
แบบ สขร.1

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

1 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 148,622.60 148,622.60     ตกลงราคา บรษิัท ยเูนี�ยน เทค เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 148,622.60 บาท บรษิัท ยเูนี�ยน เทค เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 148,622.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172124 1/08/2560

2 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       4  รายการ 224,000.00 224,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 224,000.00 บาท บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 224,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172125 1/08/2560

3 จา้งซอ่มเครื�องมอืวทิย์        3 รายการ 146,570.00 146,570.00     ตกลงราคา บรษิัท แอ็ด โปร เทค จํากัด 146,570.00 บาท บรษิัท แอ็ด โปร เทค จํากัด 146,570.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172126 1/08/2560

4 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       4  รายการ 5,900.00     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,900.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172127 1/08/2560

5 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท วเีจซพัพลาย ยโูรนั�น จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท วเีจซพัพลาย ยโูรนั�น จํากัด 15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172128 1/08/2560

6 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       2  รายการ 9,800.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 9,800.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 9,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172129 1/08/2560

7 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 5,841.12     ตกลงราคา บรษิัท มาโครแคร ์จํากัด 5,841.12 บาท บรษิัท มาโครแคร ์จํากัด 5,841.12 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172130 1/08/2560

8 จา้งทําอะไหลช่ ิ.นงานตน้แบบ        2 รายการ 89,000.00     ตกลงราคา นาย สมศักดิ/ ธรรมวานชิ 89,000.00 บาท นาย สมศักดิ/ ธรรมวานชิ 89,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172132 1/08/2560

9 อปุกรณ์        2 รายการ 2,150.01     ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 2,150.01 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 2,150.01 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172133 1/08/2560

10 อปุกรณ์ตน้แบบ       10 รายการ 28,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ด ีเอ็ม อ ีดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด 28,000.00 บาท บรษิัท ด ีเอ็ม อ ีดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด 28,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172134 1/08/2560

11 วัสดถุาดรองนํ.า        3 รายการ 11,300.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 11,300.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 11,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172135 2/08/2560

12 JAR MILL size 500 g.        1 รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โพรมนิ จํากัด 6,000.00 บาท บรษิัท โพรมนิ จํากัด 6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172136 2/08/2560

13 Hydraulic cutting press @1        1 รายการ 28,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เค แอนด ์เอส อนิสทรูเมนท์ 28,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เค แอนด ์เอส อนิสทรูเมนท์ 28,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172137 2/08/2560

14 กรวยกระดาษ        1 รายการ 3,600.00     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 3,600.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 3,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172138 2/08/2560

15 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์(Digital Mass Flow)        3 รายการ 259,060.00 259,060.00     ตกลงราคา บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 259,060.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 259,060.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172139 2/08/2560

16 นํ.ายาหลอ่เย็น        2 รายการ 18,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 18,000.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 18,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172140 2/08/2560

17 ซอ่มเครื�อง DATA LOGGER หอ้ง M431        3 รายการ 10,540.00     ตกลงราคา บรษิัท ซายนล์ชูั�น จํากัด 10,540.00 บาท บรษิัท ซายนล์ชูั�น จํากัด 10,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172141 2/08/2560

18 ผนังเตาเผาความรอ้นสงู        2 รายการ 15,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ชวโชต ิจํากัด 15,600.00 บาท บรษิัท ชวโชต ิจํากัด 15,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172142 2/08/2560

19 ซอ่มรอยตอ่ผนังลฟิท์        1 รายการ 37,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ฝนณพัฒน ์คลนีนิ�ง แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 37,200.00 บาท บรษิัท ฝนณพัฒน ์คลนีนิ�ง แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 37,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172143 2/08/2560

20 ซอ่มเครื�อง Automatic spiral plater        3 รายการ 67,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย 67,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย 67,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172144 2/08/2560

21 Volumetric Flask        3 รายการ 6,620.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 6,620.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 6,620.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172145 2/08/2560

22 Xerox Fuji (CT350973)Drum DP-P355D        1 รายการ 6,440.00     ตกลงราคา บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซน็เตอร ์จํากัด 6,440.00 บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซน็เตอร ์จํากัด 6,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172146 2/08/2560

23 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       2  รายการ 6,920.00     ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 6,920.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 6,920.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172147 2/08/2560

24 วัสดวุทิยาศาสตร ์(ผลโลหะ)        1 รายการ 7,450.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,450.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172148 2/08/2560

25 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 17,500.00     ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 17,500.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 17,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172149 2/08/2560

26 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 50,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั�นส จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั�นส จํากัด 50,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172150 2/08/2560

27 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 1,680.00     ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,680.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,680.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172151 2/08/2560

28 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 2,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,000.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172152 2/08/2560

29 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 1,800.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,800.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172153 2/08/2560

30 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  รายการ 4,562.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 4,562.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 4,562.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172154 2/08/2560

31 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 2,970.00     ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 2,970.00 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 2,970.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172155 3/08/2560

32 วัสดวุทิยาศาสตร ์(วัสด)ุ       2  รายการ 17,000.00     ตกลงราคา  วัฒนารุ่งเรอืง เอ็นจเินยีริ�ง 17,000.00 บาท  วัฒนารุ่งเรอืง เอ็นจเินยีริ�ง 17,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172156 3/08/2560

33 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 1,400.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,400.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172157 3/08/2560

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที! 1-31 สงิหาคม 2560 
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34 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        9 รายการ 3,525.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 3,525.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 3,525.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172158 3/08/2560

35 วัสดสุําหรับงานวจิัยตน้แบบ        5 รายการ 8,811.00     ตกลงราคา บรษิัท คอมเซเวน่ จํากัด (มหาชน) จํากัด 8,811.00 บาท บรษิัท คอมเซเวน่ จํากัด (มหาชน) จํากัด 8,811.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172160 3/08/2560

36 เครื�องชั�ง 2 ตําแหน่ง       1  รายการ 28,500.00     ตกลงราคา บรษิัท วนาไซเอนซ ์จํากัด 28,500.00 บาท บรษิัท วนาไซเอนซ ์จํากัด 28,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172162 3/08/2560

37 วัสดวุทิยาศาสตร ์(วัสด)ุ       1  รายการ 7,700.00     ตกลงราคา บรษิัท เคม ีอนิโนเวชั�น จํากัด 7,700.00 บาท บรษิัท เคม ีอนิโนเวชั�น จํากัด 7,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172163 3/08/2560

38 จา้งตรวจวัดคณุภาพไฟฟ้าอาคารMTEC        7 รายการ 100,000.00     ตกลงราคา บรษิัท รไีล เทค จํากัด 100,000.00 บาท บรษิัท รไีล เทค จํากัด 100,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172164 3/08/2560

39 Acetaldehyde (Fisher)       1  รายการ 2,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากัด 2,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากัด 2,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172165 4/08/2560

40 พรมวางภายนอก        3 รายการ 46,728.00     ตกลงราคา บรษิัท ซเีอสท ีซพัพลายส ์จํากัด 46,728.00 บาท บรษิัท ซเีอสท ีซพัพลายส ์จํากัด 46,728.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172166 4/08/2560

