.00     บาท บรษิัท แฮนดไีวส ์คารไ์บด ์จํากัด 38,500.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171867 4/07/2560

24 สอบเทยีบเครื+อ UMT        1 รายการ 40,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท เครส นาโนโซลูชั+น (ประเทศไทย) จํากัด 40,000.00     บาท บรษิัท เครส นาโนโซลูชั+น (ประเทศไทย) จํากัด 40,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171868 4/07/2560

25 จา้งทําวดิทิัสน ์ITC        1 รายการ 280,000.00                   280,000.00                       ตกลงราคา บรษิัท ไนซ ์ชอต จํากัด 280,000.00   บาท บรษิัท เอ็กซฮ์าบชิั+น จํากัด 280,000.00   บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171869 4/07/2560

บรษิัท เอ็กซฮ์าบชิั+น จํากัด 280,000.00   บาท

26 วัสดงุานบา้นบา้นงานครวั (ตูเ้ก็บรองเทา้)        1 รายการ 2,429.91                            ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 2,429.91       บาท บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 2,429.91       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171870 5/07/2560

27 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,000.00                            ตกลงราคา บรษิัท ซเีอส อนิเตอรเ์ทรดแอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด 4,000.00       บาท บรษิัท ซเีอส อนิเตอรเ์ทรดแอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด 4,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171871 5/07/2560

28 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       3  รายการ 5,740.00                            ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 5,740.00       บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 5,740.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171872 5/07/2560

29 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       2  รายการ 9,020.00                            ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 9,020.00       บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 9,020.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171873 5/07/2560

30 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       5  รายการ 37,840.00                         ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 37,840.00     บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 37,840.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171874 5/07/2560

31 สอบเทยีบอุปกรณ์ที+ใชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร        3 รายการ 3,300.00                            ตกลงราคา สมาคม สง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี+ปุ่ น) 3,300.00       บาท สมาคม สง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี+ปุ่ น) 3,300.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171875 5/07/2560

32 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       2  รายการ 3,140.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 3,140.00       บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 3,140.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171877 5/07/2560

33 Dust bag        3 รายการ 16,450.00                         ตกลงราคา บรษิัท นลิฟิสก ์จํากัด 16,450.00     บาท บรษิัท นลิฟิสก ์จํากัด 16,450.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171878 5/07/2560

34 แกว้นํ,าและอื+นๆ        4 รายการ 15,636.00                         ตกลงราคา รา้น พฒันากจิ 15,636.00     บาท รา้น พฒันากจิ 15,636.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171879 5/07/2560

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที! 1-31 กรกฎาคม 2560 
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตุผลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!
35 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 6,000.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 6,000.00       บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 6,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171880 5/07/2560

36 ถงุขยะ        5 รายการ 17,450.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด สขุทรพัยท์วี 17,450.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สขุทรพัยท์วี 17,450.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171881 5/07/2560

37 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 7,200.00                            ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 7,200.00       บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 7,200.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171882 5/07/2560

38 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       3  รายการ 30,600.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 30,600.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 30,600.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171883 5/07/2560

39 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 15,140.19                         ตกลงราคา บรษิัท ซนิทมีกรุป๊ จํากัด 15,140.19     บาท บรษิัท ซนิทมีกรุป๊ จํากัด 15,140.19     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171884 5/07/2560

40 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 500.00                               ตกลงราคา บรษิัท นวพงษ์ ดสิทรบิวิชั+น จํากัด 500.00           บาท บรษิัท นวพงษ์ ดสิทรบิวิชั+น จํากัด 500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171885 5/07/2560

41 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร(์NB)        3 รายการ 27,750.00                         ตกลงราคา บรษิัท คณูพนัพมิ จํากัด 27,750.00     บาท บรษิัท คณูพนัพมิ จํากัด 27,750.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171886 5/07/2560

42 จา้งซอ่มเครื+องมอืวทิย์        3 รายการ 42,585.00                         ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 42,585.00     บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 42,585.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171887 5/07/2560

43 จา้งซอ่มเครื+องมอืวทิย์        1 รายการ 38,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท เรดซิสิ จํากัด 38,000.00     บาท บรษิัท เรดซิสิ จํากัด 38,000.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171888 5/07/2560

44 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 280,200.00                   280,200.00                       ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีทู เจ เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย 280,200.00   บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีทู เจ เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย 280,200.00   บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171889 6/07/2560

45 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 34,100.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 34,100.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 34,100.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171890 6/07/2560

46 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 23,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 23,500.00     บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 23,500.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171891 6/07/2560

47 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,775.70                            ตกลงราคา บรษิัท พดีบับลวิเอสอ ีจํากัด 6,775.70       บาท บรษิัท พดีบับลวิเอสอ ีจํากัด 6,775.70       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171892 6/07/2560

48 จา้งทําชิ,นสว่นอุปกรณ์เครื+องขึ,นรปู        1 รายการ 10,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั+น จํากัด 10,000.00     บาท บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั+น จํากัด 10,000.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171893 6/07/2560

49 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ 5,100.00                            ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 5,100.00       บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 5,100.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171894 6/07/2560

50 จา้งทําระบบการวัดความรอ้นและเก็บขอ้มูล        1 รายการ 276,000.00                   276,000.00                       ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีทู เจ เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย 276,000.00   บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีทู เจ เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย 276,000.00   บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171895 6/07/2560

51 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        9 รายการ 6,791.41                            ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 6,791.41       บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 6,791.41       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171896 6/07/2560

52 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,200.00                            ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 5,200.00       บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 5,200.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171897 6/07/2560

53 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 6,250.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 6,250.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 6,250.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171899 6/07/2560

54 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,800.00                            ตกลงราคา บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,800.00       บาท บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,800.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171900 6/07/2560

55 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์เครื+องวัดไฟฟ้า)        1 รายการ 29,800.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จํากัด 29,800.00     บาท บรษิัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จํากัด 29,800.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171901 6/07/2560

56 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       6  รายการ 8,230.00                            ตกลงราคา บรษิัท บสิลิ,งค ์โพรวายเดอร ์จํากัด 8,230.00       บาท บรษิัท บสิลิ,งค ์โพรวายเดอร ์จํากัด 8,230.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171902 7/07/2560

57 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       6  รายการ 70,560.00                         ตกลงราคา บรษิัท แมกซ ์แวลู เทคโนโลย ีจํากัด 70,560.00     บาท บรษิัท แมกซ ์แวลู เทคโนโลย ีจํากัด 70,560.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171903 7/07/2560

58 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 2,100.00                            ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,100.00       บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,100.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171904 7/07/2560

