
แบบ สขร. 1

เลขทีเ่อกสาร        รายละเอยีดจดัซือ้/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ      วธิกีาร         ผูท้ ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและราคา จํานวนเงนิ           เหตผุลทีค่ดัเลอืก

6041141185 สารเคม ีจํานวน 3 รายการ           1 งวด 2,782.00                      ตกลงราคา บรษิัท วนัรตั(หนํ่าเซยีน)จํากดั 2,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141186 สารเคม ีจํานวน 6 รายการ           1 งวด 2,107.90                      ตกลงราคา บรษิัท เอกตรงเคมภีณัฑ ์(1985) จํากดั 1,970.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141187 สารเคม ีจํานวน 7 รายการ           1 งวด 17,494.50                     ตกลงราคา บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั 16,350.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141188 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 24,610.00                     ตกลงราคา บรษิัท ชาญอนิเตอรเ์ทค จํากดั 23,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141189 สารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 23,582.80                     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 22,040.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141190 ซอ่มเครือ่งมอืวทิยาศาสตร์           1 งวด 1,990.20                      ตกลงราคา บรษิัท ลโีอ เพาเวอร ์โซลชูัน่ส ์จํากดััน่ส ์จํากดั 1,860.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141191 จา้งทําของ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 64,200.00                     ตกลงราคา บรษิัท ดวีนั แอด จํากดั 60,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141192 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 14 รายการ           1 งวด 2,335.81                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่น สตารเ์ซอรก์ติ จํากดั จํากดั 2,183.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141193 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 7 รายการ           1 งวด 51,360.00                     ตกลงราคา บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 48,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141194 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 10,272.00                     ตกลงราคา บรษิัท สยามจมิมารแ์มน จํากดั 9,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141195 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 14,712.50                     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 13,750.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141196 วสัดคุวามปลอดภยั 5 รายการ           1 งวด 54,527.20                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ ์จํากดั 50,960.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141197 วสัดคุอมพวิเตอร์           1 งวด 60,241.00                     ตกลงราคา บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ ดสิทรบิวิเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จํากั 56,300.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141198 วสัดคุวามปลอดภยั 1 รายการ           1 งวด 16,000.00                     ตกลงราคา รา้น โชคสมบัตแิสตนเลส 16,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141199 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 23,433.00                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 21,900.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141200 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 5,874.30                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 5,490.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141201 สารเคม ี6 รายการ           1 งวด 27,563.20                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 25,760.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141202 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 27,434.80                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 25,640.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141203 วสัดวุทิยาศาสตร ์5 รายการ           1 งวด 22,453.95                     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง้ จํากดั 20,985.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141204 วสัดสุํานักงาน 13 รายการ           1 งวด 7,778.95                      ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) จํากดั 7,270.05 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141205 วสัดสุาํนักงาน 1 รายการ           1 งวด 1,540.80                      ตกลงราคา บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จํากดั 1,440.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141206 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 12,262.20                     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 11,460.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ

รายงานสรุปผลการดาํเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ระหวา่ง 01/06/2014 ถงึ 30/06/2014
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6041141207 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 12,626.00                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 11,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141208 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 10,400.40                     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 9,720.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141209 สารเคมี           1 งวด 9,651.40                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 9,020.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141210 วสัดกุอ่สรา้ง           1 งวด 31,351.00                     ตกลงราคา บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จํากดั 29,300.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141211 สารเคมี           1 งวด 13,268.00                     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 12,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141212 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 299,600.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 275,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141213 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 98,440.00                     ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 92,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141214 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 77,842.50                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 72,750.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141215 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,745.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไอแลป ฟลอูดิ คอนโทรล จํากดั 3,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141216 วสัดคุอมพวิเตอร์           1 งวด 15,943.00                     ตกลงราคา บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 14,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141217 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,284.00                      ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141218 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 15,087.00                     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 14,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141219 ซอ่มครภุณัฑว์ทิยาศาสตร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 8,417.69                      ตกลงราคา บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 7,867.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141220 ซอ่มครภุณัฑว์ทิยาศาสตร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 8,417.69                      ตกลงราคา บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 7,867.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141221 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 53,500.00                     ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 50,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141222 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 15,466.85                     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง้ จํากดั 14,455.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141223 สารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,618.40                      ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 7,120.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141224 สารเคมี           1 งวด 17,120.00                     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 16,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141225 วสัดคุวามปลอดภยั 4 รายการ           1 งวด 68,480.00                     ตกลงราคา บรษิัท ศริา เซฟตีแ้อนดท์ลู จํากดั 64,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141226 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 12,091.00                     ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค  จํากดั จํากดั 23,180.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141227 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 33,705.00                     ตกลงราคา บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 31,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141228 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 17,740.60                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 16,580.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141229 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 8,870.30                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 8,290.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141230 วสัดวุทิยาศาสตร ์9 รายการ           1 งวด 32,194.16                     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม บ ีเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 30,088.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141231 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 7,008.50                      ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 6,550.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141232 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 6,527.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 6,100.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141233 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 9,844.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 9,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141234 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 8,560.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไตร โซลชูัน่ จํากดั 8,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141235 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ           1 งวด 5,350.00                      ตกลงราคา อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพอืสถาบันพัฒนาอตุสาห 5,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141236 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ           1 งวด 17,815.50                     ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติง้ เซอรว์สิเซส (ประเทศไ 16,650.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141237 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ           1 งวด 1,926.00                      ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติง้ เซอรว์สิเซส (ประเทศไ 1,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141238 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์           1 งวด 16,050.00                     ตกลงราคา บรษิัท กลอรี ่เมคเกอร ์จํากดั 15,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141239 วสัดวุทิยาศาสตร ์7 รายการ           1 งวด 82,711.00                     ตกลงราคา บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั 77,300.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141240 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 3,424.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 3,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141241 วสัดวุทิยาศาสตร ์6 รายการ           1 งวด 29,535.21                     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากดั 27,603.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141242 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 8,988.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 8,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141243 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 3,852.00                      ตกลงราคา บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี ่จํากดั 3,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141244 วสัดวุทิยาศาสตร ์5 รายการ           1 งวด 29,104.00                     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็ป 27,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141245 วสัดคุวามปลอดภยั 1 รายการ           1 งวด 10,000.00                     ตกลงราคา นาย วรพงษ์ พลกองแกว้ 10,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141246 วสัดคุวามปลอดภยั 3 รายการ           1 งวด 16,799.00                     ตกลงราคา บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์คอนซลัติง้ จํากดั 15,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141247 สารเคมี           1 งวด 49,220.00                     ตกลงราคา บรษิัท เซา้ท ์ซติี ้ปิโตรเคม จํากดั 46,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141248 วสัดคุวามปลอดภยั 7 รายการ           1 งวด 27,980.50                     ตกลงราคา บรษิัท เซ็นทรลั แล็บ ซพัพลาย จํากดั 26,150.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141249 สารเคมี           1 งวด 90,147.50                     ตกลงราคา บรษิัท อาโครม่า (ประเทศไทย) จํากดั 46,750.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141250 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 25,145.00                     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 23,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว
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6041141251 อปุกรณว์ทิยาศาสตร์           1 งวด 18,190.00                     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 17,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141252 วสัดวุทิยาศาสตร ์7 รายการ           1 งวด 24,867.34                     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 23,240.50 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141253 จา้งซอ่มเครือ่ง Climatic chamber 1 งาน           1 งวด 3,156.50                      ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน่ จํากดั 2,950.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141254 สารเคม ีจํานวน 3 รายการ           1 งวด 22,042.00                     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ซคัเซส เคมคิอล 20,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141255 วสัดสุํานักงาน 12 รายการ           1 งวด 5,444.88                      ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) จํากดั 5,088.67 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141256 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 76,612.00                     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 71,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141257 สารเคมี           1 งวด 94,160.00                     ตกลงราคา บรษิัท รชัดาเคมคีอลส ์จํากดั 88,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141258 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 55,233.40                     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 51,620.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141259 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 44,940.00                     ตกลงราคา บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ (ประเทศไทย) จํากดั 42,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141260 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 55,672.10                     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง้ จํากดั 52,030.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141261 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 11,342.00                     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ประโยชนน์ําดี 10,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141262 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 15,504.30                     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ดบัเบิล้ พ ีแอร ์เซอรว์สิ 14,490.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141263 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 77,569.65                     ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 72,495.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141264 ซอ่มพัสดุ           1 งวด 3,959.00                      ตกลงราคา บรษิัท บที ีคอนเนค จํากดั 3,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141265 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 96,300.00                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 90,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141266 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 25,808.40                     ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 24,120.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141267 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 10,036.60                     ตกลงราคา บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเทค จํากดั 9,380.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141268 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 22,000.00                     ตกลงราคา บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 20,560.75 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141269 เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว           1 งวด 5,350.00                      ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 5,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141270 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 8,142.70                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 7,610.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141271 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 57,780.00                     ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 54,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141272 จา้งพมิพห์นังสอืรายงานประจําปี 2556           1 งวด 161,035.00                   ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซ ์พริน้ติง้ เซอรว์สิ จํากดั 150,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141273 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 3,049.50                      ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ จํากดั 2,850.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141274 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 3,456.10                      ตกลงราคา บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากดั 3,230.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141275 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 8,346.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไฮ เทค ซลี จํากดั 7,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141276 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด 3,605.90                      ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,370.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141277 สารเคม ี4 รายการ           1 งวด 8,495.80                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,940.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141278 วสัดวุทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด 4,173.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 3,900.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141279 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 6,901.50                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 6,450.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141281 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละสารเคม ี14 รายการ           1 งวด 93,988.80                     ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั 86,460.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141282 สารเคม ี4 รายการ           1 งวด 893.45                         ตกลงราคา บรษิัท หนํ่าเซยีน อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 835 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141283 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 79,287.00                     ตกลงราคา บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ ดสิทรบิวิเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จํากั 74,100.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141284 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 1,284.00                      ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141285 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 12,165.90                     ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999)  จํากดั 11,370.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141286 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 9,373.20                      ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค  จํากดั 8,760.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141287 สารเคม ี4 รายการ           1 งวด 35,352.80                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 33,040.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141288 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 7,704.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็ป 7,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141289 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 19,260.00                     ตกลงราคา บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจี 18,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141290 สารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,081.60                      ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,880.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141291 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 11,449.00                     ตกลงราคา บรษิัท เกรทเทค ไซเบอรเ์นตกิส ์ จํากดั 10,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141292 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 5 รายการ           1 งวด 24,503.00                     ตกลงราคา บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคัม่ เทคโนโลย ี จํากดั 22,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141293 จา้งซอ่มครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์           1 งวด 12,326.40                     ตกลงราคา บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั 11,520.