
แบบ สขร. 1

ลําดบั เลขทีเ่อกสาร        รายละเอยีดจดัซือ้/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ      วธิกีาร         ผูท้ ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตุผลทีค่ดัเลอืก

1 6041141709 อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 1,926.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

2 6041141710 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด 18,083.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟจู ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) จํากดั 16,900.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

3 6041141711 วัสดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 57,138.00     ตกลงราคา บรษิัท รักษ์ เวริค์ จํากดั 53,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

4 6041141712 n-succinyl-ala-ala-ala-p-nitroanilide           1 งวด 37,685.40     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 35,220.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

5 6041141713 สารเคมี  1 รายการ           1 งวด 8,560.00     ตกลงราคา บรษิัท ไดแอ็กโนสตคิ เอเวอรไ์ลท ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

6 6041141714 สารเคมี  1 รายการ           1 งวด 9,309.00     ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 8,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

7 6041141715 สารเคมี  1 รายการ           1 งวด 21,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็ต ิง้  จํากดั 20,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

8 6041141716 วัสดวุทิยาศาสตร ์5 รายการ           1 งวด 19,688.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคมี แล็ป 18,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

9 6041141717 อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 64,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากดั 60,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

10 6041141718 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 28,034.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 26,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

11 6041141720 พัดลมระบายควัน 3 ชดุ           1 งวด 285,000.01     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบลิ จํากดั 266,355.15 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

12 6041141721 วัสดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 20,116.00     ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 18,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

13 6041141722 วัสดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 33,820.56     ตกลงราคา รา้น วอเตอร ์มารท์ 31,608.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

14 6041141723 วัสดวุทิยาศาสตร ์6 รายการ           1 งวด 21,667.50     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็ต ิง้  จํากดั 20,250.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

15 6041141724 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 68,052.00     ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 63,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

16 6041141725 วัสดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 11,267.10     ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 10,530.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

17 6041141727 วัสดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 22,368.35     ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 20,905.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

18 6041141728 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 5,350.00     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 5,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

19 6041141729 วัสดวุทิยาศาสตร ์7 รายการ           1 งวด 19,634.50     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคมี แล็ป 18,350.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

20 6041141730 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 9,630.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็นแอลพ ีอนิดัสตรสี์ 9,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

21 6041141731 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 37,985.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็นแอลพ ีอนิดัสตรสี์ 35,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

22 6041141732 วัสดไุฟฟ้า 1 รายการ           1 งวด 4,820.35     ตกลงราคา บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 4,505.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

23 6041141733 วัสดไุฟฟ้า 1 รายการ           1 งวด 3,199.30     ตกลงราคา บรษิัท เอเน็กซ ์เทคโนโลย ีจํากดั 2,990.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

24 6041141734 วัสดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 9,228.75     ตกลงราคา บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มารเ์กต็ต ิง้ จํากดั 8,625.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

25 6041141735 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ 5 รายการ           1 งวด 35,310.00     ตกลงราคา บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากดั 33,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

26 6041141737 งานจา้งเหมา 1 งาน           1 งวด 121,790.61     ตกลงราคา บรษิัท เวฟ มีเดยี โซลชูัน่ จํากดั 113,823.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

27 6041141738 ตูเ้อกสารเตีย้ 1 รายการ           1 งวด 3,177.90     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 2,970.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ระหวา่ง 01/08/2014 ถงึ 31/08/2014
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28 6041141739 วัสดวุทิยาศาสตร ์9 รายการ           1 งวด 28,954.20     ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 27,060.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

29 6041141740 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 2,568.00     ตกลงราคา บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากดั 2,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

30 6041141741 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 4,975.50     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,650.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

31 6041141742 carbondioxide 1 รายการ           1 งวด 1,498.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

32 6041141743 จา้งเหมาปรับปรงุหอ้งปฏบิัตกิาร 1 งาน           1 งวด 141,240.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 132,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

33 6041141744 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 4,280.00     ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิง้ 1992 จํากดั 4,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

34 6041141745 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 7,169.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็ต ิง้  จํากดั 6,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

35 6041141746 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 28,890.00     ตกลงราคา บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั 27,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