59 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 2,100.00                            ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,100.00       บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,100.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171905 7/07/2560

60 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       5  รายการ 14,240.00                         ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 14,240.00     บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 14,240.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171906 7/07/2560

61 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       3  รายการ 11,350.00                         ตกลงราคา บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 11,350.00     บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 11,350.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171907 7/07/2560

62 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       3  รายการ 23,960.00                         ตกลงราคา บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 23,960.00     บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 23,960.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171908 7/07/2560

63 ขั ,วตอ่เพิ+มสญัญาน       2  รายการ 78,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท ออล เมเชอร ์เทคโนโลย ีจํากัด 78,000.00     บาท บรษิัท ออล เมเชอร ์เทคโนโลย ีจํากัด 78,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171909 7/07/2560

64 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       2  รายการ 2,940.00                            ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,940.00       บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,940.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171910 7/07/2560

65 Sample boat        1 รายการ 31,450.00                         ตกลงราคา บรษิัท ออโตเมชั+น เซอรว์สิ จํากัด 31,450.00     บาท บรษิัท ออโตเมชั+น เซอรว์สิ จํากัด 31,450.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171911 11/07/2560

66 K-Type Waterproof Thermocouple Thermomet        2 รายการ 16,080.00                         ตกลงราคา บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 16,080.00     บาท บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 16,080.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171912 11/07/2560

67 คอมเพรสเซอร ์CDU3        1 รายการ 19,295.00                         ตกลงราคา บรษิัท แสงชยัอคีวพิเมน้ท(์1984) จํากัด 19,295.00     บาท บรษิัท แสงชยัอคีวพิเมน้ท(์1984) จํากัด 19,295.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171913 11/07/2560

68 สติ<กเกอรค์อมพวิเตอรต์ราชา้ง        1 รายการ 560.00                               ตกลงราคา รา้น พฒันากจิ 560.00           บาท รา้น พฒันากจิ 560.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171914 11/07/2560

69 Bacterial stock        2 รายการ 24,672.90                         ตกลงราคา บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 24,672.90     บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 24,672.90     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171915 11/07/2560

70 Conical tube        1 รายการ 2,500.00                            ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ,ง 1992 จํากัด 2,500.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ,ง 1992 จํากัด 2,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171916 11/07/2560

71 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 10,400.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 10,400.00     บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 10,400.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171917 11/07/2560

72 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 9,972.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท จํากัด 9,972.00       บาท บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท จํากัด 9,972.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171918 11/07/2560
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73 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        4 รายการ 4,500.00                            ตกลงราคา  เอ.ด.ีกจิรุง่เรอืง 4,500.00       บาท  เอ.ด.ีกจิรุง่เรอืง 4,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171919 11/07/2560

74 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 23,800.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 23,800.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 23,800.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171920 11/07/2560

75 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 1,500.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 1,500.00       บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 1,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171921 11/07/2560

76 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,525.00                            ตกลงราคา บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 6,525.00       บาท บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 6,525.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171922 11/07/2560

77 คา่บรกิารตรวจสอบและบํารงุรกัษา        3 รายการ 30,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 30,000.00     บาท บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 30,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171923 11/07/2560

78 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบคุคล       10 รายการ 27,290.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ= จํากัด 27,290.00     บาท บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ= จํากัด 27,290.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171924 11/07/2560

79 ตรวจเชค๊ และซอ่ม hand lift ยกสนิคา้        1 รายการ 4,500.00                            ตกลงราคา บรษิัท ทอีารเ์ค (ประเทศไทย) จํากัด 4,500.00       บาท บรษิัท ทอีารเ์ค (ประเทศไทย) จํากัด 4,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171925 11/07/2560

80 วัสดเุชื,อเพลงิ (นํ,ามัน B100)        1 รายการ 53,580.00                         ตกลงราคา บรษิัท บางจากไบโอฟเูอล จํากัด 53,580.00     บาท บรษิัท บางจากไบโอฟเูอล จํากัด 53,580.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171926 11/07/2560

81 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        9 รายการ 122,160.00                   122,160.00                       ตกลงราคา บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 122,160.00   บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 122,160.00   บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171927 12/07/2560

82 วเิคราะหท์ดสอบวัตถดุบิดว้ยวธิกีาร XRF        4 รายการ 7,250.00                            กรณีพเิศษ  ศนูยเ์ครื+องมอืวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 7,250.00       บาท  ศนูยเ์ครื+องมอืวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 7,250.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171928 13/07/2560

83 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 5,450.00                            ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,450.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,450.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171929 12/07/2560

84 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 3,520.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 3,520.00       บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 3,520.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171930 12/07/2560

85 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,467.29                            ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด มุกดต์รา 6,467.29       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด มุกดต์รา 6,467.29       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171931 12/07/2560

86 ครภุัณฑส์ํานักงาน (ตูเ้อกสาร)        1 รายการ 7,000.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 7,000.00       บาท บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 7,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171932 12/07/2560

87 ครภุัณฑส์ํานักงาน (โตะ๊)        3 รายการ 13,275.42                         ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 13,275.42     บาท บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 13,275.42     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171933 12/07/2560

88 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ 24,900.00                         ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ,ง 1992 จํากัด 24,900.00     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ,ง 1992 จํากัด 24,900.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171934 12/07/2560

89 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 16,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอร ีจํากัด 16,000.00     บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอร ีจํากัด 16,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171935 12/07/2560

90 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 2,470.00                            ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 2,470.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 2,470.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171936 12/07/2560

91 ครภุัณฑง์านบา้นงานครวั (ตูเ้ย็น)        1 รายการ 7,900.00                            ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแก๊ส 7,900.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแก๊ส 7,900.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171937 12/07/2560

92 จา้งทวนสอบหอ้งคลนีรมู        1 รายการ 35,550.00                         ตกลงราคา บรษิัท ชคีวิ จํากัด 35,550.00     บาท บรษิัท ชคีวิ จํากัด 35,550.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171938 12/07/2560

93 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 93,400.00                         ตกลงราคา บรษิัท เนชั+นแนล ไดเร็ค เนคเวริค์ จํากัด 93,400.00     บาท บรษิัท เนชั+นแนล ไดเร็ค เนคเวริค์ จํากัด 93,400.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171939 12/07/2560

94 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 1,250.00                            ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 980.00           บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 980.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171940 13/07/2560

95 ตุม้นํ,าหนัก        5 รายการ 24,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท รุง่เรอืงกจิ เวท แอนด ์สเกล จํากัด 24,000.00     บาท บรษิัท รุง่เรอืงกจิ เวท แอนด ์สเกล จํากัด 24,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171941 12/07/2560

