
แบบ สขร.1

ลําดับ เลขที�เอกสาร
        รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตุผลที�คัดเลอืก           

   1 3041150516  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       8 รายการ               7,640.00     ตกลงราคา     

บรษิัท 99 อาร.์โอ.เท็กซท์ ์จํากดั         
7,640.00 บาท 

บรษิัท 99 อาร.์โอ.เท็กซท์ ์จํากดั         
7,640.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   2 3041150517  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ              35,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็นดที ีอนิสตรูเมน้ท ์จํากดั       
35,000.00 บาท 

บรษิัท เอ็นดที ีอนิสตรูเมน้ท ์จํากดั       
35,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   3 3041150518  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       7 รายการ               1,906.80     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        
1,906.80 บาท 

บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        
1,906.80 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   4 3041150519  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ              65,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บ ีเดอะ เบสท ์กรุ๊ป จํากดั       
65,000.00 บาท 

บรษิัท บ ีเดอะ เบสท ์กรุ๊ป จํากดั       
65,000.00 บาท มรีาคาตํ�าสุด                          

                 

                                  

                                                              

รา้น ๕ บิ1กเจรญิกลเอ็นจเินียริ�ง       
85,000.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

   5 3041150520  

วัสดุ
สํานักงาน                           
        10 รายการ              10,067.40     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                    
10,067.40 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                    
10,067.40 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   6 3041150521  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        2 รายการ              82,350.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั บบี ีเทค แอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั       82,350.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั บบี ีเทค แอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั       82,350.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   7 3041150522  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               4,430.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        4,430.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        4,430.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   8 3041150523  

จา้งเกบ็ขอ้มูลกาย
วภิาค                           1 รายการ              23,000.00     ตกลงราคา     

นาย เกษม ศรอีํานวย                
23,000.00 บาท 

นาย เกษม ศรอีํานวย                
23,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

   9 3041150524  

ซอฟแวรโ์ปรแกรม 
ImageWare                         1 รายการ           1,163,209.00       พเิศษ      

บรษิัท จโีอเวริคส ์จํากดั      
1,163,209.00 บาท 

บรษิัท จโีอเวริคส ์จํากดั      
1,163,209.00 บาท ราคาตํ�าที�สุด                         

                 

                                  

                                                              

บรษิัท ดไีซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ�ง จํากดั    
2,158,110.90 บาท 

                                  

             

                                  

    

                 

                                  

                                                              

บรษิัท ฮติาช ิซันเวย ์อนิฟาเรต จํากดั    
1,850,000.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

  10 3041150525  

ซ่อมเครื�อง Incubator SANYO 
M207a                6 รายการ              49,300.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั          
49,300.00 บาท 

บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั          
49,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  11 3041150526  

วเิคราะหท์ดสอบThermal Expansion 
Dilatome         1 รายการ               3,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากดั        
3,000.00 บาท 

บรษิัท ซเิบลโก ้มเินอรร์ัล จํากดั        
3,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  12 3041150527  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                      1  รายการ               6,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท มัตซุย (เอเซยี) จํากดั        
6,000.00 บาท 

บรษิัท มัตซุย (เอเซยี) จํากดั        
6,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  13 3041150528  

จา้งเหมา
บรกิาร                                  1  รายการ              30,000.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั อนิทเิกรทเต็ด ดไีซน์ แอนด ์
แมชชนี       30,000.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั อนิทเิกรทเต็ด ดไีซน์ แอนด ์
แมชชนี       30,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  14 3041150529  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ               2,320.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั         2,320.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั         2,320.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  15 3041150530  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         2  รายการ               2,940.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั       2,940.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั       2,940.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  16 3041150531  

วเิคราะห์
ทดสอบ                                  4  รายการ               6,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) 
จํากดั         6,500.00 บาท 

บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) 
จํากดั         6,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  17 3041150532  

LAUDA Alpha RA 8 Cooling thermosta

t              1 รายการ              74,000.00     ตกลงราคา     
หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอส พ ีซายน์       
87,500.00 บาท 

บรษิัท กรนี อนิโนเวเทค จํากดั       
74,000.00 บาท 

ราคา
ตํ�าสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท กรนี อนิโนเวเทค จํากดั       
74,000.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

  18 3041150533  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                      11 รายการ               9,550.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั�น จํากดั        
9,550.00 บาท 

บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั�น จํากดั        
9,550.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  19 3041150534  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               3,000.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั บบี ีเทค แอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั        3,000.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั บบี ีเทค แอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั        3,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  20 3041150535  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        5 รายการ               1,784.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
1,784.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
1,784.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  21 3041150536  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        3 รายการ              10,137.50     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากดั       10,137.50 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
จํากดั       10,137.50 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  22 3041150537  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               1,260.00     ตกลงราคา     

บรษิัท กบิไทย จํากดั               
1,260.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย จํากดั               
1,260.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  23 3041150538  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               1,270.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        1,270.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        1,270.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  24 3041150539  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               1,260.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ท็อป ฟิลเตอร ์จํากดั        
1,260.00 บาท 

บรษิัท ท็อป ฟิลเตอร ์จํากดั        
1,260.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  25 3041150540  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        3 รายการ               6,790.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        6,300.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        6,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ

รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจา้ง ระหว่าง 01/01/2015 ถงึ 31/01/2015
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แบบ สขร.1

ลําดับ เลขที�เอกสาร
        รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตุผลที�คัดเลอืก           

  26 3041150541  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ              11,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท จเีค ไฟน์เคม จํากดั        
11,600.00 บาท 

