
แบบ สขร.1

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

1 เครื	องแปลงไฟ       1  รายการ 6,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรา กรุป้ จํากัด 6,700.00 บาท บรษิัท เทอรา กรุป้ จํากัด 6,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172453 1/09/2560

2 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       3  รายการ 12,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลอดี ีออนโฮม เทรดดิ*ง จํากัด 12,950.00 บาท บรษิัท แอลอดี ีออนโฮม เทรดดิ*ง จํากัด 12,950.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172454 1/09/2560

3 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       3  รายการ 15,190.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 15,190.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 15,190.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172455 1/09/2560

4 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ 8,760.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,760.00 บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,760.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172456 1/09/2560

5 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 59,655.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรงัสติ โบลท์ 59,655.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรงัสติ โบลท์ 59,655.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172457 1/09/2560

6 ครภุัณฑ(์ไฟฟ้า)       1  รายการ 5,940.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเตเบลิ อเิล็กตรกิ ซพัพลาย จํากัด 5,940.00 บาท บรษิัท สเตเบลิ อเิล็กตรกิ ซพัพลาย จํากัด 5,940.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172458 1/09/2560

7 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       6  รายการ 49,160.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากัด 49,160.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากัด 49,160.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172459 1/09/2560

8 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 7,480.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 7,480.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 7,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172460 2/09/2560

9 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อะไหล่)       6  รายการ 41,940.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 41,940.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 41,940.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172461 4/09/2560

10 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 25,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั	นส จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั	นส จํากัด 25,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172462 4/09/2560

11 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 25,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั	นส จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั	นส จํากัด 25,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172463 4/09/2560

12 sodium metasilicate pentahydrate>95.0%        1 รายการ 2,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 2,200.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 2,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172464 4/09/2560

13 ซื*อเครื	อง Water activity       2  รายการ 38,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 38,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 38,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172465 4/09/2560

14 วัสดวุทิยาศาสตร ์(ตวัอย่าง)       2  รายการ 59,480.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 59,480.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 59,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172466 4/09/2560

15 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       5  รายการ 6,030.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 6,030.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 6,030.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172467 4/09/2560

16 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 24,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 22,500.00 บาท บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 22,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172468 4/09/2560

17 วเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 18,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 18,000.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 18,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172469 4/09/2560

18 จา้งเหมาตดัชิ*นงาน       1  รายการ 9,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.พ.ีเอ็น.แมชชนี 9,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.พ.ีเอ็น.แมชชนี 9,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172470 4/09/2560

19 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 980.00                       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 980.00           บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 980.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172471 4/09/2560

20 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 3,360.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,360.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172472 4/09/2560

21 วเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 96,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 96,000.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 96,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172473 4/09/2560

22 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       2  รายการ 1,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 1,100.00 บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 1,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172474 4/09/2560

23 ชดุอุปกรณ์ไฮดรอลกิ        5 รายการ 60,500.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พฒันาไฮดรอลคิ 60,500.00 บาท รา้น พฒันาไฮดรอลคิ 60,500.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 3041172475 5/09/2560

บรษิัท ไทย-นปิปอน อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 71,400.00 บาท

24 อุปกรณ์คอมพวิเตอร์        1 รายการ 5,970.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) 5,970.00 บาท บรษิัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) 5,970.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172476 5/09/2560

25 ชดุควบคมุกลไกเตยีงแบบปรบัหมุนได ้        1 รายการ 90,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด 90,000.00 บาท บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด 90,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172477 5/09/2560

26 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,050.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซมัเมชั	น เทคโนโลย ีจํากัด 1,050.00 บาท บรษิัท ซมัเมชั	น เทคโนโลย ีจํากัด 1,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172478 5/09/2560

27 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        5 รายการ 23,850.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 23,850.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 23,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172479 5/09/2560

28 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        2 รายการ 1,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 1,630.00 บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 1,630.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172480 5/09/2560

29 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 5,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 5,100.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 5,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172481 5/09/2560

30 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 24,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 24,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 24,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172482 5/09/2560

31 จา้งฆา่เชื*อผลติภัณฑด์ว้ยรงัสี        1 รายการ 20,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเตอรเิจนคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท สเตอรเิจนคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด 20,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172483 5/09/2560

32 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        4 รายการ 23,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 23,000.00 บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 23,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172484 5/09/2560

33 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 18,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารค์เิมด จํากัด 18,300.00 บาท บรษิัท อารค์เิมด จํากัด 18,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172485 5/09/2560

34 จา้งทําชิ*นงานตวัอย่าง        1 รายการ 30,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย นัฐดนัย นามภชิยั 30,000.00 บาท นาย นัฐดนัย นามภชิยั 30,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172486 5/09/2560

35 อะไหล่ DSC Sensor สําหรบัเครื	องDSC822        3 รายการ 101,715.00 101,715.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 101,715.00 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 101,715.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172487 5/09/2560

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที! 1-30 กนัยายน 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!