41 SIPHON TIPS สําหรับเครื�องauto titrate        1 รายการ 4,635.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 4,635.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 4,635.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172167 4/08/2560

42 จา้งวเิคราะหป์รมิาณน ้าํมันโดยการสกัด        1 รายการ 51,200.00     กรณีพเิศษ  ศนูยค์น้ควา้และพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติทางยาง 51,200.00 บาท  ศนูยค์น้ควา้และพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติทางยาง 51,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172168 4/08/2560

43 ตดิตั .งหนา้ตา่งอลมูเินยีมบานเลื�อน        1 รายการ 19,500.00     ตกลงราคา นาย พเิชษฐ ์สดุงาม 19,500.00 บาท นาย พเิชษฐ ์สดุงาม 19,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172169 4/08/2560

44 จา้งทําชดุทดสอบการเตมิอากาศ        1 รายการ 275,000.00 275,000.00     ตกลงราคา บรษิัท คณุาไทย จํากัด 275,000.00 บาท บรษิัท คณุาไทย จํากัด 275,000.00 บาท มคีณุลักษณะและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172170 4/08/2560

45 สารเคมสีําหรับทดสอบนํ.ามันปาลม์        2 รายการ 48,333.00     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 48,330.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 48,330.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172171 4/08/2560

46 วัสดสุําหรับใชใ้นโครงการ        4 รายการ 11,340.00     ตกลงราคา บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 11,340.00 บาท บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 11,340.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172172 4/08/2560

47 Ethanol        2 รายการ 2,600.00     ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,600.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172173 4/08/2560

48 กระบอกฉีด        4 รายการ 3,640.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 3,640.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 3,640.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172174 4/08/2560

49 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 2,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� จํากัด 2,200.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� จํากัด 2,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172175 4/08/2560

50 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 4,480.00     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,480.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172176 4/08/2560

51 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 6,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมนท ์จํากัด 6,600.00 บาท บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมนท ์จํากัด 6,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172177 4/08/2560

52 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        6 รายการ 5,480.00     ตกลงราคา บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ.ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,480.00 บาท บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ.ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172178 4/08/2560

53 วัสดวุทิยาศาสตร ์(วัสด)ุ       1  รายการ 405.00                           ตกลงราคา บรษิัท ซนัไรส ์เทคโนโลย ีจํากัด 405.00       บาท บรษิัท ซนัไรส ์เทคโนโลย ีจํากัด 405.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172179 7/08/2560

54 จา้งบํารุงรักษาเครื�องมอืวทิย์        1 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากัด 4,000.00 บาท บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากัด 4,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172180 7/08/2560

55 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 15,264.00     ตกลงราคา บรษิัท ชไิรอชิ ิแคลเซยีม (ไทยแลนด)์ จํากัด 15,264.00 บาท บรษิัท ชไิรอชิ ิแคลเซยีม (ไทยแลนด)์ จํากัด 15,264.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172181 7/08/2560

56 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 6,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� จํากัด 6,600.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� จํากัด 6,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172182 7/08/2560

57 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 4,700.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172183 7/08/2560

58 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ 3,100.00     ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 3,100.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 3,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172184 7/08/2560

59 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 5,495.33     ตกลงราคา บรษิัท อาร ์แอนด ์ด ีคอมพวิเตอร ์จํากัด 5,495.33 บาท บรษิัท อาร ์แอนด ์ด ีคอมพวิเตอร ์จํากัด 5,495.33 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172185 7/08/2560

60 ปลกูโมกและกอ่ฉาบอฐิมวล 506        6 รายการ 68,600.00     ตกลงราคา นาย สงกรานต ์  แกว้นา 68,600.00 บาท นาย สงกรานต ์  แกว้นา 68,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172186 7/08/2560

61 LCD        1 รายการ 42,600.00     ตกลงราคา บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากัด 42,600.00 บาท บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากัด 42,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172187 7/08/2560

62 วัสดวุทิยาศาสตร ์(วัสด)ุ        2 รายการ 8,379.00     ตกลงราคา บรษิัท รุ่งอรุณแมชชนีเนอร ีจํากัด 8,379.00 บาท บรษิัท รุ่งอรุณแมชชนีเนอร ีจํากัด 8,379.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172188 7/08/2560

63 หลอด LED        7 รายการ 17,883.07     ตกลงราคา บรษิัท ไลทต์ ิ.ง แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 17,883.07 บาท บรษิัท ไลทต์ ิ.ง แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 17,883.07 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172189 7/08/2560

64 Spare Part ซอ่มบํารุงภายในอาคาร        4 รายการ 23,450.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 23,450.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 23,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172190 7/08/2560

65 จา้งซอ่มระบบ Fume Hood        3 รายการ 49,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กติ ฟังกช์ั�น ออลล ์จํากัด 49,000.00 บาท บรษิัท กติ ฟังกช์ั�น ออลล ์จํากัด 49,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172191 7/08/2560

66 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 8,600.00     ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 8,600.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 8,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172193 7/08/2560

67 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 4,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 4,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172194 7/08/2560

68 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 3,450.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 3,450.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 3,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172195 7/08/2560
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69 Toner HP        1 รายการ 7,140.00     ตกลงราคา บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซน็เตอร ์จํากัด 7,140.00 บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซน็เตอร ์จํากัด 7,140.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172196 7/08/2560

70 จา้งขนขา้ยและตดิตั .งเครื�องวเิคราะห์        1 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์ จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์ จํากัด 25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172197 7/08/2560

71 วัสดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ 29,360.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 29,360.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 29,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172198 7/08/2560

72 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 12,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 12,600.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 12,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172199 7/08/2560

73 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 18,000.00 กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัย มหดิล 18,000.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172200 7/08/2560

74 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       2  รายการ 19,200.00 กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัย มหดิล 19,200.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 19,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172201 7/08/2560

75 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 13,000.00 กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ 13,000.00 บาท มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ 13,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172202 8/08/2560

76 ตูเ้ย็น 2 ประตู        1 รายการ 19,999.00     ตกลงราคา บรษิัท สนิสยาม พลัส จํากัด 19,999.00 บาท บรษิัท สนิสยาม พลัส จํากัด 19,999.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172203 8/08/2560

77 อปุกรณ์        1 รายการ 15,040.00     ตกลงราคา บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส ์จํากัด 12,032.00 บาท บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส ์จํากัด 12,032.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172204 8/08/2560

78 ลกูปืน        1 รายการ 584.00                           ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 584.00       บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 584.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172205 8/08/2560

79 ตะแกรงร่อนสาร        6 รายการ 82,700.00     ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากัด 82,700.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากัด 82,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172206 8/08/2560

80 แคลมและเครื�องแกว้       18 รายการ 31,510.00     ตกลงราคา บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั�น จํากัด 31,510.00 บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั�น จํากัด 31,510.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172207 8/08/2560

81 LED Hight Bay Light 200w.        1 รายการ 23,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ชนิเพาเวอร ์จํากัด 23,400.00 บาท บรษิัท ชนิเพาเวอร ์จํากัด 23,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172208 8/08/2560