36 6041141747 สารเคมี 4 รายการ           1 งวด 31,935.22     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 29,846.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

37 6041141749 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 36,915.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 34,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

38 6041141750 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 8,014.30     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 7,490.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

39 6041141751 สติ๊กเกอรส์ําหรับตดิรถเข็นและกลอ่ง           1 งวด 5,735.20     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช. 5,360.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

40 6041141752 วัสดซุอ่มบํารงุงานบรหิารอาคาร 18 ราย          1 งวด 19,711.54     ตกลงราคา บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากดั 18,422.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

41 6041141753 อะไหล ่1 รายการ           1 งวด 167,722.50     ตกลงราคา บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชัน่ จํากดั 156,750.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

42 6041141754 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 5,885.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็ต ิง้  จํากดั 5,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

43 6041141755 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 34,668.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็ต ิง้  จํากดั 32,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

44 6041141756 จา้งทําโลห่ร์างวัล 1 งาน           1 งวด 38,948.00     ตกลงราคา พ.ีเอ็น.แอดเวอรไ์ทซิง่ (โดยนางลออ รุง่อทุัย) 36,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

45 6041141757 จา้งตดิตัง้ระบบ Hood 1 งาน           1 งวด 222,132.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 207,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

46 6041141758 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 8,859.60     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 8,280.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

47 6041141759 สารเคมี 3 รายการ           1 งวด 59,791.60     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 55,880.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

48 6041141760 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 3,852.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 3,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

49 6041141761 วัสดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 4,879.20     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากดั 4,560.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

50 6041141762 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 10,700.00     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 10,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

51 6041141764 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ 1 งาน           1 งวด 15,889.50     ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติง้ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํ 14,850.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

52 6041141766 จา้งเหมาบรกิารบันทกึขอ้มูล 1 งาน           1 งวด 7,500.00     ตกลงราคา นางสาว ภัทราพร ชุม่ชืน่ 7,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

53 6041141767 จา้งบรกิารซอ่มเครือ่งมือวทิย ์1 งาน           1 งวด 6,741.00     ตกลงราคา บรษิัท ไดฮาน ไซแอนทฟิิค (ประเทศไทย) จํากดั 6,300.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

54 6041141768 จา้งตรวจเชค็กลอ้งจลุทรรศน์ 1 งาน           1 งวด 2,996.00     ตกลงราคา บรษิัท แอ๊ดวานซ ์ซายน์ จํากดั 2,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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55 6041141769 จา้งซอ่มและเปลีย่นแบตเตอรี ่1 งาน           1 งวด 32,956.00     ตกลงราคา บรษิัท วคิทรอน ย.ูพ.ีเอส.(ไทยแลนด)์ จํากดั 30,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

56 6041141770 จา้งทํา VTR นําเสนอผลงานเดน่ 1 งาน          1 งวด 80,250.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ไอซายน์ ครเีอทฟี 75,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

57 6041141771 จา้งสอบเทยีบ 1 งาน           1 งวด 1,070.00     ตกลงราคา บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั 1,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

58
6041141772 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ 2 รายการ           1 งวด 9,630.00     ตกลงราคา

บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวจิัยทางการแพทยแ์ละ
การเกษตรแหง่เอเชยี จํากดั 9,000.00

บาท
เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

59 6041141773 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ 1 รายการ           1 งวด 3,210.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติง้ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํ 3,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

60 6041141774 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ 5 รายการ           1 งวด 4,654.50     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี ่จํากดั 4,350.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

61 6041141775 จา้งซอ่มเครือ่งมือวทิยาศาสตร ์1 รายก           1 งวด 37,450.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 35,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

62 6041141776 จา้งทําแผนธรุกจิ 1 งาน           1 งวด 99,510.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอพ ีคอมเมริซ์ จํากดั 93,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

63 6041141777 จา้งซอ่มเครือ่งมือวทิยาศาสตร ์1 รายก           1 งวด 62,000.01     ตกลงราคา บรษิัท สเปซเมด จํากดั 57,943.93 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

64 6041141778 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 87,465.01     ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 81,743.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

65 6041141780 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 96,300.00     ตกลงราคา บรษิัท อตุสากาญจน์ จํากดั 90,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