96 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 4,200.00                            ตกลงราคา บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากัด 4,200.00       บาท บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากัด 4,200.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171942 12/07/2560

97 จา้งทําตวัควบคมุพรอ้มชดุขบั        1 รายการ 62,776.00                         ตกลงราคา บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 62,776.00     บาท บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 62,776.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171943 12/07/2560

98 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        8 รายการ 32,270.00                         ตกลงราคา บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรเูมนท ์จํากัด 32,270.00     บาท บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรเูมนท ์จํากัด 32,270.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171944 12/07/2560

99 กระดาษเช็ดมอื L - FOLD        1 รายการ 18,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด 18,000.00     บาท บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด 18,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171945 13/07/2560

100 วัสดสุํานักงาน        4 รายการ 12,020.00                         ตกลงราคา รา้น พฒันากจิ 12,020.00     บาท รา้น พฒันากจิ 12,020.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171946 13/07/2560

101 พมิพซ์ลิโิคน        2 รายการ 18,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท ซลิโมเดล จํากัด 18,500.00     บาท บรษิัท ซลิโมเดล จํากัด 18,500.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171947 13/07/2560

102 Temperature Sensor        2 รายการ 8,000.00                            ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั+น จํากัด 8,000.00       บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั+น จํากัด 8,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171949 13/07/2560

103 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 22,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท เฮเดล เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,500.00     บาท บรษิัท เฮเดล เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,500.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171951 13/07/2560

104 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00     บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171952 13/07/2560

105  spare part ซอ่มบํารงุภายในอาคาร        6 รายการ 5,960.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 5,960.00       บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 5,960.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171953 13/07/2560

106 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       3  รายการ 3,640.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 3,640.00       บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 3,640.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171954 13/07/2560

107 ซอ่มผนังหนา้ลฟิตภ์ายในอาคาร MP        6 รายการ 38,800.00                         ตกลงราคา นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 38,800.00     บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 38,800.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171955 13/07/2560

108 ตดิตั ,งวงกบอลูมเินยีมทางเขา้หนา้ลฟิท์        3 รายการ 38,000.00                         ตกลงราคา นาย พเิชษฐ ์สดุงาม 38,000.00     บาท นาย พเิชษฐ ์สดุงาม 38,000.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171956 13/07/2560

109 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 22,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท เฮเดล  เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,500.00     บาท บรษิัท เฮเดล  เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,500.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171957 13/07/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตุผลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!
110 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        7 รายการ 9,680.00                            ตกลงราคา บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ,ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 9,680.00       บาท บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ,ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 9,680.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171959 13/07/2560

111 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 3,500.00                            ตกลงราคา บรษิัท สยาม ไมโคร โปรดกัส ์จํากัด 3,500.00       บาท บรษิัท สยาม ไมโคร โปรดกัส ์จํากัด 3,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171960 13/07/2560

112 จา้งทําความสะอาดครภุัณฑ์       1  รายการ 17,900.00                         ตกลงราคา บรษิัท อลิลนิอยส ์อนิสทรเูมนท ์จํากัด 17,900.00     บาท บรษิัท อลิลนิอยส ์อนิสทรเูมนท ์จํากัด 17,900.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171961 13/07/2560

113 เครื+องทําพลาสตา้       2  รายการ 54,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เค. ยูนกิรุป๊ จํากัด 54,500.00     บาท บรษิัท เอ็ม.เค. ยูนกิรุป๊ จํากัด 54,500.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171962 13/07/2560

114 ประชาสมัพนัธศ์นูยแ์ละจัดนทิรรศการงาน        4 รายการ 33,800.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 33,800.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 33,800.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171963 14/07/2560

115 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 1,600.00                            ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,600.00       บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,600.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171964 14/07/2560

116 ครภุัณฑส์ํานักงาน (เครื+องอ่านบารโ์คต๊)        1 รายการ 15,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท นปิโป เทค (ไทยแลนด)์ จํากัด 15,000.00     บาท บรษิัท นปิโป เทค (ไทยแลนด)์ จํากัด 15,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171965 14/07/2560

117 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,845.00                            ตกลงราคา บรษิัท ท.ีพ.ีพ ีซพัพลาย เอ็นจเินยีริ+ง จําก 4,845.00       บาท บรษิัท ท.ีพ.ีพ ีซพัพลาย เอ็นจเินยีริ+ง จําก 4,845.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171966 14/07/2560

118 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 19,450.00                         ตกลงราคา บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ,ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 19,450.00     บาท บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ,ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 19,450.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171967 14/07/2560

119 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 7,500.00                            ตกลงราคา  พบีอีอลเ์ทคโน 7,500.00       บาท  พบีอีอลเ์ทคโน 7,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171968 14/07/2560

120 จา้งบํารงุรกัษาเครื+องวทิย์        1 รายการ 45,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 45,000.00     บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 45,000.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171969 14/07/2560

121 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 8,380.00                            ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 8,380.00       บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 8,380.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171970 14/07/2560

122 Standard ground joint PE Stopper J 24/29        1 รายการ 500.00                               ตกลงราคา บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 500.00           บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171971 14/07/2560

123 ซอ๋มบํารงุเครื+อง plastic       3  รายการ 7,710.00                            ตกลงราคา บรษิัท ฟานัคไทย จํากัด 7,710.00       บาท บรษิัท ฟานัคไทย จํากัด 7,710.00       บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171972 14/07/2560

124 จา้งซอ่มเครื+อง Rheometer gemini       1  รายการ 21,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 21,000.00     บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 21,000.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171973 14/07/2560

125 สอบเทยีบอุปกรณ์ที+ใชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร        4 รายการ 2,550.00                            ตกลงราคา สมาคม สง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี+ปุ่ น) จํากัด 2,550.00       บาท สมาคม สง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี+ปุ่ น) จํากัด 2,550.00       บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171974 14/07/2560

126 วัสดสุํานักงาน       1  รายการ 2,390.00                            ตกลงราคา บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 2,390.00       บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 2,390.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171975 14/07/2560

127 ซอ่มพรอ้มเปลี+ยนอะไหล่        2 รายการ 23,100.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 23,100.00     บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 23,100.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041171976 14/07/2560

128 วัสดสุ ิ,นเปลอืงในแผนก Mechanical       16 รายการ 19,785.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรงัสติ โบลท์ 19,785.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรงัสติ โบลท์ 19,785.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171977 14/07/2560

129 Heater        1 รายการ 3,250.00                            ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เคซ ีออโตเมชั+น 3,250.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เคซ ีออโตเมชั+น 3,250.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171978 14/07/2560