36 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ 2,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัมรนิทรเ์ซรามคิสค์ 2,080.00 บาท บรษิัท อัมรนิทรเ์ซรามคิสค์ 2,080.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172488 5/09/2560

37 เครื	องชั	ง         1รายการ 92,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 92,400.00 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 92,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172489 5/09/2560

38 Positioning Targets        1 รายการ 2,883.65    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิเิกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 2,695.00 บาท บรษิัท ดจิเิกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 2,695.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172490 5/09/2560

39 เครื	องพมิพฉ์ลาก ขาว Brother PT-P300BT        2 รายการ 4,102.81    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 4,102.81 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 4,102.81 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172491 5/09/2560

40 เครื	องตระแกรงรอ่น       5  รายการ 117,400.00 117,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยวกิตอรี	 จํากัด 117,400.00 บาท บรษิัท ไทยวกิตอรี	 จํากัด 117,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172492 5/09/2560

41 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       3  รายการ 163,000.00 163,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 163,000.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 163,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172493 5/09/2560

42 จา้งทําสชี ิ*นงาน        1 รายการ 2,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั	น จํากัด 2,350.00 บาท บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั	น จํากัด 2,350.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172494 6/09/2560

43 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 67,905.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 67,905.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 67,905.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172495 6/09/2560

44 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 1,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเท็คออโตเมชั	น จํากัด 1,000.00 บาท บรษิัท เคมเท็คออโตเมชั	น จํากัด 1,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172496 6/09/2560

45 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 8,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 8,000.00 บาท บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 8,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172497 6/09/2560

46 วัสดวุทิยาศาสตร ์(ผงส)ี       1  รายการ 7,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุทวเีคมภีัณฑ ์จํากัด 7,050.00 บาท บรษิัท บญุทวเีคมภีัณฑ ์จํากัด 7,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172498 6/09/2560

47 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อะไหล่)       1  รายการ 36,370.25    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรงัสติ โบลท์ 36,370.25 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรงัสติ โบลท์ 36,370.25 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172499 6/09/2560

48 วัสดคุอมพวิเตอร(์ผงหมกึ)        5 รายการ 9,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพนัพมิ จํากัด 9,300.00 บาท บรษิัท คณูพนัพมิ จํากัด 9,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172500 7/09/2560

49 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 10,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชนน์ําดี 10,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชนน์ําดี 10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172501 7/09/2560

50 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 3,930.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 3,930.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 3,930.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172503 7/09/2560

51 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 93,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเวริค์ จํากัด 93,000.00 บาท บรษิัท เคมเวริค์ จํากัด 93,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172504 7/09/2560

52 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 29,230.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 29,230.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 29,230.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172505 7/09/2560

53 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อะไหล่)       2  รายการ 37,817.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 37,817.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 37,817.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172506 8/09/2560

54 วัสดวุทิยาศาสตร ์(ยาง)       2  รายการ 6,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคม ีอนิโนเวชั	น จํากัด 6,500.00 บาท บรษิัท เคม ีอนิโนเวชั	น จํากัด 6,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172507 8/09/2560

55 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 3,420.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 3,420.00 บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 3,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172508 8/09/2560

56 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 19,220.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 12,500.00 บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 12,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172509 8/09/2560

57 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ 9,110.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 9,110.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 9,110.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172510 8/09/2560

58 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00 บาท บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172511 8/09/2560

59 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ 14,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 14,650.00 บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 14,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172512 8/09/2560

60 ขนยา้ยชิ*นสว่นอุปกรณ์        1 รายการ 11,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สกุล  พาแพง 11,000.00 บาท นาย สกุล  พาแพง 11,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172513 8/09/2560

61 เครื	องวัดและวเิคราะหส์ญัญาณ        1 รายการ 494,768.00 494,768.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดวิวซีอฟต ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 462,400.00 บาท บรษิัท ดวิวซีอฟต ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 462,400.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 3041172514 8/09/2560

บรษิัท คสิทเ์ลอร ์อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 515,500.00 บาท

62 จา้งทําชดุอุปกรณ์หัวจับทดสอบ        1 รายการ 280,000.00 280,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเตท 280,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเตท 280,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 3041172515 8/09/2560

บรษิัท เอ.ซ.ีท.ีออรโ์ต ้ทูลส ์จํากัด 350,000.00 บาท

63 ABRASIVE PAPER        2 รายการ 13,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ จํากัด 13,600.00 บาท บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ จํากัด 13,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172516 11/09/2560

