
แบบ สขร. 1

เลขทีเ่อกสาร         รายละเอยีดจดัซือ้/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ      วธิกีาร ผูท้ ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลทีค่ดัเลอืก

6041141394 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 77,254     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 72,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141395 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 21,346.50     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 19,950.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141396 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 14,637.60     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 13,680.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141397 ซอ่มครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์           1 งวด 60,990     ตกลงราคา บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 57,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141398 วสัดวุทิยาศาสตร ์7 รายการ           1 งวด 19,345.60     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็ป 18,080.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141399 สารเคม ี3 รายการ           1 งวด 11,395.50     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 10,650.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141401 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด 55,105.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 51,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141402 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 4,922.00     ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 4,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141403 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 19,795.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 18,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141404 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 9,309.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 8,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141405 วสัดวุทิยาศาสตร ์6 รายการ           1 งวด 18,992.50     ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั 17,750.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141406 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 1,487.30     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,390.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141407 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 8,602.80     ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั 8,040.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141408 วสัดไุฟฟ้า จํานวน 10 รายการ           1 งวด 29,853     ตกลงราคา บรษิัท ไทยรุง่เรอืงวานชิ จํากดั 27,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141409 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 20,544.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 19,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141410 วสัดวุทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด 28,355.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 26,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141411 สารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 2,247     ตกลงราคา บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั 2,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141412 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 55,640.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 52,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141413 จา้งถอนและตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ           1 งวด 47,850.40     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ดบัเบิล้ พ ีแอร ์เซอรว์สิ 44,720.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141414 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 12,840.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 12,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141415 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 8,667.00     ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั 8,100.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ

รายงานสรุปผลการดาํเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

จํานวนเงนิ
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6041141416 สารเคม ี3 รายการ           1 งวด 27,659.50     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 25,850.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141417 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 23,272.50     ตกลงราคา บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี่ 21,750.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141418 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 11,770.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 11,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141419 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 32,100.00     ตกลงราคา บรษิัท อลัตแิมค คอมเมอรเ์ชยีล จํากดั 30,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141420 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 17,590.80     ตกลงราคา บรษิัท เวลิดส์ยามกรุป๊ จํากดั 16,440.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141421 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 22,470.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีเจนเนอรลัเทรดดิง้ 21,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141422 สารเคม ี11 รายการ           1 งวด 49,359.10     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 46,130.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141423 จา้งซอ่มเครือ่ง UPS 1 งาน           1 งวด 4,815.00     ตกลงราคา บรษิัท ยูโปรเทค จํากดั 4,380.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141424 จา้งซอ่มเครือ่ง UPS 1 งาน           1 งวด 9,373.20     ตกลงราคา บรษิัท ยูโปรเทค จํากดั 8,760.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141425 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 33,705.00     ตกลงราคา บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 31,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141426 วสัดวุทิยาศาสตร ์5 รายการ           1 งวด 28,504.80     ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน่ จํากดั 26,640.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141427 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด 13,449.90     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 12,570.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141428 จา้งเหมาตดิตัง้สายเมนไฟฟ้าหอ้ง TEM           1 งวด 64,949     ตกลงราคา บรษิัท ยูทลิติ ี ้โปรเจค จํากดั 60,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141429 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 941.6     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั 880 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141430 วสัดสุํานักงาน 21 รายการ           1 งวด 6,845.25     ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 6,397.43 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141431 จา้งวเิคราะหน์ํ้า 1 งาน           1 งวด 16,852.50     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี ่จํากดั 15,750.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141432 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 22,373.70     ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 20,910.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141433 จา้งซอ่มเครือ่ง 1 งาน           1 งวด 53,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 50,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141434 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 941.6     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั 880 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141436 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 22,416.50     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,950.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141437 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 6,955.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 6,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141438 จา้งเหมาตดิตัง้ระบบตู ้Fire suppression           1 งวด 116,630.00     ตกลงราคา บรษิัท แอนตีไ้ฟร ์จํากดั 89,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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graphic annunciator board 1 งาน

6041141439 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 10,689.30     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 9,990.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141440 วสัดสุํานักงาน 22 รายการ           1 งวด 12,970.30     ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 12,121.78 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141441 จา้งซอ่มเครือ่ง Optical microscope           1 งวด 90,950.00     ตกลงราคา บรษิัท สเปซเมด จํากดั 85,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141443 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 19,260     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีเจนเนอรลัเทรดดิง้ 18,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141444 สารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 2,172.10     ตกลงราคา บรษิัท เอกตรงเคมภีณัฑ ์(1985) จํากดั 2,030.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141445 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 9,630     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 9,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141446 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 184,537.55     ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน่ จํากดั 162,320.00 บาท นผูเ้สนอราคาเดยีว และยนิดลีดราคาใ

