
แบบ สขร.1

ลําดับ เลขทเีอกสาร         รายละเอยีดจัดซอื/จัดจา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิีการ     
          ผูเ้สนอราคา และราคาที
เสนอ           

        ผูท้ไีดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตุผลทคีัดเลอืก           

   1 3041150001  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                       4  รายการ               7,425.00     ตกลงราคา     

บรษิัท นารายณ์แพค จํากัด           
7,425.00 บาท 

บรษิัท นารายณ์แพค จํากัด           
7,425.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   2 3041150002  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                       1  รายการ               8,000.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช. มเีดยี        
8,000.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช. มเีดยี        
8,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   3 3041150003  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                       2  รายการ               3,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซน็ทรัลเวลิดไ์วดล์ จํากัด        
3,800.00 บาท 

บรษิัท เซน็ทรัลเวลิดไ์วดล์ จํากัด        
3,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   4 3041150004  

Ultrasonic baths                  

               1 รายการ              54,900.00     ตกลงราคา     
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด       54,900.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด       54,900.00 บาท 

ราคา
ตําสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท อเิมอรส์ัน (ประเทศไทย) 
จํากัด       65,400.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

   5 3041150005  

Dispensette III                   

               2 รายการ              27,000.00     ตกลงราคา     
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด       27,000.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด       27,000.00 บาท 

ราคา
ตําสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด       
31,800.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

                 

                                  

                                                              

บรษิัท นาโนเทค อนิเตอร ์จํากัด       
32,800.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

   6 3041150006  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               3,640.00     ตกลงราคา     

บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล 
จํากัด        3,640.00 บาท 

บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล 
จํากัด        3,640.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   7 3041150007  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ              38,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น.เค.อาร.์เอ็นจเินยีรงิ จํากัด       
38,000.00 บาท 

บรษิัท เอ็น.เค.อาร.์เอ็นจเินยีรงิ จํากัด       
38,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   8 3041150008  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       2 รายการ               8,550.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เคยีวว่าเด็นเกยีว (ไทยแลนด)์ 
จํากัด        8,550.00 บาท 

บรษิัท เคยีวว่าเด็นเกยีว (ไทยแลนด)์ 
จํากัด        8,550.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   9 3041150009  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          1  รายการ               3,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        3,000.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        3,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  10 3041150010  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                       2  รายการ               6,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด        
6,600.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด        
6,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  11 3041150011  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          1  รายการ               3,900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)จํากัด         
3,900.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)จํากัด         
3,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  12 3041150012  

วัสดุ
สํานักงาน                            
       25 รายการ              13,938.00     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                    
13,938.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                    
13,938.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  13 3041150013  

วัสดุ
สํานักงาน                            
        7 รายการ                 665.00     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                       
665.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                       
665.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  14 3041150014  

วัสดุ
สํานักงาน                            
        1 รายการ                 412.00     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                       
412.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                       
412.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  15 3041150015  วเิคราะหค์่าการขยายตัวของเนอืดนิ                1 รายการ               6,000.00     ตกลงราคา     
บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากัด        
6,000.00 บาท 

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากัด        
6,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  16 3041150016  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        3 รายการ              10,350.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สยามเซรามคิซพัพลาย จํากัด        
10,350.00 บาท 

บรษิัท สยามเซรามคิซพัพลาย จํากัด        
10,350.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  17 3041150017  

วัสดุ
ก่อสรา้ง                                    2 รายการ                 930.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด              
930.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด              
930.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  18 3041150018  

จา้งจัดทํา Roll up, ป้าย
คลอ้ง                     3 รายการ              12,125.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากัด  วาย.ซเีอช. มเีดยี       
12,125.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากัด  วาย.ซเีอช. มเีดยี       
12,125.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  19 3041150020  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        3 รายการ              16,080.00     ตกลงราคา     

บรษิัท มาสเตอรแ์พ็ค - เอเซยี จํากัด       
16,080.00 บาท 

บรษิัท มาสเตอรแ์พ็ค - เอเซยี จํากัด       
16,080.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  20 3041150021  

สอบเทยีบเครอืงมอื
วทิย ์                         1 รายการ              42,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เพทโทร-อนิสตรูเมนท ์จํากัด      
42,200.00 บาท 

บรษิัท เพทโทร-อนิสตรูเมนท ์จํากัด      
42,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  21 3041150022  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       1 รายการ               2,125.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทย นันเปา เรซนิส ์จํากัด         
2,125.00 บาท 

บรษิัท ไทย นันเปา เรซนิส ์จํากัด         
2,125.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  22 3041150023  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       2 รายการ              20,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลบีราเดอรส์ ดเีวลลอปเมน้ท ์
จํากัด       20,000.00 บาท 

บรษิัท ลบีราเดอรส์ ดเีวลลอปเมน้ท ์
จํากัด       20,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

 ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ

รายงานสรุปผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้ง ระหว่าง 01/10/2014 ถงึ 31/10/201406.11.2014
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แบบ สขร.1

ลําดับ เลขทเีอกสาร         รายละเอยีดจัดซอื/จัดจา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิีการ     
          ผูเ้สนอราคา และราคาที
เสนอ           

        ผูท้ไีดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตุผลทคีัดเลอืก           

  23 3041150024  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               6,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แซมเพรพ จํากัด              
6,600.00 บาท 

บรษิัท แซมเพรพ จํากัด              
6,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  24 3041150025  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       5 รายการ              26,375.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซงิ จํากัด       
26,375.00 บาท 

บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซงิ จํากัด       
26,375.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  25 3041150026  

สารเคม ี                            
             3 รายการ              48,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคัม เทคโนโลย ี
จํากัด       48,600.00 บาท 

บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคัม เทคโนโลย ี
จํากัด       48,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  26 3041150027  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        1 รายการ               1,050.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซรามคิส ์อาร ์อัส จํากัด         
1,050.00 บาท 

บรษิัท เซรามคิส ์อาร ์อัส จํากัด         
1,050.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  27 3041150028  

จา้งทําชนิงาน
อะครลิคิ                            3 รายการ               8,950.00     ตกลงราคา     

บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด         
8,950.00 บาท 

บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด         
8,950.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  28 3041150029  

วัสดุคอมพวิเตอร(์ผง
หมกึ)                         4 รายการ              17,186.91     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากัด        
15,060.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากัด        
15,060.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  29 3041150030  

จา้งทําชนิงาน
ตน้แบบ                              1 รายการ              30,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากัด       
30,000.00 บาท 

บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากัด       
30,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  30 3041150031  

จา้งทําชนิงาน
ตน้แบบ                              2 รายการ              36,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พูลชนะทรัพย ์เอ็นจเินยีรงิ 
จํากัด       36,500.00 บาท 

บรษิัท พูลชนะทรัพย ์เอ็นจเินยีรงิ 
จํากัด       36,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  31 3041150032  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          1  รายการ               1,680.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        1,680.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        1,680.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  32 3041150033  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          1  รายการ               5,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        5,200.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        5,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  33 3041150034  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          2  รายการ               1,120.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        1,120.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        1,120.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  34 3041150035  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          1  รายการ                 700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด          700.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด          700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  35 3041150036  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       2 รายการ              12,800.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย ์จํากัด       
12,800.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย ์จํากัด       
12,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  36 3041150037  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               5,060.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สุมพิล จํากัด               
5,060.00 บาท 

บรษิัท สุมพิล จํากัด               
5,060.00 บาท 

ราคา
ตําสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท นาร ิอนิเตอรเ์ทรด จํากัด        
6,520.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

  37 3041150038  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       2 รายการ              16,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น.เค.อาร.์เอ็นจเินยีรงิ จํากัด       
16,000.00 บาท 

บรษิัท เอ็น.เค.อาร.์เอ็นจเินยีรงิ จํากัด       
16,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  38 3041150039  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ              28,125.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.ท.ีเค. สตลี จํากัด       
28,125.00 บาท 

บรษิัท เอส.ท.ีเค. สตลี จํากัด       
28,125.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  39 3041150040  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          1  รายการ               4,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        4,800.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        4,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  40 3041150041  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          5  รายการ               9,450.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        9,450.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        9,450.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  41 3041150042  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                       3  รายการ              59,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท มงิค ์แอนด ์ซนี จํากัด       
55,140.18 บาท 

บรษิัท มงิค ์แอนด ์ซนี จํากัด       
55,140.18 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  42 3041150043  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          1  รายการ               2,640.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด         2,640.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด         2,640.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  43 3041150044  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       5 รายการ              12,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด       12,250.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด       12,250.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  44 3041150045  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                      11 รายการ               1,348.60     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด        
1,348.60 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด        
1,348.60 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  45 3041150046  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       1 รายการ              21,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด       21,600.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด       21,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  46 3041150047  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ                 726.18     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด          
726.18 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด          
726.18 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  47 3041150048  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       4 รายการ               1,752.00     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด        
1,752.00 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด        
1,752.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  48 3041150049  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          1  รายการ               2,940.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        2,940.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        2,940.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  49 3041150050  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                       1  รายการ               1,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด        
1,500.00 บาท 

บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด        
1,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  50 3041150051  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       5 รายการ              13,310.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซเีคด ีไทย คอรป์อเรชัน จํากัด       
13,310.00 บาท 

บรษิัท ซเีคด ีไทย คอรป์อเรชัน จํากัด       
13,310.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  51 3041150052  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       2 รายการ               9,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส บ ีแคนวาส จํากัด        
9,000.00 บาท 

บรษิัท เอส บ ีแคนวาส จํากัด        
9,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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แบบ สขร.1

ลําดับ เลขทเีอกสาร         รายละเอยีดจัดซอื/จัดจา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิีการ     
          ผูเ้สนอราคา และราคาที
เสนอ           

        ผูท้ไีดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตุผลทคีัดเลอืก           

  52 3041150053  

วัสดุ
สํานักงาน                            
        1 รายการ                 360.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด              
360.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด              
360.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  53 3041150054  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        1 รายการ              18,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด       
18,000.00 บาท 

บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด       
18,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  54 3041150055  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ              11,670.00     ตกลงราคา     

บรษิัท กบิไทย จํากัด              
11,670.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย จํากัด              
11,670.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  55 3041150056  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       1 รายการ               9,560.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซน็ทรัล แล็บ ซพัพล        
9,560.00 บาท 

บรษิัท เซน็ทรัล แล็บ ซพัพล        
9,560.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  56 3041150057  

หัววัดความชนืและ
อุณหภูม ิ                      1  รายการ              49,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท วพีดี ีอนิเตอรเ์นชั       
49,500.00 บาท 

บรษิัท วพีดี ีอนิเตอรเ์นชั       
49,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  57 3041150058  

Durometer                         

              1  รายการ               6,500.00     ตกลงราคา     
บรษิัท อโิตคนิ เทคโนโลย ีจ        
6,500.00 บาท 

บรษิัท อโิตคนิ เทคโนโลย ีจ        
6,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  58 3041150059  

พัดลมระบาย
อากาศ                                  1 รายการ              18,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไตรรุ่งเจรญิกจิ วศิ       
18,800.00 บาท 

บรษิัท ไตรรุ่งเจรญิกจิ วศิ       
18,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  59 3041150060  

วัสดุ
ก่อสรา้ง                                    5 รายการ                 470.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด              
470.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด              
470.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  60 3041150061  

วัสดุ
ก่อสรา้ง                                    1 รายการ                 900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด              
900.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด              
900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  61 3041150062  

จา้งเดนิสาย
แลน                                   2 รายการ              23,271.03     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจําก ท็อป พซี ี       
23,271.03 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจําก ท็อป พซี ี       
23,271.03 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  62 3041150063  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        2 รายการ               4,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด            
4,800.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด            
4,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  63 3041150064  

วัสดุ
สํานักงาน                            
        1 รายการ               5,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซน็ทรัล แล็บ ซพัพลาย 
จํากัด        5,000.00 บาท 

บรษิัท เซน็ทรัล แล็บ ซพัพลาย 
จํากัด        5,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  64 3041150065  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       4 รายการ               9,291.72     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด        
9,291.72 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด        
9,291.72 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  65 3041150066  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       1 รายการ               9,920.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เมอรค์ จํากัด               
9,920.00 บาท 

บรษิัท เมอรค์ จํากัด               
9,920.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  66 3041150067  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               5,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากัด         
5,200.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากัด         
5,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  67 3041150068  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ              20,615.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด       
20,615.00 บาท 

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด       
20,615.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  68 3041150069  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          1  รายการ              60,480.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด        
60,480.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด        
60,480.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  69 3041150070  

จา้งเหมา
บรกิาร                                  1  รายการ               6,300.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากัด        6,300.00 บาท 

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากัด        6,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  70 3041150071  

วเิคราะห์
ทดสอบ                                  1  รายการ               6,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากัด        6,000.00 บาท 

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากัด        6,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  71 3041150072  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          1  รายการ               6,700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        6,700.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        6,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  72 3041150073  จา้งทําสอืเพอืเผยแพร่ผลงาน                      1 รายการ             800,000.00     กรณีพเิศษ    
 องคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร ์     
800,000.00 บาท 

 องคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร ์     
800,000.00 บาท จา้งหน่วยงานราชการ                    

  73 3041150074  

วัสดุ
สํานักงาน                            
        3 รายการ               1,200.00     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                     
1,200.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                     
1,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  74 3041150075  

วัสดุ
สํานักงาน                            
        1 รายการ               8,900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด        
8,900.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด        
8,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  75 3041150076  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        2 รายการ               5,625.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย ์        
7,050.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด        5,625.00 บาท 

ราคา
ตําสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด        5,625.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

                 

                                  

                                                              

บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด        
9,750.00 บาท 
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แบบ สขร.1

ลําดับ เลขทเีอกสาร         รายละเอยีดจัดซอื/จัดจา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิีการ     
          ผูเ้สนอราคา และราคาที
เสนอ           

        ผูท้ไีดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตุผลทคีัดเลอืก           

  76 3041150077  

วัสดุ
สํานักงาน                            
        1 รายการ               3,140.16     ตกลงราคา     

บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 
จํากัด        3,140.16 บาท 

บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) 
จํากัด        3,140.16 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  77 3041150078  

วัสดุความ
ปลอดภัย                                 1 รายการ              27,880.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็ม.ท.ีพรนิท ์จํากัด       
27,880.00 บาท 

บรษิัท เอ็ม.ท.ีพรนิท ์จํากัด       
27,880.00 บาท 

ราคา
ตําสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท ท.ีพ.ีซ.ี (2000) จํากัด       
34,000.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

  78 3041150079  

จา้งตรวจตดิตามคุณภาพ
นําประปา                     1 รายการ              17,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีจํากัด       
17,000.00 บาท 

บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีจํากัด       
17,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  79 3041150080  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       2 รายการ              29,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากัด             
29,200.00 บาท 

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากัด             
29,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  80 3041150081  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ              12,300.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากัด        
12,300.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากัด        
12,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  81 3041150082  

วัสดุ
สํานักงาน                            
        1 รายการ                 460.00     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                       
460.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                       
460.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  82 3041150083  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               7,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด        
7,200.00 บาท 

บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด        
7,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  83 3041150084  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       4 รายการ               9,090.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย ์       
9,090.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย ์       
9,090.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  84 3041150085  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ              12,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พ.ีแอล.บ.ีพารท์ จํากัด       
12,600.00 บาท 

บรษิัท พ.ีแอล.บ.ีพารท์ จํากัด       
12,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  85 3041150086  

จา้งออกแบบและจัดทํา 
Backdrop                      1 รายการ              15,000.00     ตกลงราคา     

นาย กฤษณะ วังทอง                 
15,000.00 บาท 

นาย กฤษณะ วังทอง                 
15,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  86 3041150087  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       3 รายการ               1,278.90     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์โปรดักชัน 
จํากัด        1,278.90 บาท 

บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์โปรดักชัน 
จํากัด        1,278.90 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  87 3041150088  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               4,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล 
จํากัด        4,200.00 บาท 

บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล 
จํากัด        4,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  88 3041150090  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       5 รายการ               6,513.42     ตกลงราคา     

บรษิัท สหรุ่งโรจน ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        6,513.42 บาท 

บรษิัท สหรุ่งโรจน ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        6,513.42 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  89 3041150091  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       3 รายการ               5,020.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชัน 
จํากัด        5,020.00 บาท 

บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชัน 
จํากัด        5,020.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  90 3041150092  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               8,455.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ธนยิะอนิฟราเทค จํากัด        
8,455.00 บาท 

บรษิัท ธนยิะอนิฟราเทค จํากัด        
8,455.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  91 3041150093  

วัสดุ
สํานักงาน                            
        8 รายการ               7,934.40     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                     
7,934.40 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                     
7,934.40 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  92 3041150094  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                       4  รายการ              11,960.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด       
11,960.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด       
11,960.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  93 3041150095  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          2  รายการ               6,340.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        6,340.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        6,340.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  94 3041150096  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                       2  รายการ               2,450.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด        
2,450.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด        
2,450.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  95 3041150097  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          1  รายการ               1,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        1,600.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        1,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  96 3041150098  จา้งบรษิัทดําเนนิการเชอืมโยงตลาด                 1 รายการ             135,000.00     ตกลงราคา     
หา้งหุน้ส่วนสามัญ รัตนทัวร ์     
141,000.00 บาท 

 พรพทิักษ์ทัวร ์                
135,000.00 บาท 

ราคา
ตําสุด                            

                 

                                  

                                                              

 พรพทิักษ์ทัวร ์                
135,000.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

  97 3041150099  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                       2  รายการ               2,640.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด        
2,480.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด        
2,480.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  98 3041150100  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                       1  รายการ             14,,280.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด       
14,280.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด       
14,280.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  99 3041150101  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                       2  รายการ               4,025.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส. 
ซนีอน        4,025.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส. 
ซนีอน        4,025.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 100 3041150102  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                       7  รายการ              71,760.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด       
71,760.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด       
71,760.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 101 3041150103  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               5,510.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด        5,510.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด        5,510.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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ลําดับ เลขทเีอกสาร         รายละเอยีดจัดซอื/จัดจา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิีการ     
          ผูเ้สนอราคา และราคาที
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ราคา                   เหตุผลทคีัดเลอืก           

 102 3041150104  กระเป๋าผา้เพอืใชส้ัมนางาน JWRI2014              1 รายการ               6,240.00     ตกลงราคา     
บรษิัท แพนดทิ การเ์มนต ์จํากัด        
6,240.00 บาท 

บรษิัท แพนดทิ การเ์มนต ์จํากัด        
6,240.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 103 3041150105  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               5,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคัม เทคโนโลย ี
จํากัด        5,400.00 บาท 

บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคัม เทคโนโลย ี
จํากัด        5,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 104 3041150106  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               1,030.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัน จํากัด        
1,030.00 บาท 

บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัน จํากัด        
1,030.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 105 3041150107  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               2,500.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจําก แอพพลเิคชัน จํากัด        
2,500.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจําก แอพพลเิคชัน จํากัด        
2,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 106 3041150108  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               3,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซสท-์เมด จํากัด            
3,200.00 บาท 

บรษิัท เซสท-์เมด จํากัด            
3,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 107 3041150109  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       2 รายการ                 395.26     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด          
395.26 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด          
395.26 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 108 3041150110  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       2 รายการ               2,940.00     ตกลงราคา     

บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด        
2,940.00 บาท 

บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด        
2,940.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 109 3041150111  

จา้งทํา Machining Base of 
CNC                     2 รายการ              92,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซเีอ็นซ ีรคีัฟเวอร ีจํากัด       
92,000.00 บาท 

บรษิัท ซเีอ็นซ ีรคีัฟเวอร ีจํากัด       
92,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 110 3041150112  

วัสดุ
สํานักงาน                            
        1 รายการ               2,542.50     ตกลงราคา     

บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด           
2,542.50 บาท 

บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด           
2,542.50 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 111 3041150113  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        1 รายการ              19,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด       
19,500.00 บาท 

บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด       
19,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 112 3041150114  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ              25,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด       
25,500.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด       
25,500.00 บาท 

ราคา
ตําสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากัด        
31,500.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

 113 3041150116  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        3 รายการ              12,100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชัน จํากัด       
11,350.00 บาท 

บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชัน จํากัด       
11,350.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 114 3041150117  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               2,160.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทย ไดนามคิ มาสเตอร ์
จํากัด        2,160.00 บาท 

บรษิัท ไทย ไดนามคิ มาสเตอร ์
จํากัด        2,160.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 115 3041150118  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ                 900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สยาม แคสตงิ เพาวเ์วอร ์
จํากัด          900.00 บาท 

บรษิัท สยาม แคสตงิ เพาวเ์วอร ์
จํากัด          900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 116 3041150120  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                      10 รายการ               4,309.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย ์       
4,309.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย ์       
4,309.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 117 3041150121  จา้งขนึรูปชนิจากดนิสูตรทดลอง                   2 รายการ              74,766.35     ตกลงราคา     
บรษิัท มศีลิป์เซรามคิ จํากัด      
74,766.35 บาท 

บรษิัท มศีลิป์เซรามคิ จํากัด      
74,766.35 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 118 3041150122  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       1 รายการ                 500.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.          
500.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.          
500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 119 3041150123  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       2 รายการ               2,940.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซน็ทรัล แล็บ ซพัพลาย 
จํากัด        2,940.00 บาท 

บรษิัท เซน็ทรัล แล็บ ซพัพลาย 
จํากัด        2,940.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 120 3041150124  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       2 รายการ              27,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิ 
จํากัด       27,500.00 บาท 

บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิ 
จํากัด       27,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 121 3041150126  

วัสดุความ
ปลอดภัย                                 3 รายการ              24,700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด            
24,700.00 บาท 

บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด            
24,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 122 3041150127  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       2 รายการ              14,170.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ธีระเทรดดงิ จํากัด        
14,170.00 บาท 

บรษิัท ธีระเทรดดงิ จํากัด        
14,170.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 123 3041150128  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               6,703.20     ตกลงราคา     

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        6,703.20 บาท 

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 
จํากัด        6,703.20 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 124 3041150129  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       3 รายการ              11,010.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด       11,010.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด       11,010.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 125 3041150130  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               7,400.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดคิอล        
7,400.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดคิอล        
7,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 126 3041150131  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       4 รายการ              17,500.00     ตกลงราคา     

ศูนย ์วจิัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ไทย       17,500.00 บาท 

ศูนย ์วจิัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ไทย       17,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 127 3041150132  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(แก๊ส)                          1  รายการ               7,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        7,800.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        7,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 128 3041150133  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       1 รายการ               3,100.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดคิอล        
3,100.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดคิอล        
3,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 129 3041150134  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       1 รายการ               3,375.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํากัด        
3,375.00 บาท 

บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํากัด        
3,375.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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 130 3041150135  

วัสดุ
สํานักงาน                            
        4 รายการ              16,020.00     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                    
16,020.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                    
16,020.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 131 3041150136  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        2 รายการ               1,080.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด        
1,080.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด        
1,080.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 132 3041150137  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                       1  รายการ               5,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด        
5,000.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด        
5,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 133 3041150138  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       4 รายการ               3,555.00     ตกลงราคา     

 คณะบุคคลดแีอนดบ์ ี               
3,555.00 บาท 

 คณะบุคคลดแีอนดบ์ ี               
3,555.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 134 3041150139  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                      14 รายการ              23,320.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เกซซไ์วนส์ยาม จํากัด       
23,320.00 บาท 

บรษิัท เกซซไ์วนส์ยาม จํากัด       
23,320.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 135 3041150140  

จัดทําโล่
รางวัล                                   1 รายการ              24,800.00     ตกลงราคา     

 พ.ีเอ็น.แอดเวอรไ์ทซงิ       
24,800.00 บาท 

 พ.ีเอ็น.แอดเวอรไ์ทซงิ       
24,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 136 3041150141  

วัสดุ
ก่อสรา้ง                                    8 รายการ               6,190.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด            
6,190.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด            
6,190.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 137 3041150142  

วัสดุ
ก่อสรา้ง                                    4 รายการ               1,404.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด            
1,404.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด            
1,404.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 138 3041150143  

ค่าตรวจ 
MRI+Contrast                             1 รายการ               9,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ธนบุร ีพ.ีซ.ีอมิเมจ จํากัด        
9,400.00 บาท 

บรษิัท ธนบุร ีพ.ีซ.ีอมิเมจ จํากัด        
9,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 139 3041150144  

จา้งเลเซอร์
ชนิงาน                               1 รายการ              10,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท จณิณะ คัตตงิ เซอรว์สิ จํากัด       
10,000.00 บาท 

บรษิัท จณิณะ คัตตงิ เซอรว์สิ จํากัด       
10,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 140 3041150145  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       3 รายการ               3,664.72     ตกลงราคา     

บรษิัท นวิแม็ก จํากัด              
3,664.72 บาท 

บรษิัท นวิแม็ก จํากัด              
3,664.72 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 141 3041150146  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                       1  รายการ              12,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด       
12,000.00 บาท 

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด       
12,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 142 3041150147  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        3 รายการ               5,650.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด            
5,650.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากัด            
5,650.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 143 3041150148  

จา้งเหมา
บรกิาร                                  1  รายการ               6,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เค.ท.ีท.ี แมชชนีเนอร ์
จํากัด        6,000.00 บาท 

บรษิัท เค.ท.ีท.ี แมชชนีเนอร ์
จํากัด        6,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 144 3041150149  วัสดุวทิยาศาสตร(์เม็ดพลาสตกิ)                   1  รายการ              30,000.00     ตกลงราคา     
บรษิัท แปซฟิิคคัลเลอร ์จํากัด       
30,000.00 บาท 

บรษิัท แปซฟิิคคัลเลอร ์จํากัด       
30,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 145 3041150150  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                       2  รายการ              17,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด       
17,400.00 บาท 

บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด       
17,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 146 3041150151  

คอมพวิเตอร ์แบบ 
Notebook                         1 รายการ              49,450.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อเีทอรน์ติ ีจํากัด        
49,500.00 บาท 

บรษิัท อเีทอรน์ติ ีจํากัด        
49,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 147 3041150152  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                       1  รายการ               2,950.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด        
2,950.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด        
2,950.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 148 3041150153  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                      2  รายการ               5,168.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากัด พานทองรังสติ
โบลท ์       5,168.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากัด พานทองรังสติ
โบลท ์       5,168.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 149 3041150154  

วเิคราะห์
ทดสอบ                                  3  รายการ              39,000.00     ตกลงราคา     

ศูนย ์วจิัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ไทย       39,000.00 บาท 

ศูนย ์วจิัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ไทย       39,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 150 3041150155  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               4,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น.เค.อาร.์เอ็นจเินยีรงิ 
จํากัด        4,500.00 บาท 

บรษิัท เอ็น.เค.อาร.์เอ็นจเินยีรงิ 
จํากัด        4,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 151 3041150156  

 ออกแบบ Video Presentation ประกาศ
รางวัล          1 รายการ               5,000.00     ตกลงราคา     

นาย พรหมสุรนิท ์พุทธรรมวงศ ์       
5,000.00 บาท 

นาย พรหมสุรนิท ์พุทธรรมวงศ ์       
5,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 152 3041150157  

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                                1 รายการ              30,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด       
30,000.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด       
30,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 153 3041150158  

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                                1 รายการ              14,250.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากัด             
14,250.00 บาท 

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากัด             
14,250.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 154 3041150159  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        2 รายการ               3,840.00     ตกลงราคา     

บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด        
3,840.00 บาท 

บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด        
3,840.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 155 3041150160  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                       30 รายการ              16,410.00     ตกลงราคา     

บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด       
16,410.00 บาท 

บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด       
16,410.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 156 3041150161  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ              17,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน จํากัด       
17,800.00 บาท 

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน จํากัด       
17,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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 157 3041150162  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       2 รายการ              44,184.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พรเีมยีร ์ออโตเมชัน จํากัด       
44,184.00 บาท 

บรษิัท พรเีมยีร ์ออโตเมชัน จํากัด       
44,184.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 158 3041150163  

เครอืง 
Workstation                              1 รายการ             119,370.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากัด       
119,370.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากัด       
119,370.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 159 3041150164  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       2 รายการ               8,750.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สยาม แคสตงิ เพาวเ์วอร ์
จํากัด        8,750.00 บาท 

บรษิัท สยาม แคสตงิ เพาวเ์วอร ์
จํากัด        8,750.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 160 3041150165  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       4 รายการ               1,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซงิ จํากัด        
1,500.00 บาท 

บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซงิ จํากัด        
1,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 161 3041150166  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       3 รายการ              52,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากัด       52,000.00 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากัด       52,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 162 3041150167  

จา้งวเิคราะห์
สาร                                 1 รายการ              13,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท หอ้งปฏิบัตกิารกลาง จํากัด        
13,500.00 บาท 

บรษิัท หอ้งปฏิบัตกิารกลาง จํากัด        
13,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 163 3041150168  

จา้งทําและพ่นสี
ชนิงาน                            1 รายการ               7,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท จ.ีเทค.สปอยเลอร ์จํากัด         
7,500.00 บาท 

บรษิัท จ.ีเทค.สปอยเลอร ์จํากัด         
7,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 164 3041150169  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ               4,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากัด        4,200.00 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากัด        4,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 165 3041150170  

ทําแม่พมิพ ์crucible 
graphite                     3 รายการ              21,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยคารบ์อนแอนดก์ราไฟร ์
จํากัด       21,500.00 บาท 

บรษิัท ไทยคารบ์อนแอนดก์ราไฟร ์
จํากัด       21,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 166 3041150171  

ปัม 
SANSO                             

         1  รายการ              11,480.00     ตกลงราคา     
บรษิัท พพีวีาย อนิเตอรก์รุ๊ป (1999) 
จํากัด       11,480.00 บาท 

บรษิัท พพีวีาย อนิเตอรก์รุ๊ป (1999) 
จํากัด       11,480.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 167 3041150172  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        2 รายการ              18,700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สทิธิพรแอสโซซเิอส จํากัด       
18,700.00 บาท 

บรษิัท สทิธิพรแอสโซซเิอส จํากัด       
18,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 168 3041150173  

วัสดุ
สํานักงาน                            
        2 รายการ              13,320.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซน็ทรัล แล็บ ซพัพลาย จํากัด       
13,320.00 บาท 

บรษิัท เซน็ทรัล แล็บ ซพัพลาย จํากัด       
13,320.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 169 3041150174  

วัสดุวทิยาศาสตร ์ 
(แก๊ส)                        2  รายการ              11,550.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด       
11,550.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด       
11,550.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 170 3041150175  

วัสดุวทิยาศาสตร ์ 
(แก๊ส)                        3  รายการ              14,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด       
14,600.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด       
14,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 171 3041150176  

วัสดุวทิยาศาสตร ์ 
(แก๊ส)                        5  รายการ              17,190.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด       
17,190.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด       
17,190.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 172 3041150177  

วัสดุวทิยาศาสตร ์ 
(แก๊ส)                        1  รายการ               6,720.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        6,720.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด        6,720.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 173 3041150178  

เครอืงดูด
ความชนื                               1 รายการ              99,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ตงิเน็ท คอรป์เปอร ์จํากัด       
99,000.00 บาท 

บรษิัท ตงิเน็ท คอรป์เปอร ์จํากัด       
99,000.00 บาท คุณสมบัตติามทสีํานักงานตอ้งการ        

                 

                                  

                                                              

บรษิัท บทีพี ีวศิวกรรม จํากัด      
260,000.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

                 

                                  

                                                              

บรษิัท บตีัสกรุ๊ป เทรดดงิ จํากัด       
93,000.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

 174 3041150179  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        3 รายการ              30,800.00     ตกลงราคา     

รา้น เอ็น เค ซพัพลาย             
30,800.00 บาท 

รา้น เอ็น เค ซพัพลาย             
30,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 175 3041150180  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ              14,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แมชชนี เทค เซอรว์สิ จํากัด       
14,000.00 บาท 

บรษิัท แมชชนี เทค เซอรว์สิ จํากัด       
14,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 176 3041150181  

วัสดุวทิยาศาสตร ์ 
(อุปกรณ์)                     3  รายการ              30,700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท หลานหลวงเซน็เตอร ์จํากัด       
30,700.00 บาท 

บรษิัท หลานหลวงเซน็เตอร ์จํากัด       
30,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 177 3041150182  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       4 รายการ              15,385.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             
15,385.00 บาท 

บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             
15,385.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 178 3041150183  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       1 รายการ               5,800.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย ์       
5,800.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย ์       
5,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 179 3041150184  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                       1 รายการ               1,080.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด        1,080.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด        1,080.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 180 3041150187  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       1 รายการ                 900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํากัด          
900.00 บาท 

บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํากัด          
900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 181 3041150188  

จา้งทํา
ชนิงาน                                    3 รายการ               3,700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ธ.ธนัช จํากัด               
3,700.00 บาท 

บรษิัท ธ.ธนัช จํากัด               
3,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 182 3041150189  จา้งเก็บตัวอย่างนําเสยี                         21 รายการ              27,130.00     ตกลงราคา     
บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีจํากัด       
27,130.00 บาท 

บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีจํากัด       
27,130.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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ลําดับ เลขทเีอกสาร         รายละเอยีดจัดซอื/จัดจา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิีการ     
          ผูเ้สนอราคา และราคาที
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        ผูท้ไีดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตุผลทคีัดเลอืก           

 183 3041150190  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        5 รายการ              55,280.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             
55,280.00 บาท 

บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             
55,280.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 184 3041150191  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ์)                        2 รายการ               3,875.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซ.ีไจแกนตคิ คารบ์อน จํากัด        
3,875.00 บาท 

บรษิัท ซ.ีไจแกนตคิ คารบ์อน จํากัด        
3,875.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 185 3041150192  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        4 รายการ              21,090.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด       21,090.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด       21,090.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 186 3041150193  

จา้งจัดทํากระเป๋า 
Softcase                        1 รายการ              13,020.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บุษบา คราฟท ์แอนด ์ดไีซน ์
จํากัด        13,020.00 บาท 

บรษิัท บุษบา คราฟท ์แอนด ์ดไีซน ์
จํากัด        13,020.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 187 3041150194  

วัสดุ
สํานักงาน                            
       13 รายการ              12,783.00     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                    
12,783.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                    
12,783.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 188 3041150195  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       2 รายการ               6,644.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เออรล์คิอน บัลเซอร ์จํากัด        
6,644.00 บาท 

บรษิัท เออรล์คิอน บัลเซอร ์จํากัด        
6,644.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 189 3041150196  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ์)                       3 รายการ               2,106.00     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด        
2,106.00 บาท 

บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด        
2,106.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 190 3042150001  

Zirconia                          

               1 รายการ            USD1,015.00     ตกลงราคา     
 Shenzhen Surpass Structur        

1,015.00 USD 

 Shenzhen Surpass Structur        

1,015.00 USD จัดซอืโดยตรงจากต่างประเทศ            

 191 3042150002  

Electron Beam Processing System   

               1 รายการ           JPY61,000.00       พเิศษ      
 NHV Corporation                61

,000,000 JPY 

 NHV Corporation                61

,000,000 JPY จัดซอืโดยตรงต่างประเทศ               

 192 3042150003  

อุปกรณ์                             

             7 รายการ            USD2,770.00     ตกลงราคา     
 Kurt J. Lesker Company           

2,770.00 USD 

 Kurt J. Lesker Company           

2,770.00 USD จัดซอืโดยตรงจากต่างประเทศ            

 193 3042150004  

Software Cluster Studio XE2013    

               1 รายการ            USD2,081.55     ตกลงราคา     
 Qast Singapore Pte Ltd           

2,801.55 USD 

 Qast Singapore Pte Ltd           

2,801.55 USD จัดซอืโดยตรงจากต่างประเทศ            

 201 3052150001  

จา้งเหมา
บรกิาร                                     12 งวด             392,523.48 ต่อสัญญา

บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด      
420,000.00 บาท 

บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด      
420,000.00 บาท ต่อสัญญา

 202 3052150002  

จา้ง MA Chiller ราย
ปี                            1 รายการ             120,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชัน จํากัด      
120,000.00 บาท 

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชัน จํากัด      
120,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 203 3052150003  

จา้งฉีดยาฆ่า
แมลง                                 1 รายการ              40,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมอนิ อนิคอรโ์ปเรชัน จํากัด       
39,999.96 บาท 

บรษิัท เคมอนิ อนิคอรโ์ปเรชัน จํากัด       
39,999.96 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 204 3052150004  

PM ลฟิท ์ราย
ปี                                   1 รายการ              17,000.00 ตกลงราคา

บรษิัท สยาม แอล.พ.ี เอ็นจเินยีรงิ 
จํากัด       17,000.00 บาท 

บรษิัท สยาม แอล.พ.ี เอ็นจเินยีรงิ 
จํากัด       17,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 205 3052150005  

เครอืงสุขอนามัยราย
ปี                            1 รายการ              69,350.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โปรเกรส ไฮยนีส ์พลัส จํากัด       
69,349.99 บาท 

บรษิัท โปรเกรส ไฮยนีส ์พลัส จํากัด       
69,349.99 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 206 3052150006  

จา้งวางกระถางตน้ไม ้ราย
ปี                        1 รายการ              75,600.00     ตกลงราคา     

นาง มาล ี ปิจะยัง                
75,600.00 บาท 

นาง มาล ี ปิจะยัง                
75,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 207 3052150007  

จา้ง outsource IT 
Support                        1 รายการ             240,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ 
จํากัด       240,000.00 บาท 

บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ 
จํากัด       240,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 208 3052150008  

PM AirMDV ราย
ปี                                  1 รายการ              90,300.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด       
90,300.00 บาท 

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด       
90,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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