64 TONER XEROX        4 รายการ 12,220.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 12,220.00 บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 12,220.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172517 11/09/2560

65 อุปกรณ์จับยดึตวัอย่าง        7 รายการ 18,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั	น จํากัด 18,500.00 บาท บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั	น จํากัด 18,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172518 11/09/2560

66 Widw-Mouth Bottle        2 รายการ 3,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ*ง 1992 จํากัด 3,070.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ*ง 1992 จํากัด 3,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172519 11/09/2560

67 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 2,100.00    เฉพาะเจาะจง  บรษิัท ซ.ีเค.เซรามคิส ์คอรป์อเรชั	น จํากัด 2,100.00 บาท  บรษิัท ซ.ีเค.เซรามคิส ์คอรป์อเรชั	น จํากัด 2,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172520 11/09/2560

68 คา่วเิคราะห ์XRD        3 รายการ 6,400.00    เฉพาะเจาะจง ศนูยเ์ครื	องมอืวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 6,400.00 บาท ศนูยเ์ครื	องมอืวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 6,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172521 11/09/2560

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

69 โซดาไฟเกล็ด        1 รายการ 950.00                       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเทค แอนด ์ไซแอนทฟิิค จํากัด 950.00           บาท บรษิัท ไบโอเทค แอนด ์ไซแอนทฟิิค จํากัด 950.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172522 11/09/2560

70 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 10,030.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,030.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,030.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172523 11/09/2560
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71 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        1 รายการ 7,800.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชนน์ําดี 7,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชนน์ําดี 7,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172524 11/09/2560

72 จา้งทดสอบคา่ Distillation        1 รายการ 6,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ*ง จํากัด 6,000.00 บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ*ง จํากัด 6,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172525 11/09/2560

73 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        5 รายการ 12,380.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซฟ แอนด ์ซายสแ์อนซ ์จํากัด 12,380.00 บาท บรษิัท เซฟ แอนด ์ซายสแ์อนซ ์จํากัด 12,380.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172526 11/09/2560

74 วัสดวุทิยาศาสตร(์อุปกรณ์)        8 รายการ 22,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 22,900.00 บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 22,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172527 11/09/2560

75 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 6,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 6,000.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172528 11/09/2560

76 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 6,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 6,000.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172529 11/09/2560

77 SEASONIC S12II        1 รายการ 2,690.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพนัพมิ จํากัด 2,690.00 บาท บรษิัท คณูพนัพมิ จํากัด 2,690.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172530 11/09/2560

78 แผน่เทฟลอน        2 รายการ 33,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์ธอร ์เอ็นจเินี 33,500.00 บาท บรษิัท อารเ์ธอร ์เอ็นจเินี 33,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172531 11/09/2560

79 คอมเพรสเซอร์        4 รายการ 26,227.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงชยัอคีวพิเมน้ท ์(1984) จํากัด 26,227.50 บาท บรษิัท แสงชยัอคีวพิเมน้ท ์(1984) จํากัด 26,227.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172532 11/09/2560

80 Scanner Fujitsu รุน่ fi-7260        1 รายการ 42,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 42,100.00 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 42,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172533 11/09/2560

81 วัสดตุดิตั *งปลั;กไฟ        9 รายการ 7,753.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 7,753.80 บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 7,753.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172534 11/09/2560

82 Spare part       17 รายการ 22,847.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 22,847.00 บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 22,847.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172535 11/09/2560

83 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 27,870.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 27,870.00 บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 27,870.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172536 11/09/2560

84 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ 11,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 11,070.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 11,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172537 11/09/2560

85 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 6,110.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 6,110.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 6,110.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172538 11/09/2560

86 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 12,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 12,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172539 11/09/2560

87 จา้งทดสอบคา่ Sulfur        1 รายการ 3,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ*ง จํากัด 3,500.00 บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ*ง จํากัด 3,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172540 12/09/2560

88 จางทําชิ*นงานในการประกอบเรอื        7 รายการ 52,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ๕ บิ;กเจรญิกลเอ็นจเินยีริ	ง จํากัด 52,140.00 บาท บรษิัท ๕ บิ;กเจรญิกลเอ็นจเินยีริ	ง จํากัด 52,140.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 3041172541 12/09/2560

บรษิัท ว.ีเอช.โลหะกจิ จํากัด 75,800.00 บาท

89 แฟ้มกระดาษ, ลิ*นแฟ้ม        3 รายการ 6,355.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พฒันากจิ 6,355.00 บาท รา้น พฒันากจิ 6,355.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172542 12/09/2560

90 อุปกรณ์ตดิตั *งแอร์       16 รายการ 21,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 21,950.00 บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 21,950.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172543 12/09/2560