6041141447 วสัดวุทิยาศาสตร ์8 รายการ           1 งวด 80,166.97     ตกลงราคา บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิลั จํากดั 74,922.40 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141448 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 155,675.50     ตกลงราคา บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัน่ จํากดั 14,650.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141449 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 3,894.80     ตกลงราคา บรษิัท เมโทรโลย ีเทคนคิคอล จํากดั 3,640.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141450 ซอ่มเครือ่ง CO2 Incubator           1 งวด 8,988.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณแ์ละเคมวีจิยั 8,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141451 วสัดงุานบัานงานครวั 6 รายการ           1 งวด 14,236.35     ตกลงราคา บรษิัท เซ็นทรลั แล็บ ซพัพลาย จํากดั 13,305.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141452 รถเข็น 10 คนั           1 งวด 83,460.00     ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศไทย ออนไลน ์จํากดั 78,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141453 รถเข็น 6 คนั           1 งวด 37,544.16     ตกลงราคา บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 35,088.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141454 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 23,005.00     ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซ ์เมทโทรโลย ีจํากดั 21,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141455 ครภุณัฑส์ํานักงาน 1 รายการ           1 งวด 32,100.00     ตกลงราคา บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั 30,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141456 เครือ่งวดัความเร็วลมแบบใบพัด           1 งวด 13,401.75     ตกลงราคา บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากดั 12,525.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141457 จา้งซอ่มเครือ่ง CO2 Incubator 1 งาน           1 งวด 8,988.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณแ์ละเคมวีจิยั 8,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141458 จา้งเหมาบรกิาร 1 งาน           1 งวด 15,000     ตกลงราคา นางสาว ภทัราพร ชุม่ชืน่ 15,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141459 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด 1,273.30     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,190.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141460 วสัดวุทิยาศาสตร ์7 รายการ           1 งวด 10,079.40     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 9,420.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141461 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 4,269.30     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,990.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141462 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 1,580.39     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั 1,477.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141463 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 5,660.30     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 5,290.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141464 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด 19,153.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 17,900.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141465 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 1,819.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีอนิโนเวชัน่ จํากดั 1,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141466 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 3,210.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141467 วสัดวุทิยาศาสตร ์5 รายการ           1 งวด 5,756.60     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 5,380.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141468 วสัดวุทิยาศาสตร ์5 รายการ           1 งวด 9,592.55     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั 8,965.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141469 สารเคม ี3 รายการ           1 งวด 4,494.00     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141470 วสัดวุทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด 28,376.40     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 26,520.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141471 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 3,424.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 3,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141472 สารเคม ี10 รายการ           1 งวด 34,357.70     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 32,110.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141473 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 1,819.00     ตกลงราคา บรษิัท อตุสาหกรรมเครือ่งหอมไทย-จนี จํากดั 1,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141474 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 10,015.20     ตกลงราคา บรษิัท ยูเนีย่น เทค เอ็นจเินยีริง่ จํากดั 9,360.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141475 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตรจ์ํานวน 4 รายการ           1 งวด 5,403.50     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 5,050.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141476 อปุกรณส์ํานักงาน           1 งวด 15,008.89     ตกลงราคา บรษิัท นปิโป เทค (ไทยแลนด)์ จํากดั 14,027.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141477 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 21,571.20     ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 20,160.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141478 สารเคม ีจํานวน 3 รายการ           1 งวด 56,710     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,300.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141479 กลอ่งอคลิคิ           1 งวด 13,482.00     ตกลงราคา บรษิัท ดวีนั แอด จํากดั 12,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141481 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์           1 งวด 294,250.00     ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซ ์เมทโทรโลย ีจํากดั 275,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141482 สารเคม ี4 รายการ           14 ,209.60บ.     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 13,280.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141483 สารเคม ี5 รายการ           1 งวด           16 ,317.50บ.     ตกลงราคา บรษิัท วนัรตั(หนํ่าเซยีน)จํากดั 15,250.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141484 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 28,890.00     ตกลงราคา บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ ดสิทรบิวิเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั 27,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141485 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด           37 ,899.40บ.     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 35,420.