บรษิัท จเีค ไฟน์เคม จํากดั        
11,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  27 3041150542  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        3 รายการ               4,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ธ.ธนัช จํากดั               
4,000.00 บาท 

บรษิัท ธ.ธนัช จํากดั               
4,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  28 3041150543  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         2 รายการ               4,440.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
4,440.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
4,440.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  29 3041150544  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         1 รายการ               8,820.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ภูเจรญิ เซอรว์สิ จํากดั        
8,820.00 บาท 

บรษิัท ภูเจรญิ เซอรว์สิ จํากดั        
8,820.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  30 3041150545  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         2 รายการ              44,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากดั       
44,000.00 บาท 

บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากดั       
44,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  31 3041150546  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       7 รายการ              22,050.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ท๊อป เอ็นยเินียริ�ง จํากดั       
22,050.00 บาท 

บรษิัท ท๊อป เอ็นยเินียริ�ง จํากดั       
22,050.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  32 3041150547  

วัสดุ
วทิยาศาสตร ์                        
        3 รายการ              21,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซ ีเอ็น ซ ีโมลด ์แอนด ์พารท์ 
จํากดั       21,400.00 บาท 

บรษิัท ซ ีเอ็น ซ ีโมลด ์แอนด ์พารท์ 
จํากดั       21,400.00 บาท ราคาตํ�าที�สุด                         

  33 3041150548  

จา้งเหมา
บรกิาร                                   5 รายการ             103,100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั      
103,100.00 บาท 

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั      
103,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  34 3041150549  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       5 รายการ               7,244.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซเีคด ีไทย คอรป์อเรชั�น 
จํากดั        7,244.00 บาท 

บรษิัท ซเีคด ีไทย คอรป์อเรชั�น 
จํากดั        7,244.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  35 3041150550  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       2 รายการ              17,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียริ�ง จํากดั       
17,400.00 บาท 

บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียริ�ง จํากดั       
17,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  36 3041150551  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        3 รายการ              12,050.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั        
12,050.00 บาท 

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั        
12,050.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  37 3041150552  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               3,870.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ ์
จํากดั        3,870.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ ์
จํากดั        3,870.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  38 3041150553  

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                                4 รายการ              12,850.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โฟนิกซ ์จํากดั             
12,850.00 บาท 

บรษิัท โฟนิกซ ์จํากดั             
12,850.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  39 3041150554  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       4 รายการ              83,125.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั�น 
จํากดั       83,125.00 บาท 

บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั�น 
จํากดั       83,125.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  40 3041150555  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                      10 รายการ               7,060.00     ตกลงราคา     

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั        
7,060.00 บาท 

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั        
7,060.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  41 3041150556  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       3 รายการ              59,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั       
59,500.00 บาท 

บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั       
59,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  42 3041150557  

ซ่อมเครื�อง 
Dilatometer                          1 รายการ             190,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์
จํากดั      190,000.00 บาท 

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์
จํากดั      190,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  43 3041150558  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         1 รายการ               4,740.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        4,740.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั        4,740.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  44 3041150559  

วัสดุความ
ปลอดภัย                                 8 รายการ               5,020.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เครื�องดับเพลงิ อมิพเีรยีล 
จํากดั        5,020.00 บาท 

บรษิัท เครื�องดับเพลงิ อมิพเีรยีล 
จํากดั        5,020.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  45 3041150560  

วัสดุความ
ปลอดภัย                                 4 รายการ              11,356.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติD จํากดั       
11,356.00 บาท 

บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติD จํากดั       
11,356.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  46 3041150561  

สอบเทยีบ Conductivity 
meter                      1 รายการ               1,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ท ์จํากดั        
1,500.00 บาท 

บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ท ์จํากดั        
1,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  47 3041150562  

วัสดุวทิยาสาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               2,280.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ผล พาลาเดยีม จํากดั         
2,280.00 บาท 

บรษิัท ผล พาลาเดยีม จํากดั         
2,280.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  48 3041150563  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ                 900.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเลย ์         
900.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเลย ์         
900.00 บาท 

ราคา
ตํ�าสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากดั         
1,500.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

                 

                                  

                                                              

บรษิัท แอ็ซซซีท จํากดั             
1,200.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

  49 3041150564  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               2,550.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากดั         
2,910.00 บาท 

บรษิัท อมิแพคท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากดั       2,550.00 บาท 

ราคา
ตํ�าสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท อมิแพคท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากดั       2,550.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

  50 3041150565  

เครื�องบด
เนื�อ                                  1  รายการ              13,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       13,500.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       13,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  51 3041150566  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ               1,680.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        1,680.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        1,680.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  52 3041150567  

เครื�องทําเบอร์
เกอร ์                            1  รายการ               7,900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท วเีจซัพพลาย ยูโรเนชั�น 
จํากดั        7,900.00 บาท 

บรษิัท วเีจซัพพลาย ยูโรเนชั�น 
จํากดั        7,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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  53 3041150568  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                      1  รายการ               3,500.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั โซล่ารแ์ล็ป        
3,500.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั โซล่ารแ์ล็ป        
3,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  54 3041150570  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ               3,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        3,000.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        3,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  55 3041150571  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                      1  รายการ               4,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เคเคเค พรซีชิั�น จํากดั        
4,000.00 บาท 

บรษิัท เคเคเค พรซีชิั�น จํากดั        
4,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  56 3041150572  