91 ซอ๋มกลอ้งจุลทรรศน ์ZEISS, Axioskop        1 รายการ 3,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รชัมอร ์พรซีชิั	น จํากัด 3,500.00 บาท บรษิัท รชัมอร ์พรซีชิั	น จํากัด 3,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172544 12/09/2560

92 วัสดสุํานักงาน       17 รายการ 5,030.75    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 5,030.75 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 5,030.75 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172546 12/09/2560

93 ตรายาง        4 รายการ 470.00                       เฉพาะเจาะจง รา้น พฒันากจิ 470.00           บาท รา้น พฒันากจิ 470.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172547 12/09/2560

94 จา้งซอ่มอุปกรณ์        1 รายการ 3,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 3,000.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 3,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172548 12/09/2560

95 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ซ)        3 รายการ 9,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 9,150.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 9,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172549 12/09/2560

96 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 3,720.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากัด 3,720.00 บาท บรษิัท ไพรมัส จํากัด 3,720.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172550 12/09/2560

97 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        4 รายการ 29,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 29,600.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 29,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172551 12/09/2560

98 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบคุคล(หนา้กาก)        8 รายการ 25,960.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ จํากัด 25,960.00 บาท บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ จํากัด 25,960.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172552 12/09/2560

99 FIX Plate with XYZ Robot        2 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 มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172553 12/09/2560

100 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 1,980.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 1,980.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,800.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 3041172554 13/09/2560

 จวิณัฐ เคมคิอล 1,800.00 บาท

101 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        2 รายการ 5,510.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น.เอ็ม.เทคนคิอล จํากัด 5,510.00 บาท บรษิัท เอ็น.เอ็ม.เทคนคิอล จํากัด 5,510.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172555 13/09/2560

102 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 8,140.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 8,140.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 8,140.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172556 13/09/2560

103 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 20,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ*ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 20,800.00 บาท บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ*ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 20,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172557 13/09/2560

104 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 3,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,650.00 บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172558 13/09/2560

105 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       2  รายการ 40,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั	นส ์จํากัด 40,900.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั	นส ์จํากัด 40,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172559 13/09/2560

106 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 14,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 14,000.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 14,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172560 13/09/2560

107 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 2,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 2,700.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 2,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172561 13/09/2560
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108 ผงหมกึ Ricoh        1 รายการ 7,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด 7,500.00 บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด 7,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172562 13/09/2560

109 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 12,720.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 12,720.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 12,720.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172563 13/09/2560

110 วัสดสุํานักงาน        9 รายการ 3,609.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พฒันากจิ 3,609.00 บาท รา้น พฒันากจิ 3,609.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172564 13/09/2560

111 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       8  รายการ 49,980.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 49,980.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 49,980.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172565 13/09/2560

112 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        5 รายการ 8,320.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 8,320.00 บาท บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 8,320.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172566 13/09/2560

113 เตาเผาอุณหภูมสิงูแบบท่อ        1 รายการ 183,751.10 183,751.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 171,730.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 171,730.00 บาท มคีณุสมบตัเิฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172567 13/09/2560

114 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 1,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,350.00 บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172568 13/09/2560

115 ADJUT SCREWS M6X0.5        1 รายการ 2,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั	น จํากัด 2,400.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั	น จํากัด 2,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172569 13/09/2560

116 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 4,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,750.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172570 13/09/2560

117 CUTING TENSILE PARTS.        1 รายการ 12,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไนนเ์วริค์ เอนจเินยีริ	ง จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท ไนนเ์วริค์ เอนจเินยีริ	ง จํากัด 12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172571 13/09/2560

118 จา้งเตรยีมชิ*นงานทดสอบ       1  รายการ 25,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควิ พ ีอ ีเอ็นจเินยีริ	ง จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท ควิ พ ีอ ีเอ็นจเินยีริ	ง จํากัด 25,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172572 13/09/2560

119 เสน้พลาสตกิ PLA        2 รายการ 4,205.61    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั	น จํากัด 4,205.61 บาท บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั	น จํากัด 4,205.61 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172573 13/09/2560

120 มอเตอรไ์ฟฟ้า       1  รายการ 22,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ โมชั	นเทค จํากัด 22,300.00 บาท บรษิัท สมารท์ โมชั	นเทค จํากัด 22,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172574 13/09/2560

121 ชดุอ่างนํ*าพรอ้มที	แขวนหลอดแกว้ SUW1275        1 รายการ 37,383.18    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี จํากัด 37,383.18 บาท บรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี จํากัด 37,383.18 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172575 13/09/2560

122 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       2  รายการ 9,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย เอส.เอส.อฐิทนไฟ จํากัด 9,600.00 บาท บรษิัท ไทย เอส.เอส.อฐิทนไฟ จํากัด 9,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172576 13/09/2560