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141294 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 5,350.00                      ตกลงราคา บรษิัท อตุสาหกรรมเครือ่งหอมไทย-จนี จํากดั 5,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141295 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 9,630.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็ป 9,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141296 วสัดวุทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด 9,630.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็ป 9,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141297 วสัดวุทิยาศาสตร ์5 รายการ           1 งวด 17,590.80                     ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 16,440.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141298 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 8,346.00                      ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 7,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141299 จา้งทําเครือ่ง E-Sensory test machine           1 งวด 294,250.00                   ตกลงราคา บรษิัท เกรทเทค ไซเบอรเ์นตกิส ์ จํากดั 275,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141300 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 10,272.00                     ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 9,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141301 วสัดสุํานักงาน 7 รายการ           1 งวด 22,507.45                     ตกลงราคา บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 21,035.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141302 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 2,247.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์คอนซลัติง้ จํากดั 2,100.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141303 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ 1 11,235.00                     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 10,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141304 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 3,338.40                      ตกลงราคา บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากดั 3,120.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141305 สารเคม ี4 รายการ           1 งวด 18,671.50                     ตกลงราคา บรษิัท อตุสาหกรรมเครือ่งหอมไทย-จนี จํากดั 10,950.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141306 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 9,630.00                      ตกลงราคา บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จํากดั 9,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141307 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด 2,996.00                      ตกลงราคา บรษิัท ฟอรค์สั จํากดั 2,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141308 สารเคม ี4 รายการ           1 งวด 17,002.30                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 15,890.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141309 ซอ่มพัสดุ           1 งวด 2,889.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไซเฟอรเ์มด จํากดั 2,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141310 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 1,942.05                      ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากดั 1,815.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141311 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 48,877.60                     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 45,680.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141313 สารเคมี           1 งวด 29,425.00                     ตกลงราคา บรษิัท อาโครม่า (ประเทศไทย) จํากดั 27,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141314 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 54,570.00                     ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 51,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141315 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 3,745.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอช.เจ.องุเคลิ (ไทย) จํากดั 3,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141316 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 96,300.00                     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็มออลรชิ 90,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141317 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 18,115.10                     ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 16,930.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141318 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ           1 งวด 13,000.50                     ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติง้ เซอรว์สิเซส (ประเทศไ 12,150.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว
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6041141319 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 13,375.00                     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นวายซายน ์จํากดั 12,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141320 สารเคมี           1 งวด 7,661.20                      ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 7,160.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141321 สารเคมี           1 งวด 13,193.10                     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 12,330.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141322 คชจ.บรหิารอาคาร           1 งวด 4,708.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ดบัเบิล้ พ ีแอร ์เซอรว์สิ 4,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141323 ซอ่มบํารงุ           1 งวด 4,066.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ดบับลวิ ท ีคาบเินต 3,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141324 คชจ.โฆษณาและเผยแพร่           1 งวด 29,746.00                     ตกลงราคา บรษิัท ดวีนั แอด จํากดั 27,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141325 สารเคม ี3 รายการ           1 งวด 5,114.60                      ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,780.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141326 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 37,664.00                     ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 35,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141327 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 1,284.00                      ตกลงราคา บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั 1,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141328 จา้งบรกิารลงโปรแกรม           1 งวด 3,210.00                      ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 3,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141329 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 14,873.00                     ตกลงราคา บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั 13,900.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141330 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 14,669.70                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 13,710.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141331 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด 27,584.60                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 25,780.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141332 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 34,017.44                     ตกลงราคา บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ (ประเทศไทย) จํากดั 31,792.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141333 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด 6,152.50                      ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,750.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141334 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 5,660.30                      ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,290.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141335 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 2,642.90                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 2,470.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141336 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 10,700.00                     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง้ จํากดั 10,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141337 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 4,708.00                      ตกลงราคา บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากดั 4,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141338 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละสารเคม ี4 รายการ           1 งวด 22,395.10                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 20,930.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141339 สารเคม ี5 รายการ           1 งวด 42,361.30                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 39,590.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141340 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 9,844.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็ป 9,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141341 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 2,247.00                      ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,100.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141342 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด 10,229.20                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 9,560.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141343 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 7,944.75                      ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 จํากดั 7,425.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141344 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 8,988.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 8,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141345 สารเคม ี3 รายการ           1 งวด 77,040.00                     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 72,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141346 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 1,712.00                      ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141348 อปุกรณค์อมพวิเตอร ์1 รายการ           1 งวด 17,762.00                     ตกลงราคา บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ ดสิทรบิวิเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จํากั 16,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141349 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 10,272.00                     ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 9,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141350 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 5,071.80                      ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,740.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141351 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 8,410.20                      ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 7,860.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141352 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 14,445.00                     ตกลงราคา บรษิัท โปรดจิ ีซายน ์อนิสทรเูมนท ์จํากดั 13,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141353 จา้งทําแบบจําลอง 1 งาน           1 งวด 19,600.00                     ตกลงราคา นาย สมนกึ เสอืพยัคฆ์ 19,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141354 จา้งทําสือ่ประชาสมัพันธ ์1 งาน           1 งวด 15,000.00                     ตกลงราคา นาย สมนกึ เสอืพยัคฆ์ 15,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141355 จา้งทําสือ่ประชาสมัพันธ ์1 งาน           1 งวด 24,200.00                     ตกลงราคา นาย สมนกึ เสอืพยัคฆ์ 24,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141356 จา้งกําจดัของเสยีอนัตราย 1 งาน           1 งวด 43,000.00                     ตกลงราคา บรษิัท พเีอสท ีเอนไวรอนเมน 40,186.92 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141357 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 2,514.50                      ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 2,350.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141358 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 4,836.40                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ซคัเซส เคมคิอล 4,520.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141359 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 37,985.00                     ตกลงราคา บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 35,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141360 สารเคม ี3 รายการ           1 งวด 84,744.00                     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 79,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141361 สารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,852.00                      ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141362 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 5,350.00                      ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141364 สารเคม ีจํานวน 3 รายการ           1 งวด 40,167.80                     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 37,540.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141365 จา้งทําสือ่ประชาสมัพันธ ์1 งาน           1 งวด 77,040.00                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.บ.ีเค.การพมิพ ์จํากดั 71,250.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141366 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 151,545.00                   ตกลงราคา บรษิัท ยูเนยีน ทเีอสแอล จํากดั 141,630.84 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141367 สารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 13,460.60                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 12,580.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141368 สารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 3,809.20                      ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,560.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141369 สารเคม ีจํานวน 8 รายการ           1 งวด 35,244.40                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 32,920.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141370 วสัดวุทิยาศาสตร ์6 รายการ           1 งวด 79,929.00                     ตกลงราคา บรษิัท พ.ีท.ีไซเอนทฟิิค จํากดั 74,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141371 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 8,239.00                      ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141372 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 26,750.00                     ตกลงราคา บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 25,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141373 วสัดวุทิยาศาสตร ์5 รายการ           1 งวด 9,121.75                      ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 8,525.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141374 จา้งทําชดุอปุกรณแ์สดงผลงาน 4 รายการ           1 งวด 25,038.00                     ตกลงราคา บรษิัท ดวีนั แอด จํากดั 23,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141375 เครือ่งสบัย่อยซากพชืเอนกประสงค ์1เครือ่ง          1 งวด 83,460.00                     ตกลงราคา รา้น ปฏพิงษ์จกัรกลเกษตร โดย นางสาววนดิา ถริะ 78,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141376 เครอืงมอืวทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 9,619.30                      ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 8,990.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141377 วสัดคุวามปลอดภยั 2 รายการ           1 งวด 4,686.60                      ตกลงราคา บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากดั 4,380.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141378 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 3,969.70                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 3,710.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141379 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 17,205.60                     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 16,080.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141380 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 8,025.00                      ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 7,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141381 วสัดวุทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด 22,630.50                     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 21,150.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141382 จา้งบรกิารลงโปรแกรม 1 งาน           1 งวด 3,210.00                      ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 3,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141383 จา้งผลติสือ่วดีทีศัน ์1 งาน           1 งวด 74,900.00                     ตกลงราคา บรษิัท ณัฏฐานท ีจํากดั 70,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํา่สดุ