130 MoSi2 super heater        1 รายการ 45,000.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด สวนหลวง เอนจเินยีริ+ง 45,000.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สวนหลวง เอนจเินยีริ+ง 45,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171979 14/07/2560

131 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       1  รายการ 25,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท ดจิติอล สเกล และ เอนจเินยีริ+ง จํากัด 25,500.00     บาท บรษิัท ดจิติอล สเกล และ เอนจเินยีริ+ง จํากัด 25,500.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171981 18/07/2560

132 เครื+องวัดคา่ความเป็นกรด-ดา่ง        7 รายการ 38,730.00                         ตกลงราคา บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 38,730.00     บาท บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 38,730.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171982 17/07/2560

133 SHAFT BLADE        1 รายการ 3,000.00                            ตกลงราคา บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 3,000.00       บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 3,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171983 14/07/2560

134 วัสดวุทิยาศาสตร(์แก๊ส)       1  รายการ 1,260.00                            ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,260.00       บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,260.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171984 14/07/2560

135 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี       1  รายการ 7,450.00                            ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,450.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,450.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171985 14/07/2560

136 เครื+องมอืวัด       1  รายการ 14,069.20                         ตกลงราคา บรษิัท แฟ็คโตมารท์ จํากัด 14,069.20     บาท บรษิัท แฟ็คโตมารท์ จํากัด 14,069.20     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171986 14/07/2560

137 อะไหล่เครื+อง       1  รายการ 43,200.00                         ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 43,200.00     บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 43,200.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171987 14/07/2560

138 Sodium silicate solution (Merck)        1 รายการ 4,000.00                            ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 4,000.00       บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 4,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171988 17/07/2560

139 ใบมดีกลมสําหรบัตดัชิ,นงานทดสอบ        3 รายการ 18,500.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เค แอนด ์เอส อนิสทรเูมนท์ 18,500.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เค แอนด ์เอส อนิสทรเูมนท์ 18,500.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171989 17/07/2560

140 Sodium Hydroxide        1 รายการ 3,000.00                            ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย ์ 3,000.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย ์ 3,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171990 17/07/2560

141 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        5 รายการ 82,660.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 82,660.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 82,660.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171991 17/07/2560

142 ซอ่มบํารงุรกัษากลอ้งจุลทรรศน ์หอ้ง M411        1 รายการ 7,500.00                            ตกลงราคา บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 7,500.00       บาท บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 7,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171992 17/07/2560

143 DOWELPIN        2 รายการ 695.76                               ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 695.76           บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 695.76           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171993 17/07/2560

144 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 13,945.00                         ตกลงราคา บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 13,945.00     บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 13,945.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171994 17/07/2560

145 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 10,200.00                         ตกลงราคา บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 10,200.00     บาท บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 10,200.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171995 17/07/2560

146 Thermal Imagr Camera        1 รายการ 233,644.86                   233,644.86                       ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 233,644.86   บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 233,644.86   บาท ราคาตํ+าสดุ 3041171996 17/07/2560

บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากัด 284,044.50   บาท
บรษิัท ทรปิเปิ,ล อ ีเทรดดิ,ง จํากัด 282,616.82   บาท
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แบบ สขร.1

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

147 จา้งทําชดุโครงรถพรอ้มเครื+องยนต์        1 รายการ 250,000.00                   250,000.00                       ตกลงราคา บรษิัท ไทย-นปิปอน อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 250,000.00   บาท บรษิัท ไทย-นปิปอน อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 250,000.00   บาท ราคาตํ+าสดุ 3041171997 17/07/2560

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.ท.ีแอล 320,000.00   บาท

148 จา้งทํางานในโครงการประกวด ITCi Award        1 รายการ 166,000.00                   166,000.00                       ตกลงราคา บรษิัท อนิสไปร ์คอมมวินเิคชั+น จํากัด 166,000.00   บาท บรษิัท อนิสไปร ์คอมมวินเิคชั+น จํากัด 166,000.00   บาท ราคาตํ+าสดุ 3041171998 17/07/2560

บรษิัท อมวิซมิัส จํากัด 297,200.00   บาท

149 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        3 รายการ 12,740.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย ์ 12,740.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย ์ 12,740.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041171999 18/07/2560

150 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 17,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 17,500.00     บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 17,500.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172000 18/07/2560

151 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       4  รายการ 19,250.00                         ตกลงราคา บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 19,250.00     บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 19,250.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172001 18/07/2560

152 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 2,500.00                            ตกลงราคา บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายนเ์อ็นซ ์จํากัด 2,500.00       บาท บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายนเ์อ็นซ ์จํากัด 2,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172002 18/07/2560

153 จา้งเขยีน source code       1  รายการ 26,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท ดเีอ็นเอ โรโบตกิสแ์อนดอ์อโตเมชั+น 26,000.00     บาท บรษิัท ดเีอ็นเอ โรโบตกิสแ์อนดอ์อโตเมชั+น 26,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172003 18/07/2560

154 Thermo Hygrometer        2 รายการ 8,250.00                            ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 8,250.00       บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั+น จํากัด 8,250.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172004 19/07/2560

155 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี       13 รายการ 60,200.00                         ตกลงราคา บรษิัท แล็บซสีเต็มส ์จํากัด 60,200.00     บาท บรษิัท แล็บซสีเต็มส ์จํากัด 60,200.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172005 19/07/2560

156 Stabilzer        1 รายการ 78,000.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่น ด ีทู เจ แอนด ์ซพัพลาย 78,000.00     บาท หา้งหุน้สว่น ด ีทู เจ แอนด ์ซพัพลาย 78,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172006 19/07/2560

157 สอบเทยีบเครื+องชั+ง จํานวน 3 ตวั        4 รายการ 6,152.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั+น จํากัด 6,152.00       บาท บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั+น จํากัด 6,152.00       บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172007 19/07/2560

158 Alumina bll size 6 mm        1 รายการ 3,000.00                            ตกลงราคา บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชั+นแนล จํากัด 3,000.00       บาท บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชั+นแนล จํากัด 3,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172008 19/07/2560

159 ถว้ยครซูเิบิ,ล        1 รายการ 16,100.00                         ตกลงราคา บรษิัท บญุมา อนิดสัทรี, จํากัด 16,100.00     บาท บรษิัท บญุมา อนิดสัทรี, จํากัด 16,100.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172009 19/07/2560