123 โบรชวัร ์Active Pak        2 รายการ 18,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 18,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 18,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172577 14/09/2560

124 เครื	องดบัเพลงิ        1 รายการ 24,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครื	องดบัเพลงิ อมิพอรต์ จํากัด 24,500.00 บาท บรษิัท เครื	องดบัเพลงิ อมิพอรต์ จํากัด 24,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172579 15/09/2560

125 พาเลท        1 รายการ 3,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคทว ีพลาสตกิ จํากัด 3,000.00 บาท บรษิัท โชคทว ีพลาสตกิ จํากัด 3,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172580 15/09/2560

126 ป้ายเตอืนอันตรายและป้ายชี*บง่เครื	องดบั       15 รายการ 11,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นโีอ เซ็นเตอร ์เทรดดิ*ง จํากัด 11,050.00 บาท บรษิัท นโีอ เซ็นเตอร ์เทรดดิ*ง จํากัด 11,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172581 15/09/2560

127 Spare Part        5 รายการ 810.00                       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 810.00           บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 810.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172582 15/09/2560

128 วเิคราะหท์ดสอบ Mercury Porosimetry        1 รายการ 4,500.00    เฉพาะเจาะจง สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 4,500.00 บาท สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 4,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172583 15/09/2560

129 ถงุมอื        4 รายการ 11,500.00    เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 11,500.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 11,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172584 15/09/2560

130 กระดาษเช็ดมอื L - FOLD        1 รายการ 18,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด 18,000.00 บาท บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด 18,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172585 15/09/2560

131 จา้งเหมาปรบัปรงุหอ้งนํ*าคนพกิาร        1 รายการ 366,700.00 366,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท 800 ทับ 5 เด็คคอเรชั	น จํากัด 2,213,250.00 บาท บรษิัท ตั *ง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 366,700.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 3041172586 15/09/2560

บรษิัท ตั *ง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 366,700.00 บาท

132 ถงัพลาสตกิ ขนาด 200 ลติร (ถงัเคม)ี        1 รายการ 202,230.00 202,230.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกเวอรเ์มท จํากัด 189,000.00 บาท บรษิัท โกเวอรเ์มท จํากัด 189,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172587 15/09/2560

133 ปลั;กคอมพวิเตอร์        2 รายการ 8,000.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พฒันากจิ 8,000.00 บาท รา้น พฒันากจิ 8,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172588 18/09/2560

134 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        9 รายการ 11,090.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,090.00 บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,090.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172589 18/09/2560

135 คา่ตน้แบบชิ*นงานเพื	อกระตุน้        1 รายการ 30,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ดารณุี เสรปีระเสรฐิ 30,000.00 บาท นางสาว ดารณุี เสรปีระเสรฐิ 30,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172590 18/09/2560

ผูป้่วยสมองเสื	อม (ผา้ฝ้าย)

136 ทําชิ*นสว่นชดุบบีนํ*ามันปาลม์        6 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 มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172591 18/09/2560

137 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       2  รายการ 3,700.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรงัสติ โบลท์ 3,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรงัสติ โบลท์ 3,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172592 19/09/2560

138 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       7  รายการ 2,654.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรงัสติ โบลท์ 2,654.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรงัสติ โบลท์ 2,654.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172593 19/09/2560

139 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 420.00                       เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 420.00           บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 420.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172594 19/09/2560

140 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 1,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์ จํากัด 1,400.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์ จํากัด 1,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172595 19/09/2560

141 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 900.00                       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 900.00           บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 900.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172596 19/09/2560

142 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 1,890.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 1,890.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 1,890.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172597 19/09/2560

143 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172598 19/09/2560
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144 ผลติชิ*นงานตามแบบที	กําหนด        5 รายการ 23,957.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด 23,957.00 บาท บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด 23,957.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172599 19/09/2560

145 วัสดวุทิยาศาสตร ์(ผงโลหะ)       1  รายการ 42,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วาย.อ.ีสเปเชยีลทสิ ์จํากัด 42,750.00 บาท บรษิัท วาย.อ.ีสเปเชยีลทสิ ์จํากัด 42,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172600 19/09/2560

146 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 20,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบ็นไมเยอร ์เคมคีอล จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท เบ็นไมเยอร ์เคมคีอล จํากัด 20,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172601 19/09/2560

147 อ่างนา้รอ้นอุ่นสารพรอ้มเขย่า        2 รายการ 63,084.11    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 63,084.11 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 63,084.11 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172602 19/09/2560