6041141384 วสัดวุทิยาศาสตร ์8 รายการ           1 งวด 30,666.20                     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง้ จํากดั 28,660.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141385 วสัดวุทิยาศาสตร ์8 รายการ           1 งวด 19,217.20                     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็ป 17,960.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141386 วสัดไุฟฟ้า 1 รายการ           1 งวด 4,900.60                      ตกลงราคา บรษิัท ไซเฟอรเ์มด จํากดั 4,570.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141387 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 8,346.00                      ตกลงราคา บรษิัท พ.ีท.ีไซเอนทฟิิค จํากดั 7,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141388 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 9,148.50                      ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 8,550.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141389 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 11,877.00                     ตกลงราคา บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั 11,100.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141390 วสัดคุวามปลอดภยั 3 รายการ           1 งวด 38,520.00                     ตกลงราคา บรษิัท ศริา เซฟตีแ้อนดท์ลู จํากดั 36,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141391 จา้งตรวจวดัคณุภาพอากาศ 1 งาน           1 งวด 39,135.25                     ตกลงราคา บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 36,575.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141392 วสัดสุํานักงาน 1 รายการ           1 งวด 10,700.00                     ตกลงราคา บรษิัท มสิเตอร ์อิ๊งค ์คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 9,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํา่สดุ