จา้งเหมา
บรกิาร                                  1  รายการ               7,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สยาม พ ีแอนด ์ดับบลวิ เทคนิค 
จํากดั        7,000.00 บาท 

บรษิัท สยาม พ ีแอนด ์ดับบลวิ เทคนิค 
จํากดั        7,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  57 3041150573  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                      1  รายการ               5,700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โกเวนเจอร ์จํากดั           
5,700.00 บาท 

บรษิัท โกเวนเจอร ์จํากดั           
5,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  58 3041150574  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       5 รายการ               5,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั�น จํากดั        
5,400.00 บาท 

บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั�น จํากดั        
5,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  59 3041150576  

จา้งเหมา
บรกิาร                                   1 รายการ               3,980.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล จํากดั         
3,980.00 บาท 

บรษิัท เอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล จํากดั         
3,980.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  60 3041150577  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ              90,186.92     ตกลงราคา     

บรษิัท รัชมอร ์พรซีชิั�น จํากดั       
90,186.92 บาท 

บรษิัท รัชมอร ์พรซีชิั�น จํากดั       
90,186.92 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  61 3041150578  

วัสดุ
วทิยาศาสตร ์                        
        1 รายการ              95,179.92     ตกลงราคา     

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั       
95,179.92 บาท 

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั       
95,179.92 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  62 3041150579  

สอบเทยีบ 
Thermohygrometer                        1 รายการ               3,640.00     ตกลงราคา     

สมาคม ส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-
ญี�ปุ่น)      3,640.00 บาท 

สมาคม ส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-
ญี�ปุ่น)      3,640.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  63 3041150580  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               3,760.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        6,580.00 บาท 

บรษิัท เมอรค์ จํากดั               
3,760.00 บาท 

ราคา
ตํ�าสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท เมอรค์ จํากดั               
3,760.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

  64 3041150581  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        2 รายการ               5,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        5,200.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        5,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  65 3041150582  

จา้งเหมา
บรกิาร                                   6 รายการ              76,200.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั แอดวานซ ์ซายน์แอน
ตฟิิค       76,200.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั แอดวานซ ์ซายน์แอน
ตฟิิค       76,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  66 3041150583  

ทดสอบตัวอย่างดว้ยเทคนิก 
XRF                      2 รายการ              13,950.00     ตกลงราคา     

 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิพื�อสถาบันเหล็กและ
เหล็กกลา้แห่งประเทศไทย       
13,950.00 บาท 

 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิพื�อสถาบันเหล็กและ
เหล็กกลา้แห่งประเทศไทย       
13,950.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  67 3041150584  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        8 รายการ               5,450.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค 
จํากดั        5,450.00 บาท 

บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค 
จํากดั        5,450.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  68 3041150585  

สอบเทยีบ 
Incubator                               5 รายการ              20,100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรช จํากดั       
20,100.00 บาท 

บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรช จํากดั       
20,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  69 3041150586  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       3 รายการ              45,900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากดั       
45,900.00 บาท 

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากดั       
45,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  70 3041150587  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       2 รายการ              43,300.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั�ม เทคโนโลย ี
จํากดั       43,300.00 บาท 

บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั�ม เทคโนโลย ี
จํากดั       43,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  71 3041150588  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       3 รายการ              40,014.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์ จํากดั       
40,014.00 บาท 

บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์ จํากดั       
40,014.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  72 3041150589  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ               1,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
1,800.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
1,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  73 3041150590  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        3 รายการ              23,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เคเคเค พรซีชิั�น จํากดั       
23,000.00 บาท 

บรษิัท เคเคเค พรซีชิั�น จํากดั       
23,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  74 3041150591  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        3 รายการ              25,280.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั       25,280.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั       25,280.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  75 3041150592  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        2 รายการ              20,900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ดเีท็คเทค จํากดั           
20,900.00 บาท 

บรษิัท ดเีท็คเทค จํากดั           
20,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  76 3041150593  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        5 รายการ              25,900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั       
25,900.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั       
25,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  77 3041150594  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ              17,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท กรนีควอลเิทค จํากดั        
17,500.00 บาท 

บรษิัท กรนีควอลเิทค จํากดั        
17,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  78 3041150595  

จา้งทดสอบ 
DMA                                    1 รายการ              10,080.00     ตกลงราคา     

ศูนย ์วจิัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ไทย       10,080.00 บาท 

ศูนย ์วจิัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ไทย       10,080.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  79 3041150596  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ              44,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั       44,600.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั       44,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  80 3041150597  

เครื�อง 
Potenstation                             1 รายการ             203,844.50     ตกลงราคา     

บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั      
203,844.50 บาท 

บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั      
203,844.50 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  81 3041150598  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       2 รายการ              98,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เทเลพารท์ คอรป์อเรชั�น จํากดั      
121,760.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ด ีทู เจ เซอรว์สิ       
98,400.00 บาท 

ราคา
ตํ�าสุด                            

                 

                                  

                                                              

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ด ีทู เจ เซอรว์สิ       
98,400.00 บาท 
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แบบ สขร.1

ลําดับ เลขที�เอกสาร
        รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตุผลที�คัดเลอืก           

  82 3041150599  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      1  รายการ               5,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มารเ์กต็ติ�ง 
จํากดั        5,500.00 บาท 

บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มารเ์กต็ติ�ง 
จํากดั        5,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  83 3041150600  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      1  รายการ              16,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โพลเิมอรส์ มารเ์กต็ติ�ง จํากดั       
16,500.00 บาท 

บรษิัท โพลเิมอรส์ มารเ์กต็ติ�ง จํากดั       
16,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  84 3041150601  

วัสดุวทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                  1  รายการ               5,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โพลเิมอรส์ มารเ์กต็ติ�ง จํากดั        
5,500.00 บาท 

บรษิัท โพลเิมอรส์ มารเ์กต็ติ�ง จํากดั        
5,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  85 3041150602  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                      3  รายการ               4,711.50     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        
4,711.50 บาท 

บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        
4,711.50 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  86 3041150603  

วัสดุ
สํานักงาน                           
        1  รายการ               5,000.00     ตกลงราคา     

 บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจ ี          
5,000.00 บาท 

 บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจ ี          
5,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  87 3041150604  

จา้งเหมา
บรกิาร                                   1 รายการ

                45,800

.00     ตกลงราคา     
นาย จารุวัฒน์  ประวณีวงศว์ุฒ ิ      

45,800.00 บาท 
นาย จารุวัฒน์  ประวณีวงศว์ุฒ ิ      

45,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  88 3041150605  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ              42,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท จเีค ไฟน์เคม จํากดั        
42,000.00 บาท 

บรษิัท จเีค ไฟน์เคม จํากดั        
42,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  89 3041150606  

จา้งซ่อมกลอ้ง
จุลทรรศน์                           2 รายการ              21,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ธาราบสิสเินส จํากดั        
21,500.00 บาท 

บรษิัท ธาราบสิสเินส จํากดั        
21,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  90 3041150607  

ค่าวเิคราะห์
นํ�า                                  1 รายการ              36,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) 
จํากดั        36,000.00 บาท 

บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) 
จํากดั        36,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  91 3041150608  

เกจวัด
แกส๊                               
           4 อัน               9,540.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แหลมทองซนิดเิคท จํากดั        
9,540.00 บาท 

บรษิัท แหลมทองซนิดเิคท จํากดั        
9,540.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  92 3041150609  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               5,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� จํากดั        
5,200.00 บาท 

บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� จํากดั        
5,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  93 3041150610  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ              32,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       32,400.00 บาท 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       32,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  94 3041150611  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       2 รายการ              82,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.ท.ีเค. สตลี จํากดั       
82,800.00 บาท 

บรษิัท เอส.ท.ีเค. สตลี จํากดั       
82,800.00 บาท 

ราคา
ตํ�าสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท สนิทรัพย ์เมทัล จํากดั       
83,104.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

                 

                                  

                                                              

หา้งหุน้ส่วนจํากดั พานทองรังสติ      
127,400.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

  95 3041150612  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      1  รายการ              11,140.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั       11,140.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั       11,140.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  96 3041150613  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      1  รายการ              12,930.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั       12,930.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั       12,930.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  97 3041150614  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          1 รายการ               1,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        1,400.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        1,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  98 3041150615  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      1  รายการ               6,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        6,000.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        6,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

  99 3041150616  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ              70,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       70,000.00 บาท 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       70,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 100 3041150618  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               4,060.00     ตกลงราคา     

บรษิัท กบิไทย จํากดั               
4,060.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย จํากดั               
4,060.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 101 3041150619  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               6,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        6,000.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        6,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 102 3041150620  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               6,250.00     ตกลงราคา     

บรษิัท กบิไทย จํากดั               
6,250.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย จํากดั               
6,250.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 103 3041150621  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               3,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั           
3,600.00 บาท 

บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั           
3,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 104 3041150622  

เครื�องชั�งและชุดความ
หนาแน่น                     2 รายการ              62,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท วนาไซเอนซ ์จํากดั          
62,600.00 บาท 

บรษิัท วนาไซเอนซ ์จํากดั          
62,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 105 3041150623  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               6,750.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์จํากดั       
17,000.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 
จํากดั        6,750.00 บาท 

ราคา
ตํ�าสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 
จํากดั        6,750.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

 106 3041150624  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               3,690.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        3,690.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        3,690.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 107 3041150625  

จา้งทําชิ�นงาน
ตน้แบบ                              4 รายการ              67,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั�น จํากดั       
67,000.00 บาท 

บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั�น จํากดั       
67,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 108 3041150626  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ              15,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ธ.ธนัช จํากดั              
15,000.00 บาท 

บรษิัท ธ.ธนัช จํากดั              
15,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 109 3041150627  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ               8,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท รเีสริช์ อคิวปิเมนต ์จํากดั        
8,000.00 บาท 

บรษิัท รเีสริช์ อคิวปิเมนต ์จํากดั        
8,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 110 3041150628  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ              42,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยครปิตอน จํากดั          
42,600.00 บาท 

บรษิัท ไทยครปิตอน จํากดั          
42,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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แบบ สขร.1

ลําดับ เลขที�เอกสาร
        รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิกีาร     
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เสนอ           
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ราคา                   เหตุผลที�คัดเลอืก           

 111 3041150629  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ              45,000.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั สวนหลวงเอ็นจิ
เนียริ�ง       45,000.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั สวนหลวงเอ็นจิ
เนียริ�ง       45,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 112 3041150630  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       2 รายการ              21,600.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ไท แอรค์อม       
21,600.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ไท แอรค์อม       
21,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 113 3041150631  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         9 รายการ               8,532.00     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                     
8,532.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                     
8,532.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 114 3041150632  

กระดาษเช็ด
มอื                                    1 รายการ              18,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากดั       
18,000.00 บาท 

บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากดั       
18,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 115 3041150633  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        9 รายการ               6,916.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั        
6,916.00 บาท 

บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั        
6,916.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 116 3041150634  

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                               11 รายการ              35,655.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
21,500.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
21,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 117 3041150636  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       7 รายการ              17,040.00     ตกลงราคา     

บรษิัท โปรทมี แอนด ์เซลส ์จํากดั        
17,040.00 บาท 

บรษิัท โปรทมี แอนด ์เซลส ์จํากดั        
17,040.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 118 3041150637  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       8 รายการ               9,460.00     ตกลงราคา     

 เทริน์นิ�ง ช็อป                  
9,460.00 บาท 

 เทริน์นิ�ง ช็อป                  
9,460.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 119 3041150638  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      3  รายการ              15,700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั       
15,700.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั       
15,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 120 3041150639  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                          1 รายการ               2,100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั         1,800.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั         1,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 121 3041150640  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                      2  รายการ               4,100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        4,100.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        4,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 122 3041150642  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      1  รายการ               1,700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั        
1,700.00 บาท 

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั        
1,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 123 3041150643  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ                 840.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั          840.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั          840.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 124 3041150644  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                      1  รายการ               3,700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        3,700.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        3,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 125 3041150645  

จา้ง Calibration เครื�อง
ชั�ง                     1 รายการ               6,900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค่ เซอรว์สิ 
จํากดั        6,900.00 บาท 

บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค่ เซอรว์สิ 
จํากดั        6,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 126 3041150647  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        7 รายการ             49,090 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั       49,090.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั       49,090.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 127 3041150648  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ              12,000.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ดับบลวิ ท ีคา
บเินท       12,000.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ดับบลวิ ท ีคา
บเินท       12,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 128 3041150649  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       5 รายการ               2,482.14     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        
2,482.14 บาท 

บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        
2,482.14 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 129 3041150650  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                       23 รายการ              55,620.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       55,620.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       55,620.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 130 3041150651  

มอเตอร์
ไฟฟ้า                                     1 รายการ               1,450.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
1,450.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
1,450.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 131 3041150652  

Temp sensor                       

               1 รายการ               8,000.00     ตกลงราคา     
บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลู        
8,000.00 บาท 

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลู        
8,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 132 3041150653  

OfficeStd Software                

               1 รายการ              17,400.00     ตกลงราคา     
บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
17,400.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
17,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 133 3041150654  

เทป 
Backup                            

           1 รายการ              11,000.00     ตกลงราคา     
บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
11,000.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
11,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 134 3041150655  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       4 รายการ             111,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอส จํากดั      
111,000.00 บาท 

บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอส จํากดั      
111,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 135 3041150656  

ซ่อมเครื�อง 
NMR                                  5 รายการ           1,412,000.00       พเิศษ      

 บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจ ี      
1,412,000.00 บาท 

 บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจ ี      
1,412,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 136 3041150657  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ              72,160.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ชายน์นิ�ง โกลด ์จํากดั       
72,160.00 บาท 

บรษิัท ชายน์นิ�ง โกลด ์จํากดั       
72,160.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 137 3041150659  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        6 รายการ              19,155.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์  จํากดั      
19,155.00 บาท 

บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์  จํากดั      
19,155.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 138 3041150660  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        6 รายการ              25,715.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แอสทวิท ์ดเีวลลอพเมน้ท ์
จํากดั       25,715.00 บาท 

บรษิัท แอสทวิท ์ดเีวลลอพเมน้ท ์
จํากดั       25,715.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 139 3041150661  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        4 รายการ              20,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากดั       
20,400.00 บาท 

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากดั       
20,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 140 3041150662  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        3 รายการ               1,606.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ ์
จํากดั        1,606.00 บาท 

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ ์
จํากดั        1,606.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 141 3041150663  

มอเตอรเ์ครื�องดูด
ฝุ่น                            1 รายการ                 950.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั              
950.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั              
950.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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แบบ สขร.1

ลําดับ เลขที�เอกสาร
        รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตุผลที�คัดเลอืก           

 142 3041150664  

PM FE-

SEM                               

         1 รายการ              75,000.00     ตกลงราคา     
หา้งหุน้ส่วนจํากดั อุปกรณแ์ละเคมวีจิัย       
75,000.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั อุปกรณแ์ละเคมวีจิัย       
75,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 143 3041150665  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               2,550.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        2,550.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        2,550.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 144 3041150666  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        8 รายการ               5,940.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แกมมาโก ้(ประเทศไทย) 
จํากดั        5,940.00 บาท 

บรษิัท แกมมาโก ้(ประเทศไทย) 
จํากดั        5,940.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 145 3041150667  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               3,100.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดคิอล        
3,100.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดคิอล        
3,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 146 3041150668  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               3,090.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        3,090.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        3,090.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 147 3041150669  

จา้งทําชิ�นงาน
ตน้แบบ                              2 รายการ              33,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั�น จํากดั       
33,000.00 บาท 

บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั�น จํากดั       
33,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 148 3041150670  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                       10 รายการ              39,626.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       39,626.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย 
จํากดั       39,626.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 149 3041150671  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               2,660.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        2,660.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั        2,660.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 150 3041150672  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        5 รายการ              15,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไฮเออร ์เอ็นทเ์ตอรไ์พรส ์
จํากดั       15,400.00 บาท 

บรษิัท ไฮเออร ์เอ็นทเ์ตอรไ์พรส ์
จํากดั       15,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 151 3041150674  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ               6,700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        6,700.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        6,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 152 3041150675  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ               8,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั         5,880.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั         5,880.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 153 3041150676  

วัสดุวทิยาศาสตร ์(เม็ด
พลาสตกิ)                  1  รายการ              11,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มารเ์กต็ติ�ง 
จํากดั       11,000.00 บาท 

บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มารเ์กต็ติ�ง 
จํากดั       11,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 154 3041150677  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                       23 รายการ             231,545.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากดั      
231,545.00 บาท 

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากดั      
231,545.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 155 3041150678  

ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร ์                            1  รายการ              26,250.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั        
26,250.00 บาท 

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั        
26,250.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 156 3041150679  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ               1,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        1,200.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        1,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 157 3041150680  

ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร ์                            1  รายการ              28,000.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจําก บางกอก ครปิโตกราฟ
ฟี�       28,000.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจําก บางกอก ครปิโตกราฟ
ฟี�       28,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 158 3041150681  

แกส๊ 
Nitrogen                          

          2 รายการ               1,540.00     ตกลงราคา     
บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        1,540.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        1,540.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 159 3041150682  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         5  รายการ              11,330.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั       11,330.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั       11,330.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 160 3041150683  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(สารเคม)ี                      3  รายการ               5,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั        
5,400.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั        
5,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 161 3041150684  

PM เครื�องมอืวทิย ์ราย
ปี                             1 ปี             168,685.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั      
165,185.00 บาท 

บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั      
165,185.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 162 3041150685  

Calibration 

เครื�องมอื                           4 รายการ             119,700.00     ตกลงราคา     
บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากดั      119,700.00 บาท 

บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากดั      119,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 163 3041150686  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ               6,720.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        6,720.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        6,720.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 164 3041150687  โต๊ะวางเครื�องชั�งนํ�าหนัก                        1 รายการ               9,200.00     ตกลงราคา     
บรษิัท วนาไซเอนซ ์จํากดั           
9,200.00 บาท 

บรษิัท วนาไซเอนซ ์จํากดั           
9,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 165 3041150688  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               8,550.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอชพ ีแอดวานซ ์เซรามกิส ์
จํากดั        8,550.00 บาท 

บรษิัท เอชพ ีแอดวานซ ์เซรามกิส ์
จํากดั        8,550.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 166 3041150689  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         9 รายการ               4,306.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
4,306.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
4,306.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 167 3041150690  

แผ่นฝ้า
เพดาน                             
        1 รายการ               8,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
8,000.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
8,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 168 3041150691  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         2 รายการ               1,854.00     ตกลงราคา     

รา้น พัฒนากจิ                     
1,854.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ                     
1,854.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 169 3041150692  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         2  รายการ              78,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)        
78,600.00 บาท 

บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)        
78,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 170 3041150693  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        7 รายการ             230,845.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ชนิเตอร ์โปรดักส ์จ      
215,100.00 บาท 

บรษิัท ชนิเตอร ์โปรดักส ์จ      
215,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคาตํ�าสุด                   

 171 3041150694  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         1 รายการ              18,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สยาม แอล.พ.ี เอ็นจ ิ      
18,000.00 บาท 

บรษิัท สยาม แอล.พ.ี เอ็นจ ิ      
18,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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 172 3041150695  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         1 รายการ              12,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั           
12,200.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั           
12,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 173 3041150696  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ              11,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์
จํากดั       11,000.00 บาท 

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์
จํากดั       11,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 174 3041150697  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                      11 รายการ              66,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั             
66,500.00 บาท 

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั             
66,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 175 3041150698  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ               8,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        8,600.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        8,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 176 3041150699  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ              13,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       13,400.00 บาท 

บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั       13,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 177 3041150700  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(แกส๊)                         1  รายการ               7,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        7,800.00 บาท 

บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากดั        7,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 178 3041150701  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ               6,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิ�ง จํากดั       
6,000.00 บาท 

บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิ�ง จํากดั       
6,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 179 3041150702  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ               3,900.00     ตกลงราคา     

 ว-ีแลป-เซอรว์สิ                  
3,900.00 บาท 

 ว-ีแลป-เซอรว์สิ                  
3,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 180 3041150703  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         3 รายการ               3,200.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
3,200.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
3,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 181 3041150704  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         6 รายการ              18,880.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ระว ีอนิเตอรเ์ทรด       
18,880.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ระว ีอนิเตอรเ์ทรด       
18,880.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 182 3041150705  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       2 รายการ              18,950.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั             
18,950.00 บาท 

บรษิัท แซมเพรพ จํากดั             
18,950.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 183 3041150706  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        2 รายการ               2,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อัมรนิทรเ์ซรามคิสค์อรป์อเรชั�น 
จํากดั        2,400.00 บาท 

บรษิัท อัมรนิทรเ์ซรามคิสค์อรป์อเรชั�น 
จํากดั        2,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 184 3041150707  

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                                1 รายการ              17,400.00     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
17,400.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
17,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 185 3041150708  

จา้งเหมา
บรกิาร                                  1  รายการ              12,000.00     ตกลงราคา     

นางสาว พชิาธร  นวลไดศ้ร ี        
12,000.00 บาท 

นางสาว พชิาธร  นวลไดศ้ร ี        
12,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 186 3041150709  

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                                1 รายการ             216,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซกิมาโซลูชั�นส ์จํากดั      
216,000.00 บาท 

บรษิัท ซกิมาโซลูชั�นส ์จํากดั      
216,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 187 3041150710  

วัสดุวทิยาศาตร ์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ              30,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ฟาเรนไฮต ์เอ็นจเินียริ�ง จํากดั       
28,000.00 บาท 

บรษิัท ฟาเรนไฮต ์เอ็นจเินียริ�ง จํากดั       
28,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 188 3041150711  

วัสดุ
วทิยาศาสตร ์                        
        1 รายการ                 550.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั              
550.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั              
550.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 189 3041150712  

วัสดุวทิยาศาตร ์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               6,186.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ซเีคด ีไทย คอรป์อเรชั�น 
จํากดั        6,186.00 บาท 

บรษิัท ซเีคด ีไทย คอรป์อเรชั�น 
จํากดั        6,186.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 190 3041150713  

จา้งเหมา
บรกิาร                                   1 รายการ              18,200.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอส.เค. โบลเวอร ์      
18,200.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอส.เค. โบลเวอร ์      
18,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 191 3041150714  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       2 รายการ               1,180.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเลย ์       
1,180.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเลย ์       
1,180.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 192 3041150715  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        3 รายการ               9,760.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั        
9,760.00 บาท 

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั        
9,760.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 193 3041150716  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                       13 รายการ               8,195.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค 
จํากดั        8,195.00 บาท 

บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค 
จํากดั        8,195.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 194 3041150717  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        4 รายการ               7,960.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
7,960.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั            
7,960.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 195 3041150718  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        3 รายการ              23,600.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วน จํากดั แอพพลเิคชั�น 
จํากดั       23,600.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วน จํากดั แอพพลเิคชั�น 
จํากดั       23,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 196 3041150719  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ              19,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั       
19,000.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั       
19,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 197 3041150720  

วัสดุคอมพวิเตอร(์ผง
หมกึ)                         2 รายการ               9,310.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
9,310.00 บาท 

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั         
9,310.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 198 3041150721  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ              42,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอวแีอล เอสอเีอ แอนด ์ออสเตรเลยี 
จํา       42,000.00 บาท 

บรษิัท เอวแีอล เอสอเีอ แอนด ์ออสเตรเลยี 
จํา       42,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 199 3041150722  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        2 รายการ              21,820.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั       21,820.00 บาท 

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั       21,820.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 200 3041150723  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       6 รายการ              53,700.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น 
จํากดั       53,700.00 บาท 

บรษิัท เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น 
จํากดั       53,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 201 3041150724  วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม/ีอุปกรณ)์               2 รายการ               8,800.00     ตกลงราคา     
หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเลย ์       
8,800.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเลย ์       
8,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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แบบ สขร.1

ลําดับ เลขที�เอกสาร
        รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตุผลที�คัดเลอืก           

 202 3041150725  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                      12 รายการ               1,255.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั พานทองรังสติ        
1,255.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั พานทองรังสติ        
1,255.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 203 3041150726  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ              30,900.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไพ ออลล ์เทคโนโลจคิ 
จํากดั       30,900.00 บาท 

บรษิัท ไพ ออลล ์เทคโนโลจคิ 
จํากดั       30,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 204 3041150727  

วัสดุสํานักงาน(กระดาษถ่าย
เอกสาร)                  2 รายการ             270,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พคีอค ฟอรม์ส ์แอนด ์เปเปอร ์
จํากดั      105,300.00 บาท 

บรษิัท พคีอค ฟอรม์ส ์แอนด ์เปเปอร ์
จํากดั      105,300.00 บาท 

ราคา
ตํ�าสุด                            

 205 3041150728  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ               7,100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอกสั (ไทยแลนด)์ จํากดั        
7,100.00 บาท 

บรษิัท ไอกสั (ไทยแลนด)์ จํากดั        
7,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 206 3041150729  

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                                4 รายการ              32,049.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั            
32,049.00 บาท 

บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั            
32,049.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 207 3041150730  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         1 รายการ              25,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์       
25,000.00 บาท 

บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์       
25,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 208 3041150731  

ซ่อมเครื�องขัดและเครื�อง Hot 
Mount               2 รายการ               7,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท พ ีเอ็น เทคโนโลย ีแอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั        7,000.00 บาท 

บรษิัท พ ีเอ็น เทคโนโลย ีแอนด ์เซอรว์สิ 
จํากดั        7,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 209 3041150732  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ              19,300.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส. ซนีอน      
19,300.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส. ซนีอน      
19,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 210 3041150733  จา้งเปลี�ยนอุปกรณบ์ํารุงรักษาระบบไฟฟ้า            4 รายการ              45,000.00     ตกลงราคา     
หา้งหุน้ส่วนจํากดั วศินุ เพาเวอร ์       
45,000.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั วศินุ เพาเวอร ์       
45,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 211 3041150734  

วัสดุ
สํานักงาน                           
         1 รายการ                 240.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั              
240.00 บาท 

บรษิัท เอ. ทูลส ์จํากดั              
240.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 212 3041150735  

วัสดุวยิาศาสตร์
(อุปกรณ)์                         1 รายการ               4,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        4,800.00 บาท 

บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั        4,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 213 3041150736  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ              26,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       26,800.00 บาท 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       26,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 214 3041150737  

วัสดุคอมพวิเตอร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               2,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั        
2,600.00 บาท 

บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั        
2,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 215 3041150738  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               6,300.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จํากดั        
6,300.00 บาท 

บรษิัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จํากดั        
6,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 216 3041150739  จา้งวเิคราะหข์อ้มูลทางกายวภิาค                   1 รายการ              23,000.00     ตกลงราคา     
นาย เกษม ศรอีํานวย                
23,000.00 บาท 