66 6041141782 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 90,950.00     ตกลงราคา บรษิัท ซนิโดม อเิลคทรอนคิส ์อนิดัสตร ีจํากดั 85,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

67 6041141783 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 12,840.00     ตกลงราคา บรษิัท ไตร โซลชูัน่ จํากดั 12,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

68 6041141786 วัสดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 144,851.25     ตกลงราคา บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชัน่ จํากดั 135,375.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

69 6041141787 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 88,382.00     ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั มหาชน 82,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

70 6041141788 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์8 รายการ           1 งวด 48,150.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 45,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

71 6041141789 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 2,996.00     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

72 6041141790 อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ 3 รายการ           1 งวด 16,585.00     ตกลงราคา บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชัน่ จํากดั 15,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

73 6041141791 อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ 1 รายการ           1 งวด 16,050.00     ตกลงราคา บรษิัท อลุตราคอร ์อเีล็คโทรนคิส ์ซัพพลายส ์จํากดั 15,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

74 6041141792 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 5,012.50     ตกลงราคา บรษิัท อโีค อะโกร จํากดั 4,684.58 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

75 6041141793 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด 51,368.35     ตกลงราคา บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ (ประเทศไทย) จํากดั 48,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

76 6041141794 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 6,569.80     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,140.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

77 6041141795 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด 18,404.00     ตกลงราคา บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 17,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

78 6041141796 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 10,400.40     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 9,720.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

79 6041141797 อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ 1 รายการ           1 งวด 11,770.00     ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 11,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

80 6041141798 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 17,526.60     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 16,380.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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81 6041141817 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 25,209.20     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 23,560.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

82 6041141818 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 28,890.00     ตกลงราคา บรษิัท สยามเคมีคอลอนิดัสตรี ้จํากดั 27,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

83 6041141819 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ 3 รายการ           1 งวด 15,408.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็ต ิง้  จํากดั 14,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

84 6041141820 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 4,312.10     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 4,030.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

85 6041141821 วัสดวุทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 5,029.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.บ ีเพอรเ์ฟค พารท์ 4,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

86 6041141822 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 1,926.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

87 6041141823 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 1,498.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

88 6041141824 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 31,773.65     ตกลงราคา บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 29,695.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

89 6041141825 เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว           1 งวด 30,666.20     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 28,660.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

90 6041141826 สารเคมี 5 รายการ           1 งวด 18,275.60     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,080.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

91 6041141827 สารเคมี 3 รายการ           1 งวด 3,317.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,100.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

92 6041141828 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 9,576.16     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากดั 8,949.68 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

93 6041141829 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 43,848.60     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 40,980.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

94 6041141830 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 7,490.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีเจนเนอรัลเทรดดิง้ 7,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

95 6041141831 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 13,460.60     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 12,580.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

96 6041141832 สารเคมีและวัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร3์ร          1 งวด 4,601.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็ต ิง้  จํากดั 4,300.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

97 6041141833           1 งวด 12,251.50     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วัลเลย่์ 11,450.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

98 6041141834 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 25,359.00     ตกลงราคา บรษิัทลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 23,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

99 6041141835 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 1,348.20     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,260.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

100 6041141836 อปุกรณืวทิยาศาสตรแ์ละสารเคมี 3 ราย          1 งวด 8,996.03     ตกลงราคา บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 8,407.50 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

101 6041141837 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 2,653.60     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,480.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

102 6041141838 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 32,742.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 30,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

103 6041141839 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 1,498.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

104 6041141841 อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 53,286.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 49,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

105 6041141842 วัสดดุา้นความปลอดภัย 4 รายการ           1 งวด 16,472.65     ตกลงราคา บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ ์จํากดั 15,395.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

106 6041141843 วัสดคุวามปลอดภัย 1 รายการ           1 งวด 2,782.00     ตกลงราคา บรษิัท วัฒนาฟตุแวร ์จํากดั 2,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

107 6041141844 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 299,000.00     ตกลงราคา บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 279,439.25 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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108 6041141845 ซคี 111,280.00 บ.           1 งวด 111,280.00     ตกลงราคา บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 104,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