160 จา้งออกแบบระบบการตรวจวัดสารอนิทรยีร์ะเหย        1 รายการ 20,000.00                         ตกลงราคา นาย วรวุฒ ิเมอืงรตัน์ 20,000.00     บาท นาย วรวุฒ ิเมอืงรตัน์ 20,000.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172010 19/07/2560

161 Oil Bath        5 รายการ 29,250.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 29,250.00     บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 29,250.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172011 19/07/2560

162 วัสดคุอมพวิเตอร์        9 รายการ 38,420.00                         ตกลงราคา บรษิัท คณูพนัพมิ จํากัด 38,420.00     บาท บรษิัท คณูพนัพมิ จํากัด 38,420.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172012 20/07/2560

163 เพลทชดุทดสอบและซอ่มเกลยีวเครื+องมอื        2 รายการ 11,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 11,000.00     บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 11,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172013 20/07/2560

164 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 3,800.00                            ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 3,800.00       บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 3,800.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172014 20/07/2560

165 จา้งซอ๋มเครื+องแกว้        4 รายการ 2,280.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากัด 2,280.00       บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากัด 2,280.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172015 20/07/2560

166 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 4,950.00                            ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 4,950.00       บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 4,950.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172016 20/07/2560

167 Storage bottle        3 รายการ 3,800.00                            ตกลงราคา บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั+น จํากัด 3,800.00       บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั+น จํากัด 3,800.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172017 20/07/2560

168 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       3  รายการ 39,900.00                         ตกลงราคา บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากัด 39,900.00     บาท บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากัด 39,900.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172018 20/07/2560

169 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 6,320.00                            ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 6,320.00       บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 6,320.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172019 20/07/2560

170 พมิพซ์ลิโิคน        2 รายการ 30,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท ซลิโมเดล จํากัด 30,500.00     บาท บรษิัท ซลิโมเดล จํากัด 30,500.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172020 20/07/2560

171 เครอืงควบคมุแรงดนัไฟฟ้า        3 รายการ 89,250.00                         ตกลงราคา บรษิัท ซลิคิอน พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด 89,250.00     บาท บรษิัท ซลิคิอน พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด 89,250.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172021 20/07/2560

172 เวอรเ์นยี        2 รายการ 12,536.70                         ตกลงราคา บรษิัท สมุพิล คอรป์อเรชั+น จํากัด 12,536.70     บาท บรษิัท สมุพิล คอรป์อเรชั+น จํากัด 12,536.70     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172022 20/07/2560

173 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 6,630.00                            ตกลงราคา บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 6,630.00       บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 6,630.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172023 20/07/2560

174 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 1,926.00                            ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 1,800.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 1,800.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172024 20/07/2560

175 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 6,425.00                            ตกลงราคา บรษิัท พ.ีท.ีเครื+องมอืวทิย ์จํากัด 6,425.00       บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื+องมอืวทิย ์จํากัด 6,425.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172025 20/07/2560

176 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 1,200.00                            ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,200.00       บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,200.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172026 20/07/2560

177 จา้งทําโตะ๊       7  รายการ 210,000.00                   210,000.00                       ตกลงราคา บรษิัท เคเคเค พรซีชิั+น จํากัด 210,000.00   บาท บรษิัท เคเคเค พรซีชิั+น จํากัด 210,000.00   บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172027 20/07/2560

178 เครื+องแกว้        4 รายการ 39,550.00                         ตกลงราคา บรษิัท มสิเตอรพ์กีลาส 39,550.00     บาท บรษิัท มสิเตอรพ์กีลาส 39,550.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172028 21/07/2560

179 แผน่เหล็กรองรบัชิ,นงานสําหรบัทดสอบ        2 รายการ 31,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 31,000.00     บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 31,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172030 21/07/2560

180 MacBook Pro 13.3        1 รายการ 49,770.00                         ตกลงราคา บรษิัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) จํากัด 49,770.00     บาท บรษิัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) จํากัด 49,770.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172031 21/07/2560

181 โตะ๊สแตนเลส ขนาด 1200*1800*805 mm.        1 รายการ 37,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท เคเคเค พรซีชิั+น จํากัด 37,000.00     บาท บรษิัท เคเคเค พรซีชิั+น จํากัด 37,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172032 21/07/2560

182 FLASK BOILING ROUND        1 รายการ 3,900.00                            ตกลงราคา บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ,ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,900.00       บาท บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ,ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,900.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172033 21/07/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตุผลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!
183 อาหารเลี,ยง MEM และ Trypsin-versene        2 รายการ 16,200.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 16,200.00     บาท บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 16,200.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172034 21/07/2560

184 เสน้พลาสตกิ PLA        2 รายการ 2,897.20                            ตกลงราคา บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั+น จํากัด 2,897.20       บาท บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั+น จํากัด 2,897.20       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172035 21/07/2560

185 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(NB)        1 รายการ 34,392.52                         ตกลงราคา บรษิัท โมเดริน์เซฟ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 34,392.52     บาท บรษิัท โมเดริน์เซฟ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 34,392.52     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172036 21/07/2560

186 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เครื+องเก็บขอ้มูล)        1 รายการ 78,300.00                         ตกลงราคา บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 78,300.00     บาท บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 78,300.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172037 21/07/2560

187 จา้งบํารงุรกัษาเครื+องมอืวทิย์        1 รายการ 54,763.50                         ตกลงราคา บรษิัท เวลิดส์ยามกรุป๊ จํากัด 54,763.50     บาท บรษิัท เวลิดส์ยามกรุป๊ จํากัด 54,763.50     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172038 21/07/2560

188 จา้งบํารงุรกัษาเครื+องมอืวทิย์        5 รายการ 40,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากัด 40,000.00     บาท บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากัด 40,000.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172039 21/07/2560

189 จา้งตดิตั ,งระบบไฟฟ้า        1 รายการ 71,930.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอส.เจ.เอ็น.เอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 71,930.00     บาท บรษิัท เอส.เจ.เอ็น.เอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 71,930.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172040 21/07/2560

190 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 12,600.00                         ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 12,600.00     บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 12,600.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172041 21/07/2560

191 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        2 รายการ 3,000.00                            ตกลงราคา  จวิณัฐ เคมคิอล 3,000.00       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 3,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172042 21/07/2560

192 จา้งบํารงุรกัษาเครื+องมอืวทิย์        1 รายการ 17,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั+ม เทคโนโลย ีจํากัด 17,000.00     บาท บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั+ม เทคโนโลย ีจํากัด 17,000.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172043 21/07/2560

193 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 5,200.00                            ตกลงราคา บรษิัท ทราสโก ้เรสโซลูชั+น จํากัด 5,200.00       บาท บรษิัท ทราสโก ้เรสโซลูชั+น จํากัด 5,200.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172044 21/07/2560