นาย เกษม ศรอีํานวย                
23,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 217 3041150740  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(สารเคม)ี                        1 รายการ               1,800.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั      
1,800.00 บาท 

บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั      
1,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 218 3041150741  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               6,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์
จํากดั        6,500.00 บาท 

บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์
จํากดั        6,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 219 3041150742  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ               4,800.00     ตกลงราคา     

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ท.ีเจ.ฮตีเตอร ์       
4,800.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ท.ีเจ.ฮตีเตอร ์       
4,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 220 3041150743  

วัสดุวทิยาศาสตร์
(อุปกรณ)์                        1 รายการ              18,500.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากดั       
18,500.00 บาท 

บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากดั       
18,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 221 3041150744  

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                                4 รายการ              25,300.00     ตกลงราคา     

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
25,300.00 บาท 

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั       
25,300.00 บาท 

ราคา
ตํ�าสุด                            

                 

                                  

                                                              

บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั        
25,955.00 บาท 

                                  

             

                                  

    

 222 3041150745  

วัสดุ
คอมพวิเตอร ์                                4 รายการ              58,600.00     ตกลงราคา     

บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั            
58,600.00 บาท 

บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั            
58,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 223 3041150746  

วัสดุวทิยาศาสตร ์
(อุปกรณ)์                       1 รายการ               1,270.82     ตกลงราคา     

บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        
1,270.82 บาท 

บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        
1,270.82 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 224 3042150012  

MA Mimic Software                 

               1 รายการ            USD4,470.00     ตกลงราคา     
 Materialise Sdn. Bhd.            

4,462.50 USD 

 Materialise Sdn. Bhd.            

4,462.50 USD จัดซื�อโดยตรงจากต่างประเทศ            

 225 3042150013  

อะไหล่เครื�องดง
ฟิลม์                             1 รายการ            EUR3,034.93     ตกลงราคา     

 Bruckner Servtec GmbH            

3,034.93 EUR 

 Bruckner Servtec GmbH            

3,034.93 EUR จัดซื�อโดยตรงจากต่างประเทศ            

 226 3042150014  

อะไหล่ Graphite ของ Vacuum 
Furnace               6 รายการ          JPY554,000.00     ตกลงราคา     

 SHIMADZU MECTEM, INC             

 554,000 JPY 

 SHIMADZU MECTEM, INC             

 554,000 JPY จัดซื�อโดยตรงจากต่างประเทศ            

 240 3051150006  

เครื�องตรวจสอบรอย
รา้ว                     1 รายการ 3,093,000.00 ประกวดราคา (e-Auction)

บรษิัท สยามเกน็ จํากดั         
2,859,813.08 บาท 

บรษิัท สยามเกน็ จํากดั         
2,859,813.08 บาท 

                                  

    

 241 3051150007  เครื�องแยกและวเิคราะหป์รมิาณนํ�าตาล               1 รายการ           3,093,000.00 ประกวดราคา (e-Auction)
บรษิัท อารเ์คมกีา้ อนิเตอรเ์นชั�นแนล 
จํากดั    2,998,130.84 บาท 

บรษิัท อารเ์คมกีา้ อนิเตอรเ์นชั�นแนล 
จํากดั    2,998,130.84 บาท 

ราคา
ตํ�าสุด                            

 242 3052150011  

จา้งบํารุง
เครน                                    2 รายการ              54,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท ภูเจรญิ เซอรว์สิ จํากดั       
54,000.00 บาท 

บรษิัท ภูเจรญิ เซอรว์สิ จํากดั       
54,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 243 3052150012  บํารุงรักษาลฟิท ์มติซูบชิ ิ                       1 รายการ             157,290.00     ตกลงราคา     
บรษิัท มติซูบชิ ิเอลเลเวเตอร ์จํากดั      
147,000.00 บาท 

บรษิัท มติซูบชิ ิเอลเลเวเตอร ์จํากดั      
147,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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แบบ สขร.1

ลําดับ เลขที�เอกสาร
        รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา                   เหตุผลที�คัดเลอืก           

 244 3052150013  จา้งบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงตํ�า                 1 รายการ             110,000.00     ตกลงราคา     
หา้งหุน้ส่วนจํากดั วศินุ เพาเวอร ์     
110,000.00 บาท 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั วศินุ เพาเวอร ์     
110,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 245 3052150014  

บํารุงรักษา FT-IR และ 
System2000                  2 รายการ              62,627.10     ตกลงราคา     

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั       
58,530.00 บาท 

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั       
58,530.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 246 3052150015  

PM ICP ราย
ปี                                     1 รายการ              32,100.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั       
30,000.00 บาท 

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั       
30,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 247 3052150016  

PM Instron 5943 ราย
ปี                            1 รายการ              92,000.00     ตกลงราคา     

บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) 
จํากดั       92,000.00 บาท 

บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) 
จํากดั       92,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 248 3052150017  

PM AAnalyst 700 ราย
ปี                            1 รายการ              31,993.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั       
29,900.00 บาท 

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั       
29,900.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 249 3052150018  

PM ICP Optima ราย
ปี                              1 รายการ              26,750.00     ตกลงราคา     

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั       
25,000.00 บาท 

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั       
25,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 250 3052150019  

PM Masterziter & Zetasizer        

               1 รายการ              72,000.00     ตกลงราคา     
บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       72,000.00 บาท 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั       72,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 

 251 3052150020  

PM UV Lambda950                   

               1 รายการ              18,000.00     ตกลงราคา     
บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั       
18,000.00 บาท 

บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั       
18,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 
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