109 6041141846 เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว           1 งวด 210,456.16     ตกลงราคา บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อ 196,688.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

110 6041141848 จา้งตรวจวเิคราะหค์ณุภาพอากาศ 1 งาน          1 งวด 37,289.50     ตกลงราคา บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 34,850.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

111 6041141849 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 258,000.00     ตกลงราคา บรษิัท สเปซเมด จํากดั 241,121.50 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

112 6041141850 จา้งเหมาตดิตัง้ระบบทอ่สง่ลมรอ้นหอ้งT          1 งวด 119,840.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 112,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

113 6041141851 ชดุอปุกรณ์สรา้งตน้แบบฉับพลันฯ           1 งวด 122,290.00     ตกลงราคา  อไีลฟ์ พลัส 114,289.72 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

114 6041141852 ครภุัณฑ ์2 รายการ           1 งวด 117,700.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากดั 110,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

115 6041141853 ครภุัณฑ ์9 รายการ           1 งวด 245,565.00     ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 229,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

116 6041141854 ครภุัณฑ ์8 รายการ           1 งวด 106,572.00     ตกลงราคา บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 99,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

117 6041141855 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 264,504.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั่ม เทคโนโลย ีจํากดั 247,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

118 6041141856 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 227,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 212,149.53 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

119 6041141857 วัสดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 230,050.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 215,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

120 6041141858 วสัดสุํานักงาน 27 รายการ           1 งวด 16,863.06     ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 14,048.54 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

121 6041141859 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ 1 งาน           1 งวด 150,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ออรจินิ แพลนท ์ จํากดั 150,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

122 6041141860 อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 14,980.00     ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 14,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

123 6041141861 อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์7 รายการ           1 งวด 30,516.40     ตกลงราคา บรษิัท รักษ์ เวริค์ จํากดั 28,520.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

124 6041141862 อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์4 รายการ           1 งวด 9,758.40     ตกลงราคา บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย จํากดั 9,120.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

125 6041141863 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 11,984.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 11,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

126 6041141864 วัสดวุทิย ์5 รายการ           1 งวด 20,223.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็ต ิง้  จํากดั 18,900.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

127 6041141865 จา้งออกแบบ ทํา Artwork และจัดพมิพ์           1 งวด 96,300.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.บ.ีเค.การพมิพ ์จํากดั 70,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

128 6041141866 สารเคมี 5 รายการ           1 งวด 12,433.40     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 11,620.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

129 6041141867 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 14,338.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 13,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

130 6041141868 อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์7 รายการ           1 งวด 31,939.50     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็ต ิง้  จํากดั 29,850.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

131 6041141870 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 14,338.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 13,400.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

132 6041141871 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 1,605.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ซัคเซส เคมคิอล 1,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

133 6041141872 วัสดสุํานักงาน 11 รายการ           1 งวด 10,778.98     ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 10,073.81 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

134 6041141873 สารเคมี 3 รายการ           1 งวด 6,473.50     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 6,050.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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135 6041141874 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 2,054.40     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,920.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

136 6041141875 วัสดวุทิย ์1 รายการ           1 งวด 24,610.00     ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 23,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

137 6041141876 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 10,967.50     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 10,250.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

138 6041141877 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 28,098.20     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 26,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

139 6041141878 วัสดวุทิย ์8 รายการ           1 งวด 25,433.90     ตกลงราคา บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย จํากดั 23,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

140 6041141879 วัสดวุทิย ์1 รายการ           1 งวด 10,165.00     ตกลงราคา บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 9,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

141 6041141880 วัสดวุทิย ์2 รายการ           1 งวด 45,689.00     ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 42,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

142 6041141881 วัสดวุทิย ์1 รายการ           1 งวด 13,803.00     ตกลงราคา บรษิัท พรพล อนิสตรเูมน้ท์ 12,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

143 6041141882 วัสดวุทิย ์1 รายการ           1 งวด 14,980.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็ต ิง้  จํากดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

144 6041141883 วัสดวุทิย ์1 รายการ           1 งวด 13,803.00     ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 12,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

145 6041141885 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ 1 งาน           1 งวด 11,235.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี ่จํากดั 10,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