82 สแตนไมก้๊อก        1 รายการ 4,800.00     ตกลงราคา บรษิัท มสิเตอรพ์กีลาส  จํากัด 4,800.00 บาท บรษิัท มสิเตอรพ์กีลาส  จํากัด 4,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172209 9/08/2560

83 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 6,000.00     ตกลงราคา  รวมวัสดทุนไฟ แอนด ์เซอรว์สิ 6,000.00 บาท  รวมวัสดทุนไฟ แอนด ์เซอรว์สิ 6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172210 8/08/2560

84 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 7,187.50     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 7,187.50 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 7,187.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172211 8/08/2560

85 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 12,560.00     ตกลงราคา บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 12,560.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 12,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172212 8/08/2560

86 วัสดคุอมพวิเตอร(์ผงหมกึ)        4 รายการ 16,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟนกิซ ์จํากัด 15,200.00 บาท บรษิัท โฟนกิซ ์จํากัด 15,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172213 8/08/2560

87 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 10,160.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 10,160.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 10,160.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172214 8/08/2560

88 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 7,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 7,200.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 7,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172215 8/08/2560

89 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        4 รายการ 40,696.00     ตกลงราคา บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั�น จํากัด 40,696.00 บาท บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั�น จํากัด 40,696.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172216 8/08/2560

90 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       2  รายการ 3,150.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,150.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172218 8/08/2560

91 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 19,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 19,000.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 19,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172219 8/08/2560

92 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 1,750.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,750.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172220 8/08/2560

93 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 4,200.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 4,200.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 4,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172221 8/08/2560

94 Notebook        1 รายการ 251,000.00 251,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อเีทอรน์ติี. จํากัด 251,000.00 บาท บรษิัท อเีทอรน์ติี. จํากัด 251,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 3041172222 9/08/2560

บรษิัท อนิโนโค จํากัด 288,400.00 บาท

95 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       7  รายการ 19,050.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.พ.ีเอ็น แมชชนี 19,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.พ.ีเอ็น แมชชนี 19,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172223 9/08/2560

96 Pestel & Mortar,        3 รายการ 6,290.00     ตกลงราคา บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 6,290.00 บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 6,290.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172224 9/08/2560

97 เครื�องตัดตัวอยา่ง       1  รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พสิษิฐ ์อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท พสิษิฐ ์อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด 20,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172225 9/08/2560

98 BEARINGW/HOLDER        3 รายการ 2,569.20     ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 2,569.20 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 2,569.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172226 9/08/2560

99 spare part  ระบบ Access Control        2 รายการ 48,550.00     ตกลงราคา บรษิัท จอหน์สนั คอนโทรลส ์จํากัด 48,550.00 บาท บรษิัท จอหน์สนั คอนโทรลส ์จํากัด 48,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172228 9/08/2560

100 จา้งเหมาซอ่มผนังอาคาร       12 รายการ 25,574.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 25,574.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 25,574.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172229 9/08/2560

101 วัสดสุํานักงาน       15 รายการ 12,812.00     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 12,812.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 12,812.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172230 9/08/2560

102 เกยีรม์อเตอร์        1 รายการ 18,460.00     ตกลงราคา บรษิัท แอโรฟลอูดิ จํากัด 18,460.00 บาท บรษิัท แอโรฟลอูดิ จํากัด 18,460.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 3041172231 9/08/2560

บรษิัท นวิแม็ก จํากัด 27,200.00 บาท
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103 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 6,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซ ิ�ง จํากัด 6,500.00 บาท บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซ ิ�ง จํากัด 6,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172232 9/08/2560

104 วัสดวุทิยาศาสตร(์แก๊ส)       2  รายการ 9,860.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 9,860.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 9,860.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172233 9/08/2560

105 วัสดวุทิยาศาสตร(์แก๊ส)        1 รายการ 5,250.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,800.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172234 9/08/2560

106 วัสดวุทิยาศาสตร(์แก๊ส)       1  รายการ 840.00                           ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 840.00       บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 840.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172235 9/08/2560

107 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร(์Stabilizer)        1 รายการ 58,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ชโูฟทคิ จํากัด 58,800.00 บาท บรษิัท ชโูฟทคิ จํากัด 58,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172236 #########

108 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       3  รายการ 15,426.06     ตกลงราคา บรษิัท เฟสโต ้จํากัด 15,426.06 บาท บรษิัท เฟสโต ้จํากัด 15,426.06 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172237 #########

109 แผน่อลมูเินยีม        1 รายการ 14,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 14,400.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 14,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172238 #########

110 pH electrode LE409        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172239 #########

111 คา่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมโีดย XRF        1 รายการ 19,000.00     กรณีพเิศษ  กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 19,000.00 บาท  กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 19,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172240 #########

112 ซคัชั�นฟลาสค์        3 รายการ 4,785.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร 4,785.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร 4,785.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172241 #########

113 กระดาษกรอง        1 รายการ 1,825.00     ตกลงราคา บรษิัท รุ่งเรอืงกจิ เวท แอนด ์สเกล จํากัด 1,825.00 บาท บรษิัท รุ่งเรอืงกจิ เวท แอนด ์สเกล จํากัด 1,825.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172242 #########

114 ชดุ Counter ประชาสมัพันธ์        2 รายการ 24,100.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทยไทโย จํากัด 24,100.00 บาท บรษิัท ไทยไทโย จํากัด 24,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172243 #########

115 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 22,596.00     ตกลงราคา บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส ์จํากัด 22,596.00 บาท บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส ์จํากัด 22,596.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172244 #########

116 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       9  รายการ 18,144.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์และเคมภีัณฑ ์จํากัด18,144.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์และเคมภีัณฑ ์จํากัด 18,144.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172245 #########

117 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       1  รายการ 1,305.02     ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,305.02 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,305.02 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172246 #########

118 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       1  รายการ 23,075.50     ตกลงราคา บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 23,075.50 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 23,075.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172247 #########

119 โต๊ะยกสงูดว้ยระบบไฮดรอรกิ (Table Lift)        2 รายการ 270,000.00 270,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส พ ีแอ็ดวานซ ์คอรป์อเรชั�น จํากัด 270,000.00 บาท บรษิัท เอส พ ีแอ็ดวานซ ์คอรป์อเรชั�น จํากัด 270,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172248 #########

120 จา้งทําโมล        1 รายการ 8,500.00     ตกลงราคา นาย ศักดิ/ดา เกดิการ 8,500.00 บาท นาย ศักดิ/ดา เกดิการ 8,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172250 #########

121 อปุกรณ์ไฟฟ้าควบคมุ        1 รายการ 5,176.00     ตกลงราคา บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส ์จํากัด 5,176.00 บาท บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส ์จํากัด 5,176.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172251 #########

122 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 4,260.00     ตกลงราคา บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ.ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 4,260.00 บาท บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ.ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 4,260.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172252 #########

123 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 6,840.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 6,840.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 6,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172253 #########

124 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        4 รายการ 6,270.00     ตกลงราคา บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 6,270.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 6,270.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172254 #########

125 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 19,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 19,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 19,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172256 #########