6041141393 เครือ่งตรวจสอบสายสญัญาณ           1 งวด 10,459.25                     ตกลงราคา บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากดั 9,775.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6042140033 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 11,520.00                     ตกลงราคา Scientific Hub Services Pte Ltd 384 SGD เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6042140034 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 35,952.00                     ตกลงราคา  INTRACE MEDICAL SA 874 USD เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6043140063 ครภุณัฑส์ําหรบัโรงงานตน้แบบสิง่ทอพรอ้ม          1 งวด 19,950,000.00           ประกวดราคา (e-Auctionบรษิัท ยูเนยีน ทเีอสแอล จํากดั 19,650,000 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํา่ทีส่ดุ
ตดิตัง้ จํานวน 1ชดุ

6043140064 จา้งออกแบบโรงงานตน้แบบ           1 งวด 481,000.00               ออกแบบและควบคมุงาน บรษิัท เกทเวย ์อารค์เิท็ค จํากดั 449,532.71 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6043140065 ชดุโปรแกรม           1 งวด 1,498,000.00                 สอบราคา บรษิัท แพลท เนรา จํากดั 1,400,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6043140066 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์           1 งวด 20,865,000.00           ประกวดราคา (e-Auctionบรษิัท เครส นาโนโซลชูัน่ (ประเทศไทย) จํากดั 19,457,943.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํา่สดุ

6043140067 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์           1 งวด 390,000.00                    สอบราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 359,000.00 บาท เป็นผูช้นะการสอบราคา

6043140068 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์           1 งวด 513,600.00                    สอบราคา บรษิัท เทคโทรนคิ จํากดั 450,000.00 บาท เป็นผูช้นะการสอบราคา

6043140069 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์           1 งวด 920,000.00                    สอบราคา บรษิัท เวลิดส์ยามกรุป๊ จํากดั 822,429.91 บาท เป็นผูช้นะการสอบราคา

6043140070 เครอืงมอืวทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,900,000.00                 สอบราคา บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยีส่ ์จํากดั 1,600,000.00 บาท เป็นผูช้นะการสอบราคา