148 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       2  รายการ 1,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วเีจซพัพลาย ยูโรเนชั	น จํากัด 1,700.00 บาท บรษิัท วเีจซพัพลาย ยูโรเนชั	น จํากัด 1,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172603 19/09/2560

149 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 2,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สพุรมีไลนส ์จํากัด 2,070.00 บาท บรษิัท สพุรมีไลนส ์จํากัด 2,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172604 19/09/2560

150 External HDD 1 TB , 2.5 นิ*ว        1 รายการ 3,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 3,560.00 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 3,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172605 19/09/2560

151 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       2  รายการ 21,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมเชอรเ์มนท ์เทค จํากัด 21,500.00 บาท บรษิัท เมเชอรเ์มนท ์เทค จํากัด 21,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172606 19/09/2560

152 จา้งทําแม่พมิพ์       1  รายการ 42,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเตท 42,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเตท 42,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172607 19/09/2560

153 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       4  รายการ 12,550.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 12,550.00 บาท บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 12,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172608 19/09/2560

154 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00 บาท บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172609 19/09/2560

155 มอเตอร์        3 รายการ 280,373.00 280,373.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากัด 280,373.00 บาท บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากัด 280,373.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172610 20/09/2560

156 กลอ้งจุลทรรศนภ์าคสนาม        1 รายการ 259,813.08 259,813.08    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทสติ*ง อนิสทรเูมนท ์จํากัด 259,813.08 บาท บรษิัท เทสติ*ง อนิสทรเูมนท ์จํากัด 259,813.08 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172611 20/09/2560

157 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)        1 รายการ 6,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 6,300.00 บาท บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 6,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172612 20/09/2560

158 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       2  รายการ 5,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,200.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172613 20/09/2560

159 PENNTAPE เทป2หนา้1" 24mmx50mtr        2 รายการ 12,495.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก อนิสทรเูมนท ์จํากัด 12,495.00 บาท บรษิัท บางกอก อนิสทรเูมนท ์จํากัด 12,495.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172614 20/09/2560

160 จา้งทํา Infterface borad PCB        1 รายการ 75,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด 75,000.00 บาท บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด 75,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172615 20/09/2560

161 วัสดเุพื	อตดิตั *งเครื	องปรบัอากาศ        6 รายการ 9,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 9,050.00 บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 9,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172616 20/09/2560

162 Xylene, AR 4L (AR1213-G4L)        1 รายการ 2,550.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,550.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172617 20/09/2560

163 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 4,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,750.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172618 20/09/2560

164 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 14,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 14,000.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 14,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172619 20/09/2560

165 Multimeter        2 รายการ 25,230.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 25,230.00 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 25,230.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172620 20/09/2560

166 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 28,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 28,000.00 บาท บรษิัท รงัสติอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 28,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172621 20/09/2560

167 WESTREN (WDBBGB0030HBK)        1 รายการ 7,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 7,700.00 บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 7,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172622 21/09/2560

168 M1 BEARING SHAFT        1 รายการ 1,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั	น จํากัด 1,600.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั	น จํากัด 1,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172623 21/09/2560

169 POLYPROPYLENE, AVERAGE MW CA. 12,000        1 รายการ 10,040.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 10,040.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 10,040.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172624 21/09/2560

170 เครื	องมอืวัด        2 รายการ 65,016.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากัด 65,016.50 บาท บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากัด 65,016.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172625 21/09/2560

171 ตรวจเช็คและซอ่มรั	ว Chiller3 (Com2,Com3)        9 รายการ 64,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั	น จํากัด 64,000.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั	น จํากัด 64,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172626 21/09/2560

172 Acetone AR 4L (plastic) (AR1003-P4L)        1 รายการ 4,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,800.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172627 21/09/2560

173 จา้งสรา้งเครื	องตน้แบบการคดัแยกเถา้ลอย        1 รายการ 277,500.00 277,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอซอี ีอัลตเิมท จํากัด 277,500.00 บาท บรษิัท เอซอี ีอัลตเิมท จํากัด 277,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172628 22/09/2560

174 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       2  รายการ 26,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปลเิมอส ์มารเ์ก็ตติ*ง จํากัด 26,400.00 บาท บรษิัท โปลเิมอส ์มารเ์ก็ตติ*ง จํากัด 26,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172629 25/09/2560

175 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 2,150.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแก๊ส 2,150.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแก๊ส 2,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172630 25/09/2560

176 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 65,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากัด 65,950.00 บาท บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากัด 65,950.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172631 25/09/2560

177 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ 7,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 7,250.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 7,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172632 25/09/2560

178 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)      14  รายการ 15,200.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 15,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 15,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172633 25/09/2560