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141486 อปุกรณว์ทิยาศาตร ์6 รายการ           1 งวด 8,142.70     ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 7,610.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141487 จา้งซอ่มเครือ่งนึง่ฆ่าเชือ้ 1 งาน           1 งวด 21,721.00     ตกลงราคา บรษิัท เบทเทอรไ์ซเอนซ ์จํากดั 20,300.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141488 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 42,800.00     ตกลงราคา บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั 40,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141489 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 35,310.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีเจนเนอรลัเทรดดิง้ 33,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141491 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 79,843.40     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 74,620.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141492 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 16,050.00     ตกลงราคา บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์(ประเทศไทย) จํากั 15,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141493 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตรแ์ละสารเคม2ีรายการ           1 งวด          2 ,270.10 บาท     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 2,130.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141494 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด         11,320.60 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 10,580.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141495 สารเคม ี5 รายการ           1 งวด         13,139.60 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 12,280.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141496 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 79,843.40     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 74,620.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141497 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 67,410     ตกลงราคา บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากดั 63,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141498 สารเคม ี9 รายการ           1 งวด 8,825.36     ตกลงราคา บรษิัท วนัรตั(หนํ่าเซยีน)จํากดั 8,248.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141499 สารเคม ี1 รายกร           1 งวด          3 ,252.80 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 3,040.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141500 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 8 รายการ           1 งวด 42,901.65     ตกลงราคา บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากดั 40,095.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141501 สารเคม ี6 รายการ           1 งวด         24,920.30 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ซคัเซส เคมคิอล 23,290.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141502 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 19,688     ตกลงราคา บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากดั 18,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141503 วสัดอุปุกรณว์ทิย ์2รายการ           1 งวด         24,749.10 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 23,130.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141504 วสัดอุปุกรณว์ทิย ์1 รายการ           1 งวด 4,333.50     ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 4,050.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141505 สาารเคม ี1 รายการ           1 งวด 6,922.90     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 6,470.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141506 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์6 รายการ           1 งวด          7 ,811.00 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็ป 7,300.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141507 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด          8 ,142.70 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 7,610.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141508 วสัดอุปุกรณว์ทิย ์1 รายการ           1 งวด          3 ,025.96 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 2,828.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141509 สรเคม ี1 รายการ           1 งวด 1,200.01     ตกลงราคา บรษิัท เอ.พ.ีเทค (ประเทศไทย) จํากดั 1,121.50 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141510 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด        39,145.95 บาท.     ตกลงราคา บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 36,585.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141511 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ 2 รายการ           1 งวด 60,000.00     ตกลงราคา มหาวทิยาลยั มหดิล 60,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141512 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด          4 ,543.22 บาท     ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 4,246.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141513 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด         10,914.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัน่ จํากดั 10,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141514 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด          21,400.00บาท     ตกลงราคา บรษิัท แล็บ โฟกสั จํากดั 20,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141515 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด         13,375.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 12,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141516 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด         13,910.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 13,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141517 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด         14,723.20 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 13,760.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141518 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด          10,207.80บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 9,540.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141519 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด         10,165.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 9,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141520 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด          2 ,675.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ฟอรค์สั จํากดั 2,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141521 ตูแ้ชเ่ย็น 1 เครือ่ง           1 งวด         38,500.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คลูลิง่ แอนด ์เทรดดิง้ จํากดั 35,981.31 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141522 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 2,675.00     ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 2,500.00 บาท