126 Dessicator, Plain w/Lid., Porcelain 240m        1 รายการ 3,600.00     ตกลงราคา บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 3,600.00 บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 3,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172257 #########

127 สารป้องกันการกัดกร่อน        1 รายการ 36,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิัล แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 36,000.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิัล แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 36,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172258 #########

128 จา้งทําชดุแขนบมู ยดืหด คบีตักทะลายปาลม์        1 รายการ 134,400.00 134,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เฮอรค์วิลสิ เครน จํากัด 134,400.00 บาท บรษิัท เฮอรค์วิลสิ เครน จํากัด 134,400.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 3041172259 #########

บรษิัท ไทย-นปิปอน อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 220,000.00 บาท
 ตั .งเจรญิการชา่ง 250,000.00 บาท

129 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ 95,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอ.เอ็น.บ.ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 95,000.00 บาท บรษิัท ไอ.เอ็น.บ.ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 95,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172260 #########

130 จา้งทําชดุโครง main Fram ชดุลากแทรคเตอร์       1 รายการ 270,000.00 270,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เจ เอ็ม อาร ์แทรคเตอร ์จํากัด 270,000.00 บาท บรษิัท เจ เอ็ม อาร ์แทรคเตอร ์จํากัด 270,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 3041172261 #########

บรษิัท ไทย-นปิปอน อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 320,000.00 บาท

131 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 7,830.00     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,830.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,830.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172262 #########

132 วัสดคุอมพวิเตอร(์อปุกรณ์)        3 รายการ 9,510.00     ตกลงราคา บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 9,510.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 9,510.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172263 #########

133 วัสดคุอมพวิเตอร(์อปุกรณ์)        5 รายการ 13,500.00     ตกลงราคา บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 13,500.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 13,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172264 #########

134 วัสดคุอมพวิเตอร(์อปุกรณ์)        5 รายการ 20,280.00     ตกลงราคา บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 20,280.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 20,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172265 #########

135 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        9 รายการ 90,090.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 66,640.00 บาท บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 66,640.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172266 #########
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136 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        6 รายการ 91,010.00     ตกลงราคา บรษิัท โปร แอคทฟี เคมคีอล จํากัด 85,110.00 บาท บรษิัท โปร แอคทฟี เคมคีอล จํากัด 85,110.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172267 #########

137 UVAB meter        1 รายการ 10,400.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 10,400.00 บาท บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 10,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172268 #########

138 รถเขน็พื.นเหล็กชั .นเดยีว        1 รายการ 1,800.00     ตกลงราคา บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 1,800.00 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 1,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172269 #########

139 Dry Vaccuum Pump MPC-301E        1 รายการ 63,900.00     ตกลงราคา บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 63,900.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 63,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172270 #########

140 รถเขน็พื.นเหล็กชั .นเดยีว (HG-511J)        1 รายการ 14,620.00     ตกลงราคา บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 14,620.00 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 14,620.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172271 #########

141 เสื.อยดี        7 รายการ 6,215.00     ตกลงราคา บรษิัท เกส ท ีเชิ.ต จํากัด 6,215.00 บาท บรษิัท เกส ท ีเชิ.ต จํากัด 6,215.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172272 #########

142 Silicone oil        1 รายการ 1,920.00     ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 1,920.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 1,920.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172273 #########

143 Pestle & Mortar, Black Granite 100MM        7 รายการ 6,880.00     ตกลงราคา บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 6,880.00 บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 6,880.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172274 #########

144 Toner HP        4 รายการ 41,530.00     ตกลงราคา บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 41,530.00 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 41,530.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172275 #########

145 Disposable folded capillary cells        1 รายการ 63,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 63,000.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 63,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172276 #########

146 เซรามคิส์        2 รายการ 6,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย เอส.เอส.อฐิทนไฟ จํากัด 6,500.00 บาท บรษิัท ไทย เอส.เอส.อฐิทนไฟ จํากัด 6,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172277 #########

147 ระบบดดูอากาศ        1 รายการ 31,500.00     ตกลงราคา บรษิัท กติ ฟังกช์ั�น ออลล ์จํากัด 31,500.00 บาท บรษิัท กติ ฟังกช์ั�น ออลล ์จํากัด 31,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172278 #########

148 วัสดคุอมพวิเตอร(์อปุกรณ์)        3 รายการ 4,685.33     ตกลงราคา บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 4,685.33 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 4,685.33 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172279 #########

149 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 7,440.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,440.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172280 #########

150 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 1,100.00     ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,100.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172281 #########

151 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       1  รายการ 87,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ออเธนทคิ เท็กซ ์คอรป์อเรชั�น จํากัด 87,500.00 บาท บรษิัท ออเธนทคิ เท็กซ ์คอรป์อเรชั�น จํากัด 87,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172282 #########

152 วัสดวุทิยาศาสตร(์อะไหล)่       1  รายการ 63,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ศรรีามา แอสโซซเิอท 63,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ศรรีามา แอสโซซเิอท 63,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172283 #########

153 วัสดวุทิยาศาสตร(์เม็ดพลาสตกิ)        1 รายการ 4,650.00     ตกลงราคา บรษิัท กรนีพลาสตกิแอนดเ์คมคีัล จํากัด 4,650.00 บาท บรษิัท กรนีพลาสตกิแอนดเ์คมคีัล จํากัด 4,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172284 #########

154 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี       8  รายการ 51,520.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 51,520.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 51,520.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172285 #########

155 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       3  รายการ 41,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ จํากัด 41,500.00 บาท บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ จํากัด 41,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172286 #########

156 จา้งสอบเทยีบเครื�องมอืวทิย์        4 รายการ 10,360.00     กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 10,360.00 บาท มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 10,360.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172287 #########

157 วัสดคุอมพวิเตอร(์อปุกรณ์)        3 รายการ 20,330.00     ตกลงราคา บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 20,330.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 20,330.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172288 #########

158 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 3,280.00     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,280.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172289 #########

159 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 2,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 2,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 2,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172290 #########

160 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 11,920.00     ตกลงราคา บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 11,920.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 11,920.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172291 #########

161 จา้งขนยา้ยเครื�องมอืวทิย์        2 รายการ 9,500.00     ตกลงราคา นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 9,500.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 9,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172292 #########

162 จา้งเก็บขอ้มลูทางกายวภิาค        1 รายการ 24,000.00     ตกลงราคา นาย พงศนรนิทร ์ จยีมวัฒนชยั 24,000.00 บาท นาย พงศนรนิทร ์ จยีมวัฒนชยั 24,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172293 #########

163 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        8 รายการ 33,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 33,400.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 33,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172294 #########

164 ครุภัณฑว์ทิย ์(เครื�องชั�ง)        1 รายการ 64,485.98     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 64,485.98 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 64,485.98 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172295 #########

165 วัสดวุทิยาศาสตร(์เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 24,500.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั�นส จํากัด 24,500.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั�นส จํากัด 24,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172296 #########

166 วัสดวุทิยาศาสตร(์ผงโลหะ)       1  รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เฮเดล เทคโนโลยสี ์ (ประเทศไทย) จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท เฮเดล เทคโนโลยสี ์ (ประเทศไทย) จํากัด 20,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172297 #########