179 จา้งเก็บขอ้มูลภาคสนาม        4 รายการ 99,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ณรงคฤ์ทธิC  สบืนันตา 99,000.00 บาท นาย ณรงคฤ์ทธิC  สบืนันตา 99,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172634 26/09/2560

180 เครื	องสํารองไฟฟ้า        1 รายการ 51,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 57,000.00 บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 51,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 3041172635 26/09/2560

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 51,000.00 บาท
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ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตุผลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!
181 ฉากกั *นวัสด        1 รายการ 72,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กจิจักร จํากัด 72,000.00 บาท บรษิัท กจิจักร จํากัด 72,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172636 26/09/2560

182 จา้งเหมาเตรยีมชิ*นงาน       1  รายการ 18,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เบญจวรรณ ทองชื	นตระกูล 18,000.00 บาท นางสาว เบญจวรรณ ทองชื	นตระกูล 18,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172637 27/09/2560

183 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       9  รายการ 10,745.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 10,745.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 10,745.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172638 27/09/2560

184 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       3  รายการ 20,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 20,500.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 20,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172639 27/09/2560

185 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ 4,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,650.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172640 27/09/2560

186 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 1,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ีเจ.พ ีจํากัด 1,900.00 บาท บรษิัท เอส.พ.ีเจ.พ ีจํากัด 1,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172641 27/09/2560

187 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       2  รายการ 5,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 5,300.00 บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 5,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172642 27/09/2560

188 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 1,890.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,890.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,890.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172643 27/09/2560

189 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       2  รายการ 7,100.00    เฉพาะเจาะจง  มสิเตอรพ์กีลาส 7,100.00 บาท  มสิเตอรพ์กีลาส 7,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172644 27/09/2560

190 วัสดวุทิยาศาสตร ์(ลูกบด)        2 รายการ 25,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชั	นแนล จํากัด 25,650.00 บาท บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชั	นแนล จํากัด 25,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172645 27/09/2560

191 จา้งเหมาวเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 3,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 3,600.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 3,600.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172646 27/09/2560

192 ซอ่มเครื	อง Wirecut        3 รายการ 66,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โซดกิ(ประเทศไทย) จํากัด 66,800.00 บาท บรษิัท โซดกิ(ประเทศไทย) จํากัด 66,800.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172647 27/09/2560

193 จา้งเหมาวเิคราะหท์ดสอบ      10  รายการ 11,178.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 11,178.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 11,178.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172648 27/09/2560

194 ถงุเก็บแก๊ส        1 รายการ 16,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออโตเมชั	น เซอรว์สิ จํากัด 16,650.00 บาท บรษิัท ออโตเมชั	น เซอรว์สิ จํากัด 16,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172649 27/09/2560

195 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 2,940.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,940.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,940.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172650 27/09/2560

196 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       2  รายการ 3,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,080.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,080.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172651 27/09/2560

197 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 30,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 30,000.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 30,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172652 27/09/2560

198 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       1  รายการ 5,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 5,100.00 บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 5,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172653 27/09/2560

199 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       9  รายการ 9,895.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามการไฟฟ้า-เครื	องเย็น จํากัด 9,895.00 บาท บรษิัท สยามการไฟฟ้า-เครื	องเย็น จํากัด 9,895.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172654 27/09/2560

200 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 2,730.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,730.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,730.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172655 27/09/2560

201 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 800.00                       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 800.00           บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 800.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172656 27/09/2560

202 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 1,800.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,800.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172657 27/09/2560

203 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       4  รายการ 4,010.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 4,010.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 4,010.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172658 27/09/2560

204 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 17,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 17,500.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 17,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172659 27/09/2560

205 จา้งเหมาแกไ้ขแม่พมิพ์       1  รายการ 58,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส-เทค โมลด ์แอนด ์ดาย จํากัด 58,000.00 บาท บรษิัท เอส-เทค โมลด ์แอนด ์ดาย จํากัด 58,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172660 27/09/2560

206 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       5  รายการ 18,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 18,000.00 บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 18,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172661 27/09/2560

207 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 3,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั	น จํากัด 3,500.00 บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั	น จํากัด 3,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172662 27/09/2560

208 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 3,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,150.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172663 27/09/2560

209 กระเบื*องยาง        8 รายการ 12,130.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 12,130.00 บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 12,130.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172664 28/09/2560

210 เครื	องแกว้        3 รายการ 10,215.00    เฉพาะเจาะจง  มสิเตอรพ์กีลาส 10,215.00 บาท  มสิเตอรพ์กีลาส 10,215.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172665 28/09/2560

211 จา้งทําชิ*นงานตามแบบที	กําหนด        1 รายการ 3,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั	น จํากัด 3,000.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั	น จํากัด 3,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172666 28/09/2560