6041141523 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 58,957     ตกลงราคา บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชัน่ จํากดั 55,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141524 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 7 รายการ           1 งวด 28,665.30     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 26,790.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141525 อปุกรณลืดความชืน้ดนิอดุมคารบ์อน 1เครือ่ง           1 งวด 93,090.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั 87,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141526 บจก.เคมเิคลิฯ ราคา 49,209.30 บาท           1 งวด 49,209.30     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 45,990.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141527 อปุกรรวืทิยาสาสตร ์4 รายการ           1 งวด         30,923.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 28,900.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141528 อปุกรณว์ทิยาศาสตรแ์ละสารเคม ี5 รายการ           1 งวด         26,557.40 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส. 24,820.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141529 วสัดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 4,879.20     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส พ ีอะครลีคิ 4,560.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141530 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด         63,130.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 59,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอรายเดยีว

6041141531 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์8 รายการ           1 งวด         53,339.50 บาท     ตกลงราคา บรษิัท แอด๊วานซ ์ซายน ์จํากดั 49,850.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141532 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,867.60     ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 2,680.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141533 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 18,190     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 17,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141534 สารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,805.20     ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 6,360.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141535 วสัดวุทิยาศาสตร ์5 รายการ           1 งวด         45,977.90 บาท     ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 42,970.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141536 อาหารเลีย้งเชือ้(media) 7 รายการ           1 งวด         87,354.80 บาท     ตกลงราคา บรษิัท แอด๊วานซ ์ซายน ์จํากดั 81,640.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141537 สารเคม ี5 รายการ           1 งวด         53,157.60 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 49,680.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141538 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์ 1 รายการ           1 งวด          9 ,822.60 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากดั 9,180.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141539 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์ 1 รายการ           1 งวด          2 ,568.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ไตร โซลชูัน่ จํากดั 2,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141540 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์ 11 รายการ           1 งวด         33,758.50 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 31,550.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141541 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ 1 รายการ           1 งวด 4,815.00     ตกลงราคา
บรษิัท ศนูยห์อ้งปฎบิัตกิารและวจิยัทางการแพทย์
และ

4,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141542 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด               ๅ-ม-ถใจจ     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 12,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141543 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์ 1 รายการ           1 งวด          4 ,922.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั 4,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141545 Gas 2 รายการ           1 งวด         13,268.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ จํากดั 12,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141546 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด          4 ,708.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 4,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141547 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด         16,659.90 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 15,570.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141548 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด          1 ,647.80 บาท     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,540.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141549 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด         21,870.80 บาท     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 20,440.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141550 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด          4 ,788.25 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั 4,475.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141551 วสัดวุทิยาศาสตร ์ 1 ราคา           1 งวด          2 ,889.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 2,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141552 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด          6 ,634.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141553 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด         15,194.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท พรพล อนิสตรเูมน้ท ์จํากดั 14,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141554 สารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 6,441.40     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 19,250.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141555 สารเคม ีจํานวน 7 รายการ           1 งวด 31,586.40     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 29,520.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141556 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 4,280.00     ตกลงราคา บรษิัท วทิยาศรม  จํากดั 4,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141557 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 5,745.90     ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั 5,370.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141558 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 749     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 700 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141559 วสัดวุทิยาศาสตร ์6 รายการ           1 งวด 21,667.50     ตกลงราคา ฮ.ฮารด์แวร ์โดย นายคมสติ อมฤตกลุ 20,250.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141560 สารเคม ี4 รายการ           1 งวด         67,570.50 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ฟอรค์สั จํากดั 63,150.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141561 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 5,564.00     ตกลงราคา บรษิัท ไตร โซลชูัน่ จํากดั 5,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141562 สารเคม ี14 รายการ           1 งวด         57,287.80 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 53,540.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141563 สารเคม ี3 รายการ           1 งวด         38,948.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ฟอรค์สั จํากดั 36,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141564 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด          6 ,848.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 6,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาขายรายเดยีว

6041141565 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด          1 ,000.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ.พ.ีเทค (ประเทศไทย) จํากดั 934.58 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141566 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด         11,770.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 11,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141567 วสัดวุทิยาศาสตร ์10 รายการ           1 งวด 21,474.90     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง้ จํากดั 20,070.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141568 รถลากพาเลท 2 รายการ           1 งวด 34,186.50     ตกลงราคา บรษิัท เทคโนตคิ จํากดั 31,950.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141569 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 11,556.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคัม่ เทคโนโลย ีจํากดั 10,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141570 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 4,782.90     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 4,470.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141571 วสัดวุทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด 12,615.30     ตกลงราคา บรษิัท ไฮเออร ์เอ็นทเ์ตอรไ์พรส ์จํากดั 11,790.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141572 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 9,095.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 8,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141573 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด         12,519.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 11,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141574 alamarBlue Cell           1 งวด         10,165.00 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 9,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141575 celltiter-glo(R) Luminescent cell           1 งวด          4 ,922.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 4,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141576 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด          5 ,307.20 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 4,960.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141577 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด          2 ,749.90 บาท     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 2,570.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141578 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 2,851.55     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง้ จํากดั 2,665.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141579 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 12,840     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอล อารแ์อนด ์ด ีจํากดั 12,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141580 จา้งวเิคราะหท์ําสอบตวัอย่างนํ้า 1 งาน           1 งวด 5,617.50     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี ่จํากดั 5,250.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141581 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด          3 ,552.40 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 3,320.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141582 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 38,118.75     ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 35,625.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141583 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 23,968.00     ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 22,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141584 สารเคม ี4 รายการ           1 งวด 38,701.90     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 36,170.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141585 อาหารเลีย้งเชือ้ 4 รายการ           1 งวด         39,846.80 บาท     ตกลงราคา บรษิัท แอด๊วานซ ์ซายน ์จํากดั 37,240.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141586 ซือ้อะไหลส่ายไฟตอ่เขา้เครือ่ง 1 รายการ           1 งวด            941 .00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั 880 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141587 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 10,967.50     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ซลิค ์คทั 10,250.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141588 สายไฟสําหรบัตอ่เครือ่ง stirrer           1 งวด          1 ,883.20 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั 1,760.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141589 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 12 รายการ           1 งวด 70,461.81     ตกลงราคา บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิลั จํากดั 65,852.16 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141590 ตูเ้อกสารเตีย้ 1 รายการ           1 งวด         47,668.50 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 44,550.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141591 ขาตอ่ขัว้ Ground 1 รายการ           1 งวด 10,000.00     ตกลงราคา นาย วรพงษ์ พลกองแกว้ 10,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141592 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 41,623.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 38,900.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141593 ผลติชดุแสดงนทิรรศการ 1 งาน           1 งวด 76,505.00     ตกลงราคา บรษิัท ดวีนั แอด จํากดั 71,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํา่สดุ