194 จา้งบํารงุรกัษาเครื+องมอืวทิย์        1 รายการ 8,000.00                            ตกลงราคา บรษิัท ไอแลป ฟลูอดิ คอนโทรล จํากัด 8,000.00       บาท บรษิัท ไอแลป ฟลูอดิ คอนโทรล จํากัด 8,000.00       บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172045 21/07/2560

195 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        4 รายการ 1,975.00                            ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 1,975.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 1,975.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172046 21/07/2560

196 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 11,620.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 11,620.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 11,620.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172047 21/07/2560

197 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ 3,010.00                            ตกลงราคา บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายนเ์อ็น จํากัด 3,010.00       บาท บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายนเ์อ็น จํากัด 3,010.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172048 24/07/2560

198 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 10,200.00                         ตกลงราคา บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 10,200.00     บาท บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 10,200.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172049 24/07/2560

199 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ 22,620.00                         ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 22,620.00     บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 22,620.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172050 24/07/2560

200 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 5,340.00                            ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,340.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,340.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172051 24/07/2560

201 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 2,520.00                            ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,520.00       บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,520.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172052 24/07/2560

202 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 16,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 16,500.00     บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 16,500.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172053 24/07/2560

203 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        3 รายการ 8,310.00                            ตกลงราคา บรษิัท ไทยเพาเวอร ์เซฟ พรซีชิั+น จํากัด 8,310.00       บาท บรษิัท ไทยเพาเวอร ์เซฟ พรซีชิั+น จํากัด 8,310.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172054 24/07/2560

204 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 13,800.00                         ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ,ง 1992 จํากัด 13,800.00     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ,ง 1992 จํากัด 13,800.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172055 24/07/2560

205 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 26,800.00                         ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 21,000.00     บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 21,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172056 24/07/2560

206 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 2,520.00                            ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 2,520.00       บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 2,520.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172057 24/07/2560

207 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 4,050.00                            ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00       บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172058 24/07/2560

208 camera ip avtech AVM 2453        1 รายการ 15,100.00                         ตกลงราคา บรษิัท สยามสง่าพงษ์ จํากัด 21,850.00     บาท บรษิัท วนิ อทิ กรุป๊ จํากัด 15,100.00     บาท ราคาตํ+าสดุ 3041172059 24/07/2560

บรษิัท วนิ อทิ กรุป๊ จํากัด 15,100.00     บาท

209 จา้งเหมาบรกิาร       1  รายการ 9,500.00                            ตกลงราคา บรษิัท ทอปแพคเอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 9,500.00       บาท บรษิัท ทอปแพคเอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 9,500.00       บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172060 24/07/2560

210 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 1,500.00                            ตกลงราคา  จวิณัฐ เคมคิอล 1,500.00       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172061 24/07/2560

211 วัสดสุ ิ,นเปลอืง-หลอดไฟ        9 รายการ 166,450.00                   166,450.00                       ตกลงราคา บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 166,450.00   บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 166,450.00   บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172062 24/07/2560

212 ซลิโิคนรใูส 2x4 mm. x 15 M. NCR        1 รายการ 933.66                               ตกลงราคา บรษิัท เอ็น.ซ.ีอาร ์รบัเบอร ์จํากัด 933.66           บาท บรษิัท เอ็น.ซ.ีอาร ์รบัเบอร ์จํากัด 933.66           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172063 24/07/2560

213 Vacuum Oil,Ultragrade 19 Oil (4 Litres)        1 รายการ 22,500.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทย ทอีาร ์เอ็นจเินยีริ+ง 22,000.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทย ทอีาร ์เอ็นจเินยีริ+ง 22,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172064 24/07/2560

214 Oil Filter        2 รายการ 20,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไอทพี ีเพาเวอร ์จํากัด 20,000.00     บาท บรษิัท ไอทพี ีเพาเวอร ์จํากัด 20,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172065 24/07/2560

215 คา่สาร epoxy        1 รายการ 28,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท สยาม คอนเซพท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 28,000.00     บาท บรษิัท สยาม คอนเซพท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 28,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172066 24/07/2560

216 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 20,654.21                         ตกลงราคา บรษิัท นาโน เจนเนอเรชั+น จํากัด 20,654.21     บาท บรษิัท นาโน เจนเนอเรชั+น จํากัด 20,654.21     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172067 24/07/2560

217 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 1,600.00                            ตกลงราคา บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากัด 1,600.00       บาท บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ จํากัด 1,600.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172068 24/07/2560

218 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 1,750.00                            ตกลงราคา บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 1,750.00       บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 1,750.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172069 24/07/2560

219 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 9,900.00                            ตกลงราคา บรษิัท ดซีายเอ็นซ ์จํากัด 9,900.00       บาท บรษิัท ดซีายเอ็นซ ์จํากัด 9,900.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172070 24/07/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตุผลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!
220 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        2 รายการ 605.00                               ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 605.00           บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 605.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172071 24/07/2560

221 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        3 รายการ 22,860.00                         ตกลงราคา บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,860.00     บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,860.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172072 24/07/2560

222 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 1,119.57                            ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,119.57       บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,119.57       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172073 24/07/2560

223  โบวช์วัร ์Active Pak        1 รายการ 9,000.00                            ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,000.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172074 24/07/2560

224 ใบมดีสําหรบัปั+นเนื,อปาลม์        3 รายการ 9,520.00                            ตกลงราคา บรษิัท โปร อเิล็คทรคิ แบงคค์อก จํากัด 9,520.00       บาท บรษิัท โปร อเิล็คทรคิ แบงคค์อก จํากัด 9,520.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172075 24/07/2560

225 จา้งซอ่มเครื+องมอืวทิย์        1 รายการ 57,900.00                         ตกลงราคา บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 57,900.00     บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 57,900.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172076 25/07/2560

226 จา้งออกแบบวางแผนการผา่ตดั        1 รายการ 20,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท คสัตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 20,000.00     บาท บรษิัท คสัตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 20,000.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172077 25/07/2560

227 จา้งสอบเทยีบเครื+องมอืวทิย์        2 รายการ 8,900.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท จํากัด 8,900.00       บาท บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท จํากัด 8,900.00       บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172078 25/07/2560

228 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ 6,630.00                            ตกลงราคา บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ,ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 6,630.00       บาท บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ,ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 6,630.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172079 25/07/2560

229 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 820.00                               ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 820.00           บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 820.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172080 25/07/2560

230 จา้งทําระบบสยและอุปกรณ์ไฮดรอลกิ        1 รายการ 80,000.00                         ตกลงราคา นาย เพทาย  สุม่งาม 80,000.00     บาท นาย เพทาย  สุม่งาม 80,000.00     บาท ราคาตํ+าสดุ 3041172081 25/07/2560

 ๕ บิ<กเจรญิกลเอ็นจเินยีริ+ง 120,000.00   บาท

231 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 4,250.00                            ตกลงราคา บรษิัท ยูไนเต็ดคอปเปอร ์จํากัด 4,250.00       บาท บรษิัท ยูไนเต็ดคอปเปอร ์จํากัด 4,250.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172082 25/07/2560

232 ครภุัณฑต์น้แบบ(มอเตอร)์        1 รายการ 31,600.00                         ตกลงราคา บรษิัท ฟเล็คซซ์เิบลิ ออโตเมชั+น ซสิเต็ม จํากัด 31,600.00     บาท บรษิัท ฟเล็คซซ์เิบลิ ออโตเมชั+น ซสิเต็ม จํากัด 31,600.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172083 25/07/2560

233 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร(์UPS)        2 รายการ 73,400.00                         ตกลงราคา บรษิัท ไทยโฮช ิจํากัด 73,400.00     บาท บรษิัท ไทยโฮช ิจํากัด 73,400.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172084 25/07/2560

234 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        4 รายการ 6,638.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 6,638.00       บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 6,638.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172085 25/07/2560

235 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        2 รายการ 15,300.00                         ตกลงราคา บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั+น จํากัด 15,300.00     บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั+น จํากัด 15,300.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172086 25/07/2560

236 จา้งออกแบบวางแผนการผา่ตดั        1 รายการ 10,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท คสัตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 10,000.00     บาท บรษิัท คสัตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 10,000.00     บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172087 25/07/2560

237 อุปกรณ์ดกัฝุ่ น        1 รายการ 10,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท มั+นยนื เซอรว์สิ แอนด ์วศิวกรรม จําก 10,000.00     บาท บรษิัท มั+นยนื เซอรว์สิ แอนด ์วศิวกรรม จําก 10,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172088 25/07/2560

238 SJCAM SJ4000 WIFI 2.0"        2 รายการ 3,271.03                            ตกลงราคา บรษิัท นฤมติ เทรดดิ,ง จํากัด 3,271.03       บาท บรษิัท นฤมติ เทรดดิ,ง จํากัด 3,271.03       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172089 25/07/2560

239 คา่บรกิารสอบเทยีบอุปกรณ์วัดแรงรุน่ DFH-5        1 รายการ 40,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท เครส นาโนโซลูชั+น (ประเทศไทย) จํากัด 40,000.00     บาท บรษิัท เครส นาโนโซลูชั+น (ประเทศไทย) จํากัด 40,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172090 25/07/2560

240 สอบเทยีบ Level (T3-LEV-01-032016-0)        1 รายการ 2,500.00                            ตกลงราคา บรษิัท ไมโคร พรซีชิั+น คาลเิบรชั+น 2,500.00       บาท บรษิัท ไมโคร พรซีชิั+น คาลเิบรชั+น 2,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172091 25/07/2560

241 ถงุมอื        5 รายการ 12,850.00                         ตกลงราคา  จวิณัฐ เคมคิอล 12,850.00     บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 12,850.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172092 25/07/2560

242 TONER        2 รายการ 15,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 15,500.00     บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 15,500.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172093 25/07/2560

243 วัสดสุ ิ,นเปลอืงในงานวศิวกรรมสนับสนุนM608        2 รายการ 6,808.00                            ตกลงราคา บรษิัท ไพรมัส จํากัด 6,808.00       บาท บรษิัท ไพรมัส จํากัด 6,808.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172094 25/07/2560

244 เกา้อี,สําหรบัหอ้งปฏบิตักิาร (ทรงเตี,ย)        1 รายการ 20,400.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบลิ จํากัด 20,400.00     บาท บรษิัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบลิ จํากัด 20,400.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172095 25/07/2560

245 เกา้อี,ปฏบิตักิารหอ้ง Lab        2 รายการ 19,200.00                         ตกลงราคา บรษิัท อนิฟินติี, ออฟฟิต ซพัพลาย จํากัด 19,200.00     บาท บรษิัท อนิฟินติี, ออฟฟิต ซพัพลาย จํากัด 19,200.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172096 25/07/2560

246 ชดุทดสอบจับชิ,นงาน       1  รายการ 140,000.00                   140,000.00                       ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเต็ด ดไีซน ์แอนด ์แมชชนี 140,000.00   บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเต็ด ดไีซน ์แอนด ์แมชชนี 140,000.00   บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172097 25/07/2560

247 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร์       2  รายการ 106,400.00                   106,400.00                       ตกลงราคา บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด 106,400.00   บาท บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด 106,400.00   บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172098 25/07/2560

248 ขนขา้ยเครื+องจักร        1 รายการ 17,000.00                         ตกลงราคา นาง สพุดิา ไชยวงศ์ 17,000.00     บาท นาง สพุดิา ไชยวงศ์ 17,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172099 26/07/2560

249 Blood Collect Tube        2 รายการ 3,720.00                            ตกลงราคา บรษิัท อนิเทรนด ์โปร เมด จํากัด 3,720.00       บาท บรษิัท อนิเทรนด ์โปร เมด จํากัด 3,720.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172100 26/07/2560

250 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 5,000.00                            ตกลงราคา บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 5,000.00       บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 5,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172101 26/07/2560

251 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)       12 รายการ 4,331.00                            ตกลงราคา บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 4,331.00       บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 4,331.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172102 26/07/2560

252 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 18,224.30                         ตกลงราคา บรษิัท นาโน เจนเนอเรชั+น จํากัด 18,224.30     บาท บรษิัท นาโน เจนเนอเรชั+น จํากัด 18,224.30     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172103 26/07/2560

253 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 1,987.80                            ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,987.80       บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,987.80       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172104 26/07/2560

254 Flushing Nozzle        2 รายการ 9,200.00                            ตกลงราคา บรษิัท สยามอเีคดะ จํากัด 9,200.00       บาท บรษิัท สยามอเีคดะ จํากัด 9,200.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172105 26/07/2560

255 ลวดเชื+อมแสตนเลส        2 รายการ 7,470.00                            ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 7,470.00       บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 7,470.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172106 26/07/2560

256 D-PBS, 10x1L        4 รายการ 9,570.00                            ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 9,570.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 9,570.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172107 26/07/2560
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257 Absolute Ethanol        1 รายการ 2,250.00                            ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,250.00       บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,250.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172108 26/07/2560

258 เศษผา้เช็ดนํ,ามัน        1 รายการ 3,500.00                            ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรงัสติโบลท์ 3,500.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรงัสติโบลท์ 3,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172109 26/07/2560

259 งานซอ่มเครื+องวัดก๊าซชวีภาพ S/N 11600        1 รายการ 45,400.00                         ตกลงราคา บรษิัท เบส เทคนคิ โซลูชั+น จํากัด 45,400.00     บาท บรษิัท เบส เทคนคิ โซลูชั+น จํากัด 45,400.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172110 26/07/2560

260 กระบอกไฮดรอลกิและโฟรค์อนโทรลวาลว์        3 รายการ 23,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท แอโรฟลูอดิ จํากัด 23,000.00     บาท บรษิัท แอโรฟลูอดิ จํากัด 23,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172111 26/07/2560

261 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        6 รายการ 28,720.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 28,720.00     บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 28,720.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172112 26/07/2560

262 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 6,630.00                            ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,630.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,630.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172113 26/07/2560

263 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 4,600.00                            ตกลงราคา บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,600.00       บาท บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,600.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172114 26/07/2560

264 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 15,400.00                         ตกลงราคา บรษิัท ออสกา้ โฮลดิ,ง จํากัด 15,400.00     บาท บรษิัท ออสกา้ โฮลดิ,ง จํากัด 15,400.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172115 26/07/2560

265 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 15,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 15,000.00     บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 15,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172116 26/07/2560

266 วัสดคุอมพวิเตอร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 2,390.00                            ตกลงราคา บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 2,390.00       บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 2,390.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172117 26/07/2560

267 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00     บาท บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172118 26/07/2560

268 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 22,500.00                         ตกลงราคา บรษิัท เฮเดล เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,500.00     บาท บรษิัท เฮเดล เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,500.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172119 26/07/2560

269 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)        1 รายการ 3,600.00                            ตกลงราคา บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,520.00       บาท บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,520.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172120 26/07/2560

270 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 8,000.00                            ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทยโพลแีอด 8,000.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทยโพลแีอด 8,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172121 26/07/2560

271 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)        1 รายการ 3,360.00                            ตกลงราคา บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,360.00       บาท บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,360.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172122 26/07/2560

272 แบตเตอรี+       10 รายการ 260,400.00                   260,400.00                       ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กา้วเจรญิ 260,400.00   บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กา้วเจรญิ 260,400.00   บาท ราคาตํ+าสดุ 3041172123 27/07/2560

บรษิัท ด-ีคงิส ์กราฟฟิค จํากัด 316,820.00   บาท

273 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ              EUR321.00     ตกลงราคา  Megazyme u.c. 321.00           EUR  Megazyme u.c. 321.00           EUR มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170048 4/07/2560

274 Zeolite        6 รายการ            USD2,700.00     ตกลงราคา  TOSHO ASIA PTE. LTD 2,700.00       USD  TOSHO ASIA PTE. LTD 2,700.00       USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170049 4/07/2560

275 Titanium foil        1 รายการ              GBP546.00     ตกลงราคา  Goodfellow Cambridge Limited 546.00           GBP  Goodfellow Cambridge Limited 546.00           GBP มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170050 4/07/2560

276 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ            USD8,702.95            USD8,702.95     ตกลงราคา  Carpenter Technology Corp. 8,702.95       USD  Carpenter Technology Corp. 8,702.95       USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170051 6/07/2560

277 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ              EUR931.00     ตกลงราคา  TELEDYNE MARINE 931.00           EUR  TELEDYNE MARINE 931.00           EUR มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170052 14/07/2560

278 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        4 รายการ              USD250.00     ตกลงราคา  Dinalog, Inc 250.00           USD  Dinalog, Inc 250.00           USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170053 12/07/2560

279 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ              USD413.28     ตกลงราคา  Koslow Scientific Company 413.28           USD  Koslow Scientific Company 413.28           USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170054 17/07/2560

280 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ    CNY1,600.00     ตกลงราคา  Shanghai Research Institue 1,600.00       CNY  Shanghai Research Institue 1,600.00       CNY มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170055 19/07/2560

281 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ           USD2,448.000     ตกลงราคา  Techmer PM, LLC 2,448.00       USD  Techmer PM, LLC 2,448.00       USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170056 24/07/2560

282 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ              USD932.00     ตกลงราคา  Toronto Surplus & Scientific Inc. 932.00           USD  Toronto Surplus & Scientific Inc. 932.00           USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170057 24/07/2560

283 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ           JPY13,700.00     ตกลงราคา  JEOL ASIA PTE LTD 13,700.00     JPY  JEOL ASIA PTE LTD 13,700.00     JPY มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170058 24/07/2560

284 เครื+องทดสอบแบตเตอรี+        1 รายการ           USD98,735.67           USD98,735.67       พเิศษ  Novonix Battery Testing Services Inc 98,735.67     USD  Novonix Battery Testing Services Inc 98,735.67     USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170059 27/07/2560

285 สารมาตรฐาน       13 รายการ           USD10,310.00           USD10,310.00       พเิศษ  WELLINGTON LABRORATORIES 10,310.00     USD  WELLINGTON LABRORATORIES 10,310.00     USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3042170060 27/07/2560

286 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เครื+องกัดขึ,นรปูฯ)        1 รายการ 420,000.00                   420,000.00                       ตกลงราคา บรษิัท สแกนเนอรส์ สามมติ ิจํากัด 420,000.00   บาท บรษิัท สแกนเนอรส์ สามมติ ิจํากัด 420,000.00   บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3051170019 17/07/2560

287 จา้งเหมาทําอุปกรณ์ (ตน้แบบ)        2 รายการ 242,000.00                   242,000.00                       ตกลงราคา บรษิัท โป๊วกี+ จํากัด 242,000.00   บาท บรษิัท โป๊วกี+ จํากัด 242,000.00   บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3052170036 4/07/2560

288 จา้งบํารงุรกัษาเครื+องมอืวทิยาศาสตร ์รายปี        1 รายการ 55,000.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ซจี ีเอ็นจเินยีริ+ง 55,000.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซจี ีเอ็นจเินยีริ+ง 55,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3052170037 12/07/2560

289 จา้งบํารงุรกัษาเครื+อง ICP OES รายปี        1 รายการ 40,000.00                         ตกลงราคา บรษิัท เคมสิทรเูมน้ท ์จํากัด 40,000.00     บาท บรษิัท เคมสิทรเูมน้ท ์จํากัด 40,000.00     บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3052170038 17/07/2560
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