212 แกนสําเร็จ EasyBuilds แบบสายพาน        1 รายการ 7,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชค อนิเตอรเ์ทค จํากัด 7,000.00 บาท บรษิัท โชค อนิเตอรเ์ทค จํากัด 7,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172667 28/09/2560

213 METADI  Fluid, refill, 85 o . (2.5 l)        1 รายการ 10,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 10,900.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 10,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172668 28/09/2560

214 Syringe filter PES,        2 รายการ 18,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ็ซซซีท จํากัด 18,500.00 บาท บรษิัท แอ็ซซซีท จํากัด 18,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172669 28/09/2560

215 สาย HDMI        3 รายการ 4,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 4,900.00 บาท บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 4,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172670 28/09/2560

216 gear เพื	อนํามาตอ่กับมอเตอร์        1 รายการ 20,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โรโบซี;ด จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท โรโบซี;ด จํากัด 20,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172671 28/09/2560

217 motor-encoder combination        1 รายการ 40,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซอรโ์ว ไดนามคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด 40,200.00 บาท บรษิัท เซอรโ์ว ไดนามคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด 40,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172672 28/09/2560

218 ซอ่มบํารงุเครื	องมอื CNC หอ้ง MP117        1 รายการ 5,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 5,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172673 28/09/2560
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219 แฟ้ม เอ็มเทค        1 รายการ 42,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 42,600.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 42,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172674 28/09/2560

220 วเิคราะหท์ดสอบ       2  รายการ 3,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 3,000.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 3,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041172675 28/09/2560

221 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)        1 รายการ 4,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั	นส จํากัด 4,850.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั	นส จํากัด 4,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172676 28/09/2560

222 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       5  รายการ 3,030.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากัด 3,030.00 บาท บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากัด 3,030.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172677 28/09/2560

223 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามโปร(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,250.00 บาท บรษิัท สยามโปร(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3041172678 28/09/2560

224 วัสดชุดุแกนเคลื	อนที	        4 รายการ 466,440.00 466,440.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.เอ็น.บ.ีเอ็นเตอร 433,440.00 บาท บรษิัท ไอ.เอ็น.บ.ีเอ็นเตอร 433,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3051170022 11/09/2560

225 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อุปกรณ์)       3  รายการ 411,000.00 411,000.00 สอบราคา บรษิัท วพีดี ีอนิเตอรเ์นชั	นแนล จํากัด 411,000.00 บาท บรษิัท วพีดี ีอนิเตอรเ์นชั	นแนล จํากัด 411,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 3051170024 14/09/2560

226 จา้งทดสอบสมบตัทิางชวีภาพ        1 รายการ 850,000.00 850,000.00    เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 850,000.00 บาท  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 850,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3052170042 29/08/2560

227 จา้งพนักงานรบัสง่เอกสาร        1 รายการ 196,452.00 196,452.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟีนกิซ ์แมสเซนเจอร ์เอ็กซเ์พรส เซอรว์สิ จํากัด 183,600.00 บาท บรษิัท ฟีนกิซ ์แมสเซนเจอร ์เอ็กซเ์พรส เซอรว์สิ จํากัด 183,600.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3052170043 11/09/2560

228 จา้งเหมาพนักงานตอ้นรบัรายปี        1 รายการ 246,000.00 246,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากัด 246,000.00 บาท บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากัด 246,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 3052170044 11/09/2560

บรษิัท ฟีนกิซ ์แมสเซนเจอร ์เอ็กซเ์พรส เซอรว์สิ จํากัด 264,000.00 บาท

229 จา้งเหมาบรกิารรกัษาความสะอาด รายปี        1 รายการ 9,650,000.00 9,650,000.00 ประกวดราคา (e-Aucion) บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีออล เซอรว์สิ จํากัด 9,022,668.00 บาท บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีออล เซอรว์สิ จํากัด 9,022,668.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 3052170045 13/09/2560

บรษิัท พ.ีเอส. เจนเนอเรชั	น จํากัด 9,576,000.00 บาท
บรษิัท เบสท ์อนิเวสตเิกชั	น จํากัด 9,550,000.00 บาท
บรษิัท ไดมอนด ์แคร ์เซอรว์สิ จํากัด 9,609,000.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากัด บ ีเอส พ ีเซอรว์สิ 9,240,000.00 บาท

230 จา้งเหมาบรกิารถา่ยเอกสาร      12  รายการ 196,261.68 196,261.68    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 196,261.68 บาท บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 196,261.68 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3052170046 19/09/2560

231 จา้งเหมาสรา้งเครื	องวัดแรงดงึ 2 แกน       1  รายการ 930,000.00 930,000.00 สอบราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเตท 930,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเตท 930,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3052170047 21/09/2560
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