146 6041141886 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 11,556.00     ตกลงราคา บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 10,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

147 6041141887 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 58,850.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค 55,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

148 6041141888 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์3 รายการ           1 งวด 90,393.60     ตกลงราคา บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากดั 84,480.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเด

149 6041141889 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 38,905.20     ตกลงราคา บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากดั 77,810.40 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเด

150 6041141890 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 38,905.20     ตกลงราคา บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากดั 36,360.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเด

151 6041141891 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 54,570.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 51,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

152 6041141892 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 749.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 700 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

153 6041141894 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 1,198.40     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 1,120.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

154 6041141895 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 5,457.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง้ จํากดั 5,100.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

155 6041141896 สารเคมี 9 รายการ           1 งวด 93,386.39     ตกลงราคา บรษิัท ฟอรค์ัส จํากดั 87,277.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

156 6041141897 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์2 รายการ           1 งวด 33,919.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากดั 31,700.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

157 6041141898 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 33,036.25     ตกลงราคา บรษิัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 30,875.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

158 6041141899 วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร ์11 รายการ           1 งวด 140,277.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 131,100.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

159 6041141900 จา้งทําชดุนทิรรศการ           1 งวด 82,390.00     ตกลงราคา บรษิัท ดวีัน แอด จํากดั 77,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

160 6041141901 จา้งวเิคราะห ์2 รายการ           1 งวด 37,075.50     ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติง้ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํ 34,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

161 6041141902 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 26,516.74     ตกลงราคา บรษิัท โกเวนเจอร ์จํากดั 24,782.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว
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162 6041141903 วัสดคุอมพวิเตอร ์2 รายการ           1 งวด 39,376.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอส.เทคโนโลย ีแอนด ์คอมมูนเิคชัน่ จํากดั 36,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

163 6041141904 จา้งซอ่มเครือ่งกรองนํ้า 1 ชดุ           1 งวด 63,076.50     ตกลงราคา บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 58,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

164 6041141905 จา้งซอ่มปั๊ม 1 งาน           1 งวด 120,910.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั่ม เทคโนโลย ีจํากดั 113,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

165 6041141907 ซือ้วัสดวุทิย ์4 รายการ           1 งวด 48,813.40     ตกลงราคา บรษิัท อตุสากาญจน์ จํากดั 45,620.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

166 6041141908 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 4,044.60     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 3,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

167 6041141909 ครภุัณฑ ์2 รายการ           1 งวด 112,350.00     ตกลงราคา บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั 105,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

168 6041141910 วัสดวุทิย ์10 รายการ           1 งวด 78,425.65     ตกลงราคา บรษิัท อตุสากาญจน์ จํากดั 73,295.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

169 6041141911 วัสดวุทิย ์1 รายการ           1 งวด 20,009.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 18,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

170 6041141912 วัสดวุทิย ์1 รายการ           1 งวด 13,375.00     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

171 6041141913 วัสดวุทิย ์8 รายการ           1 งวด 96,300.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 90,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

172 6041141914 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 34,240.00     ตกลงราคา บรษิัท เดอะ ฟรซีเซอร ์แอดวานซ ์จํากดั 32,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

173 6041141915 ครภุัณฑ ์1 รายการ           1 งวด 50,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เดอะ ฟรซีเซอร ์แอดวานซ ์จํากดั 46,728.97 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

174 6041141916 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 11,095.90     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 10,370.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

175 6041141917 วัสดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 11,235.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากดั 10,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

176 6041141918 จา้งวเิคราะห ์13 พารามเิตอร์           1 งวด 20,758.00     ตกลงราคา สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 19,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

177 6041141919 ซึอ้อะไหลส่ําหรับเครือ่ง GC 1 อัน           1 งวด 21,502.70     ตกลงราคา บรษิัท เอจเิลนต ์เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากดั 20,095.98 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

178 6041141920 ซือ้วัสดวุทิย ์1 รายการ           1 งวด 10,700.00     ตกลงราคา บรษิัท เจ เอ เค ซัพพลาย จํากดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

179 6041141921 วัสดวุทิย ์3 รายการ           1 งวด 10,143.60     ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั 9,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