6041141594 จา้งซอ่ม Spry dry 1 งาน           1 งวด 55,640.00     ตกลงราคา บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 52,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141595 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 1,108.52     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,036.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141596 จา้งซอ่มเตาเผา 1 งาน           1 งวด 23,540.00     ตกลงราคา บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากดั 22,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141597 จา้งซอ่มเตาเผา 1 งาน           1 งวด 13,375.00     ตกลงราคา บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากดั 12,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141598 วสัดสุํานักงาน 15 รายการ           1 งวด 2,399.00     ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 2,242.06 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141599 วสัดคุวามปลอดภยั 7 รายการ           1 งวด 77,073.17     ตกลงราคา บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ ์จํากดั 72,031.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141600 วสัดสุํานักงาน 1 รายการ           1 งวด 15,515.00     ตกลงราคา บรษิัท เซ็นทรลั แล็บ ซพัพลาย จํากดั 14,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141601 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 24,075.00     ตกลงราคา บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 22,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141602 สารเคม ี6 รายการ           1 งวด         21,207.40 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 19,820.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141603 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด          3 ,018.47 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เค.ท.ี แม็กซ ์จํากดั 2,821.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141604 E-plate 1 รายการ           1 งวด         38,520.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 36,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141605 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด          7 ,436.50 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 6,950.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141606 สารเคม ี 1 รายการ           1 งวด          6 ,955.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั 6,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141607 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด           5 ,617.50บาท     ตกลงราคา บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัน่ จํากดั 5,250.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141608 สารเคม ี 1 รายการ           1 งวด          4 ,708.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี ่จํากดั 4,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141609 สารเคม ี3 รายการ           1 งวด         17,794.10 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 16,630.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141610 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด         18,248.85 บาท     ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 17,055.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141611 วสัดวุทิยาศาสตร ์6 รายการ           1 งวด         10,582.30 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 9,890.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141612 คา่วเิคราะหท์ดสอบนํ้า 9 รายการ           1 งวด          6 ,848.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี ่จํากดั 6,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141613 สารเคม ี 1 รายการ           1 งวด          6 ,173.90 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 5,770.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141614 วสัดวุทิยาศาสตร ์5 รายการ           1 งวด         20,784.75 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 19,425.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141615 Toner HP 14 รายการ           1 งวด         41,388.67 บาท     ตกลงราคา บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 38,681.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141616 สารเคม ี3 รายการ           1 งวด          8 ,431.60 บาท     ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 7,880.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141617 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด         15,943.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 14,900.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141618 อปุกรณว์ทิยาศาสตร ์8 รายการ           1 งวด          19,153.00บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็ป 17,900.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141619 ระบบกรรมวธิขีอ้มูล           1 งวด 199,300.01     ตกลงราคา บรษิัท คอมพ-์แวร ์คอมพวิเตอรเ์อเจนซื ่จํากดั 186,261.69 บาท เป็นผูเ้สนอราคาเดยีว

6041141620 จา้งทําแทน่วางชิน้งาน 8 ชดุ           1 งวด 104,004.00     ตกลงราคา บรษิัท พรอ้มสริ ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 97,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141621 จา้งงานชดุปั๊มทอ่ป้อนผักตบชวาจํานวน 1 ชดุ           1 งวด 192,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เอแฟ็คกรุป๊ จํากดั 158,878.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว ทัง้นี ้บรษิัท
บาท และเสนอราคาสทุธิ

6041141622 จา้งตดิตัง้ทอ่สง่กา๊ซ           1 งวด 294,250.00     ตกลงราคา บรษิัท มั่นยนื เซอรว์สิ แอนด ์วศิวกรรม จํากดั 275,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141623 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 109,200.03     ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 102,056.10 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141624 สารเคม ี3 รายการ           1 งวด        242,600.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 226,728.97 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141625 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 9,630.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอเซริฟ์โซลชูัน่ จํากดั 9,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141626 จา้งเหมาปรบัปรงุหอ้งปฏบิัตกิาร 1 งาน           1 งวด 112,885.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุป๊ จํากดั 105,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141627 เข็มขดัรดัถงักา๊ซ 1 รายการ           1 งวด          6 ,420.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.ท.ีพริน้ท ์จํากดั 6,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141628 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด           4 ,815.00บาท     ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั 4,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141629 วสัดวุทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด          25,680.00บาท     ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 24,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141630 วสัดวุทิยาศาสตร ์10 รายการ           1 งวด           5 ,799.40บาท     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,420.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141631 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด           3 ,691.50บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 3,450.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141632 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด           7 ,690.63บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 7,187.50 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141633 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด      เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 3,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141634 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด         32,635.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ีจํากดั 30,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141635 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 110,000.01     ตกลงราคา บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชัน่ จํากดั 102,803.74 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141636 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด         37,450.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 35,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141637 สารเคม ี3 รายการ           1 งวด 109,355.07     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 102,201.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141638 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 121,980.00     ตกลงราคา บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชัน่ จํากดั 114,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141639 Sodium Chloride bioxtra 1 รายการ           1 งวด          4 ,376.30 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 4,090.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141640 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด         74,900.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 70,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141641 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตร ์3  รายการ           1 งวด         16,535.01 บาท     ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 15,453.28 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141642 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด         20,865.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากดั 19,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141643 วสัดวุทิยาศาสตร ์18 รายการ           1 งวด         15,632.70 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็ป 14,610.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141644 จา้งทําโครงและฝาปิดเครือ่งกรองนํ้ากรอ่ย           1 งวด 96,300     ตกลงราคา รา้น ประจติรการชา่ง 90,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141645 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตร ์1  รายการ           1 งวด         16,050.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากดั 15,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141646 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตร ์3  รายการ           1 งวด         33,919.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท อทีที ีจํากดั 31,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141647 วสัดแุละสารเคม ี2 รายการ           1 งวด          9 ,341.10 บาท     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,730.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141648 จา้งออกแบบประกอบเครือ่งตน้แบบฯ           1 งวด 98,000     ตกลงราคา นาย อนุรกัษ์ สดีา 98,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141649 จา้งออกแบบโปรแกรมฯ           1 งวด 96,000     ตกลงราคา นาย ปกรณ ์ปรชีาบูรณะ 96,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141650 ตูแ้ละอปุกรณไ์ฟฟ้า           1 งวด 159,000.04     ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซ ์เอ็มเบ็ดเด็ด โซลชูนั จํากดั 148,598.17 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141652 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด         79,843.40 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 74,620.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141653 จา้งออกแบบระบบวงจร           1 งวด 96,000.00     ตกลงราคา นาย เทวญั เปลีย่นสายทอง 96,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141654 สารเคม/ีวสัด ุ8 รายการ           1 งวด         31,672.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 29,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141655 วสัดวุทิยาศาสตร ์5 รายการ           1 งวด         26,669.75 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 24,925.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141656 Dermosoft Decalact liquid 1 รายการ           1 งวด         13,107.50 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ฟอรค์สั จํากดั 12,250.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141657 วสัดวุทิยาศาสตร ์7 รายการ           1 งวด          9 ,967.05 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั 9,315.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141658 วสัดวุทิยาศาสตร ์9 รายการ           1 งวด         39,097.80 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 36,540.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141659 อปุกรณส์ํานักงาน 7 รายการ           1 งวด 294,164.40     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 255,240.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141660 Source-Measure Unit 1 ชดุ           1 งวด             284}727.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี ่อนิสทรเูมน้ท ์จํากดั 265,165.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141661 สารเคม ี5 รายการ           1 งวด 21,314.40     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 19,920.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141662 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 663.4     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 620 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141663 จา้งซอ่มเครือ่ง Microplate reader 1 งาน           1 งวด 4,815.00     ตกลงราคา บรษิัท ซายนเ์ทค  จํากดั 4,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141664 สารเคม ี6 รายการ           1 งวด 18,971.10     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 17,730.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141665 วสัดวุทิยาศาสตร ์7 รายการ           1 งวด 19,634.50     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็ป 18,350.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141666 สารเคม ี4 รายการ           1 งวด 26,322.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 24,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141667 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 56,881.20     ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 53,160.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141668 วสัดวุทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด 99,959.40     ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 93,420.