167 เครื�องพมิพ ์3 มติ ิ        1 รายการ 129,906.54 129,906.54     ตกลงราคา บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 129,906.54 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 129,906.54 บาท มคีณุลักษณะเฉาพะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172298 #########

168 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       2  รายการ 6,800.00     ตกลงราคา บรษิัท สยาม ไมโคร โปรดักส์ 6,800.00 บาท บรษิัท สยาม ไมโคร โปรดักส์ 6,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172299 #########

169 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       2  รายการ 10,390.00     ตกลงราคา บรษิัท ดดี ีเบสท ์จํากัด 10,390.00 บาท บรษิัท ดดี ีเบสท ์จํากัด 10,390.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172300 #########

170 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       10 รายการ 11,420.00     ตกลงราคา บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส จํากัด 11,420.00 บาท บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส จํากัด 11,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172301 #########
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171 จา้งเก็บขอ้มลูผลกระทบเชงิสงัคมฯ        1 รายการ 60,000.00 กรณีพเิศษ สํานักงาน ศนูยว์จิัยและใหค้ําปรกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์60,000.00 บาท สํานักงาน ศนูยว์จิัยและใหค้ําปรกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์60,000.00 บาท มคีณุสมบตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172302 #########

172 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       13 รายการ 12,345.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 12,345.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 12,345.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172303 #########

173 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 1,680.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 1,680.00 บาท บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 1,680.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172304 #########

174 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 3,120.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 3,120.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 3,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172305 #########

175 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 4,700.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดคิอล 4,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดคิอล 4,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172306 #########

176 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร(์ Mass Flow)        1 รายการ 84,112.15     ตกลงราคา บรษิัท ยนูคี คอนโทรล จํากัด 84,112.15 บาท บรษิัท ยนูคี คอนโทรล จํากัด 84,112.15 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172307 #########

177 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 3,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 3,600.00 บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 3,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172308 #########

178 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       4  รายการ 57,300.00     ตกลงราคา บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 57,300.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 57,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172309 #########

179 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 8,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 8,500.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 8,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172310 #########

180 GLASS REACTOR Process System Complete       13 รายการ 233,505.00 233,505.00     ตกลงราคา บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 233,505.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 233,505.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172311 #########

181 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 9,752.00     ตกลงราคา บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส จํากัด 9,752.00 บาท บรษิัท ออมรอน อเีลคทรอนคิส จํากัด 9,752.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172312 #########

182 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       7  รายการ 19,500.00     ตกลงราคา บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 19,500.00 บาท บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 19,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172313 #########

183 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       6  รายการ 28,044.42     ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 28,044.42 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 28,044.42 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172314 #########

184 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 4,090.00     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 4,090.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 4,090.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172315 #########

185 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 2,320.00     ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,320.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,320.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172316 #########

186 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       8  รายการ 50,725.00     ตกลงราคา บรษิัท วาย.อ.ีสเปเชยีลทสิ ์จํากัด 50,725.00 บาท บรษิัท วาย.อ.ีสเปเชยีลทสิ ์จํากัด 50,725.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172317 #########

187 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        6 รายการ 9,205.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 9,205.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 9,205.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172318 #########

188 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 4,858.00     ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 4,858.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 4,858.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172319 #########

189 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 4,960.00     ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,960.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,960.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172320 #########

190 วัสดวุทิยาศาสตร(์เอ็นไซน)์       4  รายการ 54,850.00     ตกลงราคา บรษิัท สยามวคิตอรี�เคมคิอล จํากัด 54,850.00 บาท บรษิัท สยามวคิตอรี�เคมคิอล จํากัด 54,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172321 #########

191 AC Power Supply        1 รายการ 23,364.49     ตกลงราคา บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 23,364.49 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 23,364.49 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172322 #########

192 จา้งซอ่มเครื�องมอืวทิย์        3 รายการ 298,700.00 298,700.00     ตกลงราคา บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 298,700.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 298,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172323 #########

193 บันไดทรงสงู (SA พับเก็บไมไ่ด)้        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เจ-ท็อพ พารท์ จํากัด 30,000.00 บาท บรษิัท เจ-ท็อพ พารท์ จํากัด 30,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172324 #########

194  NANABOSHI  ROUND TYPE CONNECTOR        4 รายการ 8,430.00     ตกลงราคา บรษิัท นครภัณฑ ์เทรดดิ.ง (2002) จํากัด 8,430.00 บาท บรษิัท นครภัณฑ ์เทรดดิ.ง (2002) จํากัด 8,430.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172325 #########

195 วัสดใุนการวจิัย        4 รายการ 5,900.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั�น จํากัด 5,900.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั�น จํากัด 5,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172326 #########

196 Customized disc tray        1 รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บรษิัท กลาสบรดิจ ์จํากัด 12,500.00 บาท บรษิัท กลาสบรดิจ ์จํากัด 12,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172327 #########

197 งานเตรยีมชิ.นทดสอบ       14 รายการ 17,422.50     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท ์จํากัด 17,422.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท ์จํากัด 17,422.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172328 #########

198 เครื�องเจยีร์        8 รายการ 8,626.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท ์จํากัด 8,626.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท ์จํากัด 8,626.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172329 #########

199 ชนวนทําความรอ้น        1 รายการ 103,500.00 103,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เอชพ ีแอดวานซ ์เซรามกิ จํากัด 103,500.00 บาท บรษิัท เอชพ ีแอดวานซ ์เซรามกิ จํากัด 103,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172330 #########

200 จา้งทําช ิ.นสว่นประกอบอปุกรณ์ป้องกัน        7 รายการ 15,100.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั�น จํากัด 15,100.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั�น จํากัด 15,100.00 บาท มคีณุสมบตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172331 #########

201 รองเทา้หนังนริภัย        9 รายการ 27,450.00     ตกลงราคา บรษิัท เจแทคโก ้(ประเทศไทย) จํากัด 27,450.00 บาท บรษิัท เจแทคโก ้(ประเทศไทย) จํากัด 27,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172332 #########

202 iButton Temperature Logger (DS19221L)        1 รายการ 31,200.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 31,200.00 บาท บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 31,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172333 #########

203 ทอ่รอ้ยสายไฟ        9 รายการ 3,898.82     ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 3,898.82 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 3,898.82 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172334 #########

204 จา้งทําชดุ Turn Table        1 รายการ 324,300.00 324,300.00       พเิศษ บรษิัท เอ็ม บ ีแมชชนีบราวร ์จํากัด 324,300.00 บาท บรษิัท เอ็ม บ ีแมชชนีบราวร ์จํากัด 324,300.00 บาท มคีณุสมบตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172335 #########

205  Pressure Tank For Booster Pump อาคาร MP       7 รายการ 48,350.00     ตกลงราคา บรษิัท ทดีับบลวิ ฟาซลิติี. จํากัด 48,350.00 บาท บรษิัท ทดีับบลวิ ฟาซลิติี. จํากัด 48,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172336 #########
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206 Hot Plate Stirrer,IKA (C-MAG HS7 )        1 รายการ 15,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ.ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 15,500.00 บาท บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ.ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 15,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172337 #########

207 กลอ่งลกูฟกุเอนกประสงค ์37x42x31 ซม.        1 รายการ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 6,000.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172338 #########

208 Strain Gages        5 รายการ 10,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคยีววา่เด็นเกยีว  (ไทยแลนด)์ จํากัด 10,100.00 บาท บรษิัท เคยีววา่เด็นเกยีว  (ไทยแลนด)์ จํากัด 10,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172339 #########

209 เครื�องชั�ง4 ตําแหน่ง        1 รายการ 80,560.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 80,560.75 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 80,560.75 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172340 #########

210 Data Logger MICROLOGPROII        4 รายการ 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนล์ชูั�น จํากัด 27,600.00 บาท บรษิัท ซายนล์ชูั�น จํากัด 27,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172341 #########

211 ชดุอปุกรณ์ควบคมุ       1  รายการ 14,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ โมชั�นเทค จํากัด 14,900.00 บาท บรษิัท สมารท์ โมชั�นเทค จํากัด 14,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172342 #########

212 UltraPrep Diamond        2 รายการ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 36,000.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 36,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172343 #########

213 แผน่วัสดดุดูซบัและเทปตดิพื.นสเีหลอืงดํา        2 รายการ 27,567.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ จํากัด 27,567.00 บาท บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ จํากัด 27,567.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172344 #########

214 วัสดสุ ิ.นเปลอืงในแผนก Mechanical        3 รายการ 1,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 1,910.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 1,910.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172345 #########

215 วัสดวุทิยาศาสตร(์แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00 บาท บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172346 #########

216 สบูเ่หลว        2 รายการ 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซนันี� ซานทีารี� ซพัพลาย จํากัด 7,600.00 บาท บรษิัท ซนันี� ซานทีารี� ซพัพลาย จํากัด 7,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172347 #########

217 จา้งขึ.นรูปเครื�องอบผลปาลม์        1 รายการ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สพุจน ์รักสขุ จํากัด 30,000.00 บาท บรษิัท สพุจน ์รักสขุ จํากัด 30,000.00 บาท มคีณุสมบตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172348 #########

218 วัสดวุทิยาศาสตร(์วัสด)ุ       3  รายการ 15,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สขุทรัพยท์วี 15,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สขุทรัพยท์วี 15,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172349 #########

219 วัสดวุทิยาศาสตร(์วัสด)ุ       8  รายการ 10,830.00 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 10,830.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 10,830.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172350 #########

220 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด      1  รายการ 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพลทตนิั�ม เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 9,800.00 บาท บรษิัท แพลทตนิั�ม เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 9,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172351 #########

221 วัสดวุทิยาศาสตร(์วัสด)ุ        1 รายการ 3,235.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 3,235.50 บาท บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 3,235.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172352 #########

222 ปากกาแลนเซอร์        1 รายการ 21,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ด.ีท.ีซ.ีอนิดัสตรี� จํากัด 21,000.00 บาท บรษิัท ด.ีท.ีซ.ีอนิดัสตรี� จํากัด 21,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172353 #########

223 Laser Protective Eyewear        1 รายการ 17,850.48    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์จํากัด 17,850.48 บาท บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์จํากัด 17,850.48 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172354 #########

224 Voriconazole 1 ug        3 รายการ 6,800.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ 6,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ 6,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172355 #########

225 กระดาษชําระ        3 รายการ 50,700.00    เฉพาะเจาะจง  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ.ง 50,700.00 บาท  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ.ง 50,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172356 #########

226 ซอ่มรถ Forklift        4 รายการ 4,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ-ท็อพ พารท์ จํากัด 4,400.00 บาท บรษิัท เจ-ท็อพ พารท์ จํากัด 4,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172357 #########

227 หนา้กาก        1 รายการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 15,000.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172358 #########

228 นํ.ายาลา้งจาน        1 รายการ 2,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคลเวอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด 2,300.00 บาท บรษิัท โคลเวอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด 2,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172359 #########

229 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ 5,170.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,170.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,170.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172360 #########

230 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 9,450.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,450.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172361 #########

231 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบ็ทเทอร ์พรซีชิั�น จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท เบ็ทเทอร ์พรซีชิั�น จํากัด 15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172362 #########

232 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 5,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมน้ท ์จํากัด 5,800.00 บาท บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมน้ท ์จํากัด 5,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172363 #########

233 คา่จา้งทําแมพ่มิพ์        2 รายการ 6,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย จตพุล  รวมจติร์ 6,500.00 บาท นาย จตพุล  รวมจติร์ 6,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172364 #########

234 สอบเทยีบเครื�องมอื 15 รายการ       15 รายการ 67,370.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 67,370.00 บาท มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 67,370.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172365 #########

235 คา่วเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 4,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 4,000.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 4,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172366 #########

236 จา้งเปลี�ยนประต ูMP124       1  รายการ 27,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย พเิชษฐ ์สดุงาม 27,000.00 บาท นาย พเิชษฐ ์สดุงาม 27,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172367 #########

237 วัสดคุอมพวิเตอร(์อปุกรณ์)        3 รายการ 8,540.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 8,540.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 8,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172368 #########

238 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 4,590.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 4,590.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 4,590.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172369 #########

239 วัสดสุํานักงาน (ตูบ้านเลื�อน+ชั .น)        4 รายการ 12,761.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 12,761.00 บาท บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 12,761.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172370 #########

240 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์(โต๊ะปฏบิัตกิาร)        6 รายการ 78,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตร โซลชูั�น จํากัด 78,000.00 บาท บรษิัท ไตร โซลชูั�น จํากัด 78,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172371 #########

Page 7 of 10



แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!
241 จัางวเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 5,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172372 #########

242 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 20,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมเชอรเ์มนท ์เทค จํากัด 20,200.00 บาท บรษิัท เมเชอรเ์มนท ์เทค จํากัด 20,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172373 #########

243 เครื�องปรับอากาศ       1  รายการ 17,816.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ.ีด.ีอาร.์ ซสิเต็ม จํากัด 17,816.00 บาท บรษิัท ซ.ีด.ีอาร.์ ซสิเต็ม จํากัด 17,816.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172374 #########

244 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 22,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ถวลิมั�นคงจักรกล จํากัด 22,000.00 บาท บรษิัท ถวลิมั�นคงจักรกล จํากัด 22,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172375 #########

245 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ 10,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 10,750.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 10,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172376 #########

246 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)        1 รายการ 1,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,600.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172377 #########

247 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        6 รายการ 4,530.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค ิจํากัด 4,530.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค ิจํากัด 4,530.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172378 #########

248 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 770.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 770.00       บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด 770.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172379 #########

249 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 44,000.00    เฉพาะเจาะจง  IS Industrie (Thailand) Limited 44,000.00 บาท  IS Industrie (Thailand) Limited 44,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172380 #########

250 เครื�องมอืวัดOscilloscope       1  รายการ 30,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม ทรโีอ กรุ๊ป จํากัด 30,000.00 บาท บรษิัท สยาม ทรโีอ กรุ๊ป จํากัด 30,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172381 #########

251 Potassium Hydroxide        1 รายการ 3,375.00    เฉพาะเจาะจง  ซ.ีเค.เซรามคิส ์คอรป์อเรชั�น จํากัด 3,375.00 บาท  ซ.ีเค.เซรามคิส ์คอรป์อเรชั�น จํากัด 3,375.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172382 #########

252 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ 1,580.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,580.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,580.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172383 #########

253 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ 16,220.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 16,220.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 16,220.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172384 #########

254 คา่ทดสอบนํ.าหนักบรรทกุของลฟิตโ์ดยสาร        1 รายการ 10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 10,000.00 บาท บรษิัท สยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172385 #########

255 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เครื�องชั�ง)        1 รายการ 61,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากัด 61,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากัด 61,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172386 #########

256 จา้งทําช ิ.นงานตน้แบบ        2 รายการ 50,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิทิัล ออรโ์ธปิดกิ จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท ดจิทิัล ออรโ์ธปิดกิ จํากัด 50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172387 #########

257 จา้งออกแบบวางแผนการผา่ตัด        1 รายการ 20,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172388 #########

258 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 9,345.79    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 9,345.79 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 9,345.79 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172389 #########

259 Spare Part        5 รายการ 25,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 25,650.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 25,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172390 #########

260 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 12,600.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 12,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 12,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172391 #########

261 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 10,180.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 10,180.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 10,180.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172392 #########

262 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 2,180.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 2,180.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 2,180.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172393 #########

263 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 2,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,800.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172394 #########

264 ตูเ้หล็ก CB ขนาด630x750x250 mm.        2 รายการ 3,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทเลพารท์ คอรป์อเรชั�น จํากัด 3,600.00 บาท บรษิัท เทเลพารท์ คอรป์อเรชั�น จํากัด 3,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172395 #########

265 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั�น จํากัด 10,000.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั�น จํากัด 10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172396 #########

266 เกา้อี. ตู ้โต๊ะ        3 รายการ 18,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิฟินติี. ออฟฟิต ซพัพลาย จํากัด 18,070.00 บาท บรษิัท อนิฟินติี. ออฟฟิต ซพัพลาย จํากัด 18,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172397 #########

267 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)        1 รายการ 10,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 10,500.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 10,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172398 #########

268 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 36,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 36,000.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 36,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172399 #########

269 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 17,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 17,000.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 17,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172400 #########

270 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 2,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,000.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172401 #########

271 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 1,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,400.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172402 #########

272 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 7,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,000.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172403 #########

273 จา้งสอบเทยีบ Gas Detector MX6        4 รายการ 6,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอทส ์จํากัด 6,250.00 บาท บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอทส ์จํากัด 6,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172404 #########

274 ZIRCONIA        1 รายการ 35,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บซีพี ีซพัพลาย จํากัด 35,000.00 บาท บรษิัท บซีพี ีซพัพลาย จํากัด 35,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172405 #########

275 Dial Caliper 505-733        1 รายการ 3,430.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมุพิล คอรป์อเรชั�น จํากัด 3,430.00 บาท บรษิัท สมุพิล คอรป์อเรชั�น จํากัด 3,430.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172406 #########
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276 Level Adjuster With Caster Kit 60       13 รายการ 12,789.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั�น จํากัด 12,789.00 บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั�น จํากัด 12,789.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172407 #########

277 สวา่นแบตเตอรร์ี�        1 รายการ 3,200.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 3,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 3,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172408 #########

278 Wide-Mouth Bottle HDPE,        4 รายการ 4,590.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ.ง 1992 จํากัด 4,590.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ.ง 1992 จํากัด 4,590.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172409 #########

279 จา้งทวนสอบขอ้มลูการประเมนิ        1 รายการ 33,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ธภัทร  ศลิาเลศิรักษา 33,000.00 บาท นาย ธภัทร  ศลิาเลศิรักษา 33,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172410 #########

280 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 2,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จํากัด 2,070.00 บาท บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จํากัด 2,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172411 #########

281 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 2,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,070.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172412 #########

282 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        3 รายการ 13,620.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 13,620.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 13,620.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172413 #########

283 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 20,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 20,600.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 20,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172414 #########

284 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 4,968.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 4,968.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 4,968.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172415 #########

285 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 3,660.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 3,660.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 3,660.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172416 #########

286 วัสดคุอมพวิเตอร(์ผงหมกึ)        1 รายการ 12,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 12,500.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 12,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172417 #########

287 คา่บรกิารเคลื�อนยา้ย QUV/Spray (SV-QL)        1 รายการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172418 #########

288  คา่บรกิารตรวจเชค็และซอ่มเครื�อง QFOG        1 รายการ 9,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 9,000.00 บาท บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 9,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172419 #########

289 Compeiand คอมเพรสเซอร์        1 รายการ 12,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงชยัอคีวพิเมน้ท(์1984) จํากัด 12,450.00 บาท บรษิัท แสงชยัอคีวพิเมน้ท(์1984) จํากัด 12,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172420 #########

290 อา่งนํ.ามันควบคมุอณุหภมู ิ       1  รายการ 90,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม เจเนอรัล อนิสตรูเมนท ์จํากัด 90,000.00 บาท บรษิัท สยาม เจเนอรัล อนิสตรูเมนท ์จํากัด 90,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172421 #########

291 เครื�องสอบเทยีบ       1  รายการ 108,000.00 108,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม เจเนอรัล อนิสตรูเมนท ์จํากัด 108,000.00 บาท บรษิัท สยาม เจเนอรัล อนิสตรูเมนท ์จํากัด 108,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172422 #########

292 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        8 รายการ 15,945.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 15,945.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 15,945.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172423 #########

293 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        4 รายการ 2,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 2,070.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 2,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172424 #########

294 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 2,116.08    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 2,116.08 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 2,116.08 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172425 #########

295 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 4,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมน้ท ์จํากัด 4,600.00 บาท บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมน้ท ์จํากัด 4,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172426 #########

296 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร(์Tablet)        1 รายการ 18,504.68    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจมารท์ โมบาย จํากัด 18,504.68 บาท บรษิัท เจมารท์ โมบาย จํากัด 18,504.68 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172427 #########

297 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       20 รายการ 81,480.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 81,480.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 81,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172428 #########

298 จา้งถา่ยทําการประกวด ITC Award รอบสดุทา้ย       2 รายการ 32,000.00    เฉพาะเจาะจง  เอสวพี ีวดีโีอ โปรดักทช์ั�น 32,000.00 บาท  เอสวพี ีวดีโีอ โปรดักทช์ั�น 32,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172429 #########

299 ซอ่มเครื�อง TGA (I)        1 รายการ 22,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 22,900.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 22,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172430 #########

300 ชดุอปุกรณ์วัดระยะทาง        1 รายการ 42,720.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากัด 42,720.00 บาท บรษิัท ไพรมัส จํากัด 42,720.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172431 #########

301 สแตนตั .งเครื�องดับเพลงิ        1 รายการ 28,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครื�องดับเพลงิ อมิพเีรยีล จํากัด 28,000.00 บาท บรษิัท เครื�องดับเพลงิ อมิพเีรยีล จํากัด 28,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172432 #########

302 จัดชดุทดสอบความรอ้น        1 รายการ 25,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เรณู อนิทรจ์ันทร์ 25,500.00 บาท นางสาว เรณู อนิทรจ์ันทร์ 25,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172433 #########

303 ซื.อปั? มและมอเตอรต์นีตะขาบ        3 รายการ 268,000.00 268,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เจ เจ อคีวปิเมน้ท์ 268,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เจ เจ อคีวปิเมน้ท์ 268,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 3041172434 #########

บรษิัท ไทย-นปิปอน อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 350,000.00 บาท

304 จา้งปรับปรุงชดุป้อนลวดและแผน่เตรยีมการเช       6 รายการ 240,000.00 240,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เรณู อนิทรจ์ันทร์ 240,000.00 บาท นางสาว เรณู อนิทรจ์ันทร์ 240,000.00 บาท มคีณุสมบตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172435 #########

305 ตัด เตรยีมชิ.นงานตามลักษณะการวเิคราะห์        1 รายการ 55,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย 55,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย 55,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172436 #########

306 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 2,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เนบวิลา่ กรุ๊ป จํากัด 2,850.00 บาท บรษิัท เนบวิลา่ กรุ๊ป จํากัด 2,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172437 #########

307 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 4,550.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากัด 4,550.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากัด 4,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172438 #########

308 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 2,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 2,050.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 2,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172439 #########

309 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 8,960.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ.ง 1992 จํากัด 8,960.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ.ง 1992 จํากัด 8,960.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172440 #########

310 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 16,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กจิจาแอดวานซเ์ทคโนโลย ีจํากัด 16,000.00 บาท บรษิัท กจิจาแอดวานซเ์ทคโนโลย ีจํากัด 16,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172441 #########
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311 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 5,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมน้ท ์จํากัด 5,700.00 บาท บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมน้ท ์จํากัด 5,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172442 #########

312 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ 3,294.39    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคคอรด์ คอรป์อเรชนั จํากัด 3,294.39 บาท บรษิัท แอคคอรด์ คอรป์อเรชนั จํากัด 3,294.39 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172443 #########

313 จา้งซอ่มและสอบเทยีบ Racelogic VBox        2 รายการ 60,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดสี อสี ไอ. ท.ี จํากัด 60,000.00 บาท บรษิัท ดสี อสี ไอ. ท.ี จํากัด 60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172444 #########

314 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  รายการ 1,145.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 1,145.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 1,145.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172445 #########

315 จา้งเป่าเครื�องแกว้       10 รายการ 6,460.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากัด 6,460.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากัด 6,460.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172446 #########

316 จา้งเดนิระบบทอ่สง่แก๊ส        1 รายการ 31,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทย ทอีาร ์เอ็นจเินยีริ�ง 31,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทย ทอีาร ์เอ็นจเินยีริ�ง 31,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172447 #########

317 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ 1,500.00    เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 1,500.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172448 #########

318 จัดการประกวด ITC Award รอบสดุทา้ย       21 รายการ 280,258.00 280,258.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กู๊ดไทม ์ไนน ์จํากัด 280,258.00 บาท บรษิัท กู๊ดไทม ์ไนน ์จํากัด 280,258.00 บาท มคีณุสมบตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041172449 #########

319 เครื�องชั�งดจิติอล       1  รายการ 17,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รุ่งเรอืงกจิ เวท แอนด ์สเกล จํากัด 17,700.00 บาท บรษิัท รุ่งเรอืงกจิ เวท แอนด ์สเกล จํากัด 17,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172450 #########

320 ครุภัณฑต์ระแกรงร่อน       5  รายการ 117,400.00 117,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยวกิตอรี� จํากัด 117,400.00 บาท บรษิัท ไทยวกิตอรี� จํากัด 117,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172451 #########

321 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       6  รายการ 5,720.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 5,720.00 บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 5,720.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041172452 #########

322 อปุกรณ์        2 รายการ                 EUR506.00     ตกลงราคา  CSS ELECTRONICS 506.00       EUR  CSS ELECTRONICS 506.00      EUR มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042170061 1/08/2560

323 สารเคมี        1 รายการ              USD425.00     ตกลงราคา  ENCH INDUSTRY CO., LTD 425.00       USD  ENCH INDUSTRY CO., LTD 425.00      USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042170062 3/08/2560

324 สารเคมี        1 รายการ              USD475.00     ตกลงราคา  Shouguang Puer Chmical Co., Ltd. 475.00       USD  Shouguang Puer Chmical Co., Ltd. 475.00      USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042170063 1/08/2560

325 สารเคมี        1 รายการ              USD625.00     ตกลงราคา  HAIHANG INDUSTRY CO., LTD 625.00       USD  HAIHANG INDUSTRY CO., LTD 625.00      USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042170064 1/08/2560

326 สารเคมี        1 รายการ              USD777.00     ตกลงราคา  National Institute of Standards 777.00       USD  National Institute of Standards 777.00      USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042170065 1/08/2560

327 ขั .วไฟฟ้าแพลทตนิัม        1 รายการ              USD865.00     ตกลงราคา  Jiangsu Plaza Premium Ele 865.00       USD  Jiangsu Plaza Premium Ele 865.00      USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042170066 3/08/2560

328 ผงซลิกิา        1 รายการ             JPY519,000             JPY519,000     ตกลงราคา  JGC Catalysts and Chemical 519,000 JPY  JGC Catalysts and Chemical 519,000 JPY มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042170067 4/08/2560

329 วัสดคุอมพวิเตอร ์(สารเคม)ี        1 รายการ              USD909.22     ตกลงราคา  MERELEX CORPORATION 906.22 USD  MERELEX CORPORATION 906.22 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042170068 7/08/2560

330 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       16 รายการ      USD2,876.22     ตกลงราคา  CHEMGLASS Life Sciences 2,876.22 USD  CHEMGLASS Life Sciences 2,876.22 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042170069 #########

331 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ              USD440.00    เฉพาะเจาะจง  Shouguang Puer Chmical Co., Ltd 440.00       USD  Shouguang Puer Chmical Co., Ltd 440.00      USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042170070 #########

332 Licence ระบบปฏบิัตกิาร        5 รายการ 630,000.00 630,000.00      สอบราคา บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 626,100.00 บาท บรษิัท เรเวนวิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 597,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 3051170020 #########

บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั�นแนลโปรเฟสชั�นแนล จํากัด625,000.00 บาท
บรษิัท เรเวนวิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 597,000.00 บาท

333 จา้งเหมาปรับปรุงเครื�องอบผลปาลม์        1 รายการ 784,000.00 784,000.00       พเิศษ นางสาว วมิลรัตน ์ทาชา 732,710.27 บาท นางสาว วมิลรัตน ์ทาชา 732,710.27 บาท มคีณุลักษณะและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3052170039 #########

334 จา้งสรา้งแมพ่พิมพท์ดสอบการขึ.นรูป        1 รายการ 260,000.00                260,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส-เทค โมลด ์แอนด ์พารท์ จํากัด 260,000.00 บาท บรษิัท เอส-เทค โมลด ์แอนด ์พารท์ จํากัด 260,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3052170041 #########
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