180 6041141922 ซือ้สารเคมี 3 รายการ           1 งวด 81,780.10     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 76,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

181 6041141923 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 20,319.30     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 18,990.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

182 6041141924 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 86,670.00     ตกลงราคา บรษิัท สยามเคมีคอลอนิดัสตรี ้จํากดั 81,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

183 6041141925 วัสดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 39,804.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั 37,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

184 6041141926 สารเคมี 7 รายการ           1 งวด 46,181.20     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 43,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

185 6041141927 วัสดวุทิย ์2 รายการ           1 งวด 8,410.20     ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิง้ จํากดั 7,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

186 6041141928 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 11,342.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 10,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

187 6041141929 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 7,393.70     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 6,910.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

188 6041141930 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 11,609.50     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 10,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว
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189 6041141931 ซอ่มเครือ่ง Stirring motor 1 งาน           1 งวด 5,350.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมีวจิัย 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

190 6041141932 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 3,108.35     ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 2,905.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

191 6041141933 จา้งซอ่ม Vacuum Pump 1 งาน           1 งวด 43,816.50     ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 40,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

192 6041141934 วัสดคุวามปลอดภัย 3 รายการ           1 งวด 34,240.00     ตกลงราคา บรษิัท ศริา เซฟตีแ้อนดท์ลู จํากดั 32,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

193 6041141935 วัสดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 6,700.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนเวทฟี อนิสทรเูมนต ์จํากดั 6,261.68 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

194 6041141936 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 5,317.90     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 4,970.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

195 6041141937 สารเคมี 2 รายการ           1 งวด 5,457.00     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,100.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

196 6041141938 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 4,494.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 4,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

197 6041141939 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 11,395.50     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 10,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

198 6041141940 วัสดสุํานักงาน จํานวน 5 รายการ           1 งวด 12,899.30     ตกลงราคา บรษิัท ไอท ีซัพพลาย แอนด ์คอนซัลติง้ 11,990.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

199 6041141942 วัสดงุานอาคาร 3 รายการ           1 งวด 20,811.50     ตกลงราคา บรษิัท สกลิ ดเิวลลอปเมนท ์จํากดั 19,450.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

200 6041141943 วัสดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 18,248.85     ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 17,055.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

201 6041141944 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 4,635.24     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 4,332.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

202 6041141945 วัสดวุทิย ์1 รายการ           1 งวด 4,397.70     ตกลงราคา บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากดั 4,110.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

203 6041141946 วัสดวุทิย ์2 รายการ           1 งวด 2,985.30     ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 2,790.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

204 6041141947 วัสดวุทิย ์2 รายการ           1 งวด 28,900.70     ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 27,010.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

205 6041141948 สารเคม ี14 รายการ           1 งวด 71,133.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 23,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว
206 6041141948 สารเคมี 14 รายการ           1 งวด 71,133.60     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 42,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

207 6041141949 สารเคมี 1 รายการ           1 งวด 5,007.60     ตกลงราคา บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์ จํากดั 4,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

208 6041141950 วัสดวุทิย ์2 รายการ           1 งวด 51,360.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 48,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

209 6042140041 วัสดวุทิย ์4 รายการ           1 งวด 38,158.39     ตกลงราคา  Ossila Ltd. 625.65 GBP เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

210 6042140044 เครือ่ง Nanofabrication system for p          1 งวด 3,250,000.00       พเิศษ  Biodot Inc. 99,785.08 USD เป็นผูเ้สนอรายละเอยีดถกูตอ้งตามทีส่นง.กาํห
(nanodispenser, high precision cutter an

211 6042140045 ชดุซอฟตแ์วรป์ระมวลผลทางภาพ 1 ชดุ          1 งวด 162,814.00     ตกลงราคา  National Instruments Sing 162,814.00 บาท เป็นพัสดทุีต่อ้งซือ้จากตา่งประเทศ

212 6042140046 DAQ Device 1 Set           1 งวด 83,185.00     ตกลงราคา  National Instruments Sing 83,185.00 บาท เป็นพัสดทุีต่อ้งซือ้จากตา่งประเทศ