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141669 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 31,030.00     ตกลงราคา บรษิัท เมดทิอป จํากดั 29,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141670 วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 8,827.50     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติง้  จํากดั 8,250.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141671 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด 1,733.40     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 1,620.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141672 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 96,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์(ประเทศไทย) จํากั 90,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141673 สารเคม ี4 รายการ           1 งวด 93,935.30     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 87,790.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141674 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด          1 ,284.00 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 1,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141675 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด          2 ,803.40 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 2,620.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141676 วสัดวุทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด         37,396.50 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 34,950.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141677 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด         20,865.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 19,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141678 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด          1 ,583.60 บาท     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,480.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141679 สารเคม ี1 รายการ           1 งวด          6 ,366.50 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 5,950.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141680 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด         10,486.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 9,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141681 อปุกรณว์ทิยาศาสตรแ์ละสารเคม ี21รายการ           1 งวด         52,323.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 48,900.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141682 จา้งวเิคราะหท์ดสอบงานวจิยั 6 รายการ           1 งวด          9 ,309.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี ่จํากดั 8,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141683 filterกรองอากาศ 1 รายการ           1 งวด         11,556.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ซายนเ์ทค  จํากดั 10,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141684 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด          9 ,630.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 9,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141685 จา้งวเิคราะหท์ดสอบงานวจิยั 20 รายการ           1 งวด         28,087.50 บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี ่จํากดั 26,250.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141686 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตร ์8 รายการ           1 งวด         86,028.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากดั 80,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141687 จา้งออกแบบ ทํา Artwork และจดัพมิพ ์1 งาน           1 งวด 96,300     ตกลงราคา บรษิัท เอส.บ.ีเค.การพมิพ ์จํากดั 90,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141688 งานนทิรรศการ 1 งาน           1 งวด 32,100     ตกลงราคา บรษิัท ยนิด ีคอมมวินเิคชัน่ จํากดั 30,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141689 จา้งทําสายคลอ้งคอ 1 งาน           1 งวด 8,346.00     ตกลงราคา บรษิัท สตารร์ ี ่คอรด์ จํากดั 7,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141690 สารเคม ี 1 รายการ           1 งวด          2 ,640.16 บาท     ตกลงราคา บรษิัท แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จํากดั 2,467.44 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141691 วสัดไุฟฟ้า 1 รายการ           1 งวด 16,692.00     ตกลงราคา บรษิัท วฒุ ิฮารด์แวร ์จํากดั 15,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141692 สารเคม ี  4 รายการ           1 งวด         22,357.65 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 20,895.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141693 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด          8 ,688.40 บาท     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 8,120.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141694 สารเคม ี2 รายการ           1 งวด         27,071.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 25,300.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141695 สารเคม ี 1 รายการ           1 งวด          6 ,206.00 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 5,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141696 สารเคม ี 1 รายการ           1 งวด          7 ,490.00 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 7,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141697 ชดุกรองสเตนเลส 1 ชดุ           1 งวด 104,860.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ก.ไกรวศิว์ 86,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141698 สารเคม ี 7 รายการ           1 งวด         86,712.80 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 81,040.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141699 สารเคม ี 1 รายการ           1 งวด          5 ,778.00 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั พแีอนดเ์อ็น ไฮเทคเคมคีอล 5,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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6041141700 สารเคม ี 5 รายการ           1 งวด           37,878.00บาท     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 35,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141701 วสัดอุปุกรณว์ทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด          2 ,910.40 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ยูเรกา้อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 2,720.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141702 สารเคม ี 1 รายการ           1 งวด         10,700.00 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 10,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141703 สารเคม ี 1 รายการ           1 งวด         13,321.50 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 12,450.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141704 จา้งเหมาบรกิารและบํารงุรกัษาครภุณัฑ ์1งาน           1 งวด 96,300.00     ตกลงราคา  บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจี 90,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141705 ครภุณัฑ ์1 รายการ           1 งวด 37,450.00     ตกลงราคา รา้น โลหะยนต ์(L.H.Y) 35,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141706 Cooling Tower           1 งวด 20,865.00     ตกลงราคา บรษิัท เหลยีงชอิตุสาหกรรม (ประเทศไทย) จํากดั 19,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141708 จา้งบรกิารตรวจเช็คเครือ่ง UPS           1 งวด 11,074.50     ตกลงราคา บรษิัท วคิทรอน ยู.พ.ีเอส.(ไทยแลนด)์ จํากดั 10,350.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6041141726 จา้งตดิตัง้พืน้ยกหอ้งคอมฯ แม่ขา่ย 1 งาน           1 งวด 282,480.00     ตกลงราคา บรษิัท เจกรุป๊ เทคโนโลย ีจํากดั 264,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6042140035 วสัดวุทิยาศาสตร์           1 งวด 32,956     ตกลงราคา Yes Biotech Laboratories Ltd. 880 USD มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6042140036 วสัดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 26,252.45     ตกลงราคา  Sciencetech Inc. 701 USD เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6042140037 จา้งวจิยัและพัฒนาตน้แบบแผ่นแปะสวิ 1 งาน           1 งวด 169,200.00     ตกลงราคา  ELMARCO s.r.o. 3,600.00 EUR เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6042140038 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 47,187     ตกลงราคา  MatTek Corporation 1,260.00 USD มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6042140039 วสัดวุทิยาศาสตร ์6 รายการ           1 งวด 26,039.52     ตกลงราคา  Solaronix SA 624 CHF เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6042140040 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 2,390     ตกลงราคา  MatTek Corporation 2,390.00 USD มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6043140071 Optical processor for prototyping of por           1 งวด 1,614,210.00      สอบราคา บรษิัท ซโูก ้โฟโตนคิส ์จํากดั 1,487,770.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาดทีีส่ดุ
ชดุ

6043140072 เครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 5599800       พเิศษ บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากดั 5,587,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6043140073 จา้งเหมาผูป้ระสานงาน 1 งาน           6 งวด 138,000.00     ตกลงราคา นางสาว พณศิวรากรณ ์ ประวงิ 138,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6043140074 จา้งเจา้หนา้ทีป่ระสานงาน 1 งาน          12 งวด 222,260.40     ตกลงราคา บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากดั 51,930.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6043140075 จา้งบรหิารดแูลบํารงุเครือ่งมอืวทิยฯ์ 1งาน           6 งวด 170,322.60     ตกลงราคา บรษิัท จดัหางาน อเด็คโก ้พหลโยธนิ จํากดั 158,100.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6043140076 Source of Confocal AFM-RAMAN Spectro           1 งวด 2,637,550.00ประกวดราคา (e-Au บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 1 บาท นผูเ้สนอรายละเอยีดถกูตอ้งตามทีส่น



แบบ สขร. 1

เลขทีเ่อกสาร         รายละเอยีดจดัซือ้/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ      วธิกีาร ผูท้ ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลทีค่ดัเลอืก

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ

รายงานสรุปผลการดาํเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014

จํานวนเงนิ
กําหนด

6043140078 จา้งทีป่รกึษาอาวโุสสําหรบัหอ้งปฏบิัตกิาร 12 609,840.00 ทีป่รกึษา/ผูเ้ชี่ มหาวทิยาลยั มหดิล 304,920.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
นาโนโมเลกลุเป้าหมาย

6051140023 Optical processor for prototyping of por           1 งวด 1,614,210.00 บรษิัท ซโูก ้โฟโตนคิส ์จํากดั 1,487,770.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาดทีีส่ดุ
ชดุ

6051140024 เครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 5599800 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากดั 5,587,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว

6051140025 Source of Confocal AFM-RAMAN Spectro           1 งวด 2,637,550.00 บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 2,446,308.41 บาท นผูเ้สนอรายละเอยีดถกูตอ้งตามทีส่น
กําหนด

6052140034 จา้งเหมาผูป้ระสานงาน 1 งาน           6 งวด 138,000.00 นางสาว พณศิวรากรณ ์ ประวงิ 138,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6052140035 จา้งเจา้หนา้ทีป่ระสานงาน 1 งาน          12 งวด 222,260.40 บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากดั 51,930.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6052140036 จา้งบรหิารดแูลบํารงุเครือ่งมอืวทิยฯ์ 1งาน           6 งวด 170,322.60 บรษิัท จดัหางาน อเด็คโก ้พหลโยธนิ จํากดั 158,100.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6052140037 จา้งเจา้หนา้ทีป่ระสานงาน 1 งาน          12 งวด 222,260.40 บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากดั 51,930.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6053140009 จา้งทีป่รกึษาอาวโุสสําหรบัหอ้งปฏบิัตกิาร 12 609,840.00 มหาวทิยาลยั มหดิล 304,920.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
นาโนโมเลกลุเป้าหมาย