213 6042140047 Materials 4 items           1 งวด 65,537.50     ตกลงราคา  ZEOLYST INTERNATIONAL 1,250.00 USD เป็นพัสดทุีต่อ้งซือ้จากตา่งประเทศ

214 6042140048 วัสดวุทิยาศาสตร ์1 รายการ           1 งวด 21,721.00     ตกลงราคา  Yurui (Shanghai) Chemical 580 USD ซือ้ตรงตา่งประเทศ

215 6043140079 (60511400เครือ่งกาํเนดิแรงดัน/กระแสไฟฟ้าแบบพ          1 งวด 373,430.00      สอบราคา บรษิัท ซัมมทิอนิดัสเทค จํากดั 348,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอรายละเอยีดถกูตอ้งตามทีส่นง.กาํห
ปรับคา่ได ้(Pulse Power Supply)
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216 6043140080 (60511400ซือ้เครือ่ง Emulsion stanility analyzer          1 งวด 1,797,600.00      สอบราคา บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากดั 1,678,000.00 บาท เสนอราคาตํา่สดุ

217 6043140081 (60511400เครือ่งมือวทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายกา          1 งวด 1,797,600.00      สอบราคา บรษิัท จารพ์า เท็คเซ็นเตอร ์จํากดั 1 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํา่สดุ

218 6043140082 (60511400Simulator for Photo-Biological Testi           1 งวด 460,742.00      สอบราคา บรษิัท ซโูก ้โฟโตนคิส ์จํากดั 430,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

219 6043140083 (60521400เครือ่งเคลอืบปุ๋ ยชนดิเม็ดพรอ้มอปุกรณ์ป          1 งวด 1,990,200.00      สอบราคา บรษิัท เมคคาซอฟต ์(ไทยแลนด)์ จํากดั 1,680,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํา่สดุ
จํานวน 1  ชดุ

220 6043140084 (60521400จา้งตดิตัง้ระบบตูด้ับเพลงิอัตโนมัต ิClea          1 งวด 818,764.00       พเิศษ บรษิัท แอนตีไ้ฟร ์จํากดั 765,200.00 บาท เป็นผูเ้สนอรายละเอยีดถกูตอ้งตามทีส่นง.
กาํหนด

221 6043140085 (60511400เครือ่งมือวทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายกา          1 งวด 5,150,000.00 ประกวดราคา (e-Auction) บรษิัท สจุปิลุ ิเทคโนโลย ีจํากดั 1 บาท เป็นผูช้นะการประกวดราคาฯ

222 6043140086 (60521400เครือ่ง Rotary Drum Dryer Machine           1 งวด 1,540,000.00      สอบราคา บรษิัท เกรทเทค ไซเบอรเ์นตกิส ์ จํากดั 1,210,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํา่ทีส่ดุ

223 6043140087 (60511400แผงควบคมุและชดุพัดลมระบายอากาศ           1 งวด 742,900.13       พเิศษ บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นทฟี จํากดั 616,822.43 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

224 6043140088 (60521400จา้งทําชดุตน้แบบตัวเรง่ปฏกิริยิาฯ           1 งวด 1,551,500.00       พเิศษ บรษิัท โกลบอล อารแ์อนด ์ด ีจํากดั 1,400,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดยีว

225 6043140091 (60511400เครือ่งมือวทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายกา          1 งวด 1,305,400.00      สอบราคา บรษิัท สเปคทรัล เทคโนโลย ีอนิสทรเูมน้ท์ 1,028,000.00 บาท เป็นผูช้นะการสอบราคาฯ

226 6043140092 (60521400จา้งเหมาบรกิารบันทกึขอ้มูล 1 งาน           6 งวด 78,000.00     ตกลงราคา นาย ณัฐกติติ ์ ศรแีสงทรัพย์ 13,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

227 6043140095 (60521400จา้งเหมาศกึษาและทําวจิัย 1 งาน          12 งวด 273,000.00     ตกลงราคา นางสาว ภัสสร  พงษ์เสวี 45,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

228 6043140097 (60521400จา้งเหมาศกึษางานวจิัย 1 งาน          12 งวด 273,300.00     ตกลงราคา นางสาว กรณุา ปานเคลอืบ 45,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว


