
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ         ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีเอกสาร วนัที

1 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1  รายการ           1 งวด 3,531.00     ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 3,531.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 3,531.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160003 2/10/2558

2 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1  รายการ           1 งวด 36,166.00     ตกลงราคา บริษทั ซคัเซส ซายน์ เคมีคอล จาํกดั 36,166.00 บาท บริษทั ซคัเซส ซายน์ เคมีคอล จาํกดั 36,166.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160004 2/10/2558

3 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 2  รายการ           1 งวด 5,992.00     ตกลงราคา บริษทั ฟอซ ลิงค ์จาํกดั 5,992.00 บาท บริษทั ฟอซ ลิงค ์จาํกดั 5,992.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160005 2/10/2558

4 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 78,538.00     ตกลงราคา บริษทั เอเอเอฟ อินเตอร์เนชนัแนล (ประเทศไทย)
 จาํกดั

78,538.00 บาท บริษทั เอเอเอฟ อินเตอร์เนชนัแนล (ประเทศไทย) จาํกดั 78,538.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160006 2/10/2558

5 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1  รายการ           1 งวด 31,030.00     ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 31,030.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 31,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160007 5/10/2558

6 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 10,700.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 10,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160008 5/10/2558

7 จา้งเหมาปรับปรุงพืนทีและติดตงัระบบบาํบดัไอ
ปรอท จาํนวน 1  งาน

          1 งวด 189,925.00 189,925.00     ตกลงราคา บริษทั อารีย ์เอ็นจิเนียร์ ซพัพลายส์ จาํกดั 189,925.00 บาท บริษทั อารีย ์เอ็นจิเนียร์ ซพัพลายส์ จาํกดั 189,925.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160009 16/10/2558

8 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,675.00     ตกลงราคา บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 2,675.00 บาท บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 2,675.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160010 7/10/2558

9 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,875.20     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,875.20 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,875.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160011 8/10/2558

10 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 13,321.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,321.50 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,321.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160012 8/10/2558

11 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,671.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,671.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,671.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160013 8/10/2558

12 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั เดลตา แล็บบอราตอรี จาํกดั 6,420.00 บาท บริษทั เดลตา แล็บบอราตอรี จาํกดั 6,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160014 8/10/2558

13 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 13,321.50     ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 13,321.50 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 13,321.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160015 8/10/2558

14 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,028.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,028.10 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,028.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160016 8/10/2558

15 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,070.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,070.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160017 8/10/2558

16 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 14,445.00     ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 14,445.00 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 14,445.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160018 8/10/2558

17 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 17 รายการ           1 งวด 54,912.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 54,912.40 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 54,912.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160019 9/10/2558

18 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 8 รายการ           1 งวด 46,866.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 46,866.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 46,866.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160020 9/10/2558

19 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,675.00     ตกลงราคา บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 2,675.00 บาท บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 2,675.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160021 9/10/2558

20 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 5,564.00     ตกลงราคา บริษทั วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จาํกดั 5,564.00 บาท บริษทั วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จาํกดั 5,564.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160022 9/10/2558

21 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 24,824.00     ตกลงราคา บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 24,824.00 บาท บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 24,824.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160023 9/10/2558

22 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 25,487.40     ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 25,487.40 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 25,487.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160024 9/10/2558

23 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 12,305.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 12,305.00 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 12,305.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160025 9/10/2558

24 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 5,992.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 5,992.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 5,992.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160026 9/10/2558

25 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 64,082.30     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 64,082.30 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 64,082.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160027 12/10/2558

26 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 7,169.00     ตกลงราคา บริษทั ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,169.00 บาท บริษทั ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,169.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160028 12/10/2558

27 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,252.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,252.80 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,252.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160029 12/10/2558

28 จา้งเหมาปรับปรุงพืนทีหอ้งปฏิบตัิการ ระบบ
อุปกรณ์นาโน  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 95,809.94     ตกลงราคา บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 95,809.94 บาท บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 95,809.94 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160030 12/10/2558

29 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 18,660.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 18,660.80 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 18,660.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160031 12/10/2558

30 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 68,480.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 68,480.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 68,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160032 12/10/2558

31 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 117,807.00 117,807.00     ตกลงราคา บริษทั เอเอเอฟ อินเตอร์เนชนัแนล (ประเทศไทย)
 จาํกดั

117,807.00 บาท บริษทั เอเอเอฟ อินเตอร์เนชนัแนล (ประเทศไทย) จาํกดั 117,807.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160034 12/10/2558

32 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 124,173.50 124,173.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 124,173.50 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 124,173.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160036 12/10/2558

33 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 107,000.00 107,000.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 107,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 107,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160038 12/10/2558

34 ซือเครืองดืม  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 9,601.11     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุภยัพร 9,601.11 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุภยัพร 9,601.11 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160039 13/10/2558

35 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 48,096.50     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 48,096.50 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 48,096.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160040 13/10/2558

36 จา้งดาํเนินการเสนอโครงการวิจยั  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 35,000.00     ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต 35,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160041 13/10/2558

37 ครุภณัฑแ์ละวสัดุสํานกังาน  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 36,722.40     ตกลงราคา บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 36,722.40 บาท บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 36,722.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160042 13/10/2558

38 อุปกรณ์เครืองฉายภาพ  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 89,345.00     ตกลงราคา บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จาํกดั 89,345.00 บาท บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จาํกดั 89,345.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160043 13/10/2558

39 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 22,791.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั 22,791.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั 22,791.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160044 22/10/2558

40 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ           1 งวด 219,644.25 219,644.25     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จาํกดั 219,644.25 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จาํกดั 219,644.25 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160045 13/10/2558

สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2558

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที 31 ตุลาคม  2558

          ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ         ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีเอกสาร วนัที          ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ

41 จา้งเหมากนัผนงัยิปซมับอร์ดหอ้งเครืองถ่ายเอกสาร  
จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 5,243.00     ตกลงราคา บริษทั กลอรี เมคเกอร์ จาํกดั 5,243.00 บาท บริษทั กลอรี เมคเกอร์ จาํกดั 5,243.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160046 13/10/2558

42 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 223,416.00 223,416.00     ตกลงราคา บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 223,416.00 บาท บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 223,416.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160047 13/10/2558

43 จา้งสร้างระบบควบคุมแสงสีดว้ย Touchscreen  
จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 250,000.00 250,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอดวานซ์ อาร์ แอนด์ ดี เทคโนโลยี จาํกดั 250,000.00 บาท บริษทั แอดวานซ์ อาร์ แอนด์ ดี เทคโนโลยี จาํกดั 250,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160048 14/10/2558

44 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 7,110.15     ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จาํกดั 7,110.15 บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จาํกดั 7,110.15 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160049 14/10/2558

45 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 26,750.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมดิแคร์ ซพัพลาย 26,750.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมดิแคร์ ซพัพลาย 26,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160050 14/10/2558

46 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,375.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 13,375.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 13,375.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160051 14/10/2558

47 วสัดุสํานกังาน จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 108,570.00 108,570.00     ตกลงราคา บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล ์จาํกดั 100,570.10 บาท บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล ์จาํกดั 100,570.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160052 15/10/2558

48 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 11,770.00     ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั 11,770.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั 11,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160053 14/10/2558

49 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 28,611.80     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 28,611.80 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 28,611.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160054 14/10/2558

50 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 1,498.00     ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง  (ประเทศไทย) จาํกดั 1,498.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง  (ประเทศไทย) จาํกดั 1,498.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160055 14/10/2558

51 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 27,924.86     ตกลงราคา บริษทั พี.ที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 27,924.86 บาท บริษทั พี.ที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 27,924.86 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160056 15/10/2558

52 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 9,897.50     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,897.50 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,897.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160057 15/10/2558

53 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 20,972.00     ตกลงราคา บริษทั อุตสากาญจน์ จาํกดั 20,972.00 บาท บริษทั อุตสากาญจน์ จาํกดั 20,972.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160058 15/10/2558

54 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 26,964.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 26,964.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 26,964.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160059 15/10/2558

55 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 35,524.00     ตกลงราคา บริษทั เซ็นทรัล แล็บ ซพัพลาย จาํกดั 35,524.00 บาท บริษทั เซ็นทรัล แล็บ ซพัพลาย จาํกดั 35,524.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160060 15/10/2558

56 วสัดุสํานกังาน  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,500.02     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 10,500.02 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 10,500.02 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160061 15/10/2558

57 วสัดุสํานกังาน  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 12,840.00     ตกลงราคา บริษทั ซนั ควอลิตี อินดสัทรีส์ จาํกดั 12,840.00 บาท บริษทั ซนั ควอลิตี อินดสัทรีส์ จาํกดั 12,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160062 15/10/2558

58 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 16,585.00     ตกลงราคา บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 16,585.00 บาท บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 16,585.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160063 15/10/2558

59 จา้งงานขนยา้ยปัมลมพร้อมติดตงั  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 12,840.00     ตกลงราคา บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 12,840.00 บาท บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 12,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160064 15/10/2558

60 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 120,375.00 120,375.00     ตกลงราคา บริษทั เวิลด์ อินสตรูเมนท ์แอนด์ เอ็นจิเนียริง 
จาํกดั

120,375.00 บาท บริษทั เวิลด์ อินสตรูเมนท ์แอนด์ เอ็นจิเนียริง จาํกดั 120,375.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160065 16/10/2558

61 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 46,464.75     ตกลงราคา บริษทั เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส์  จาํกดั 46,464.75 บาท บริษทั เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส์  จาํกดั 46,464.75 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160066 16/10/2558

62 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 7,918.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 7,918.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 7,918.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160067 16/10/2558

63 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,165.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

10,165.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,165.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160068 19/10/2558

64 จา้งงานสอบเทียบเครือง Autotitrator  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 18,190.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 18,190.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 18,190.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160069 19/10/2558

จา้งบริการตรวจสอบและบาํรุงรักษาตูดู้ดควนั ไอ
กรดสารเคมี

และสครับเบอร์  จาํนวน  1  งาน

66 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 1,690.00     ตกลงราคา มหาวิทยาลยั มหิดล 1,690.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 1,690.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160071 19/10/2558

67 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  11  รายการ           1 งวด 60,337.30     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 60,337.30 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 60,337.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160072 19/10/2558

68 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 17,976.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 17,976.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 17,976.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160073 19/10/2558

69 จา้งซ่อมเครือง  Ball tube oven  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 18,190.00     ตกลงราคา บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั 18,190.00 บาท บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั 18,190.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160074 19/10/2558

70 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 6,719.60     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,719.60 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,719.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160075 19/10/2558

71 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 7,778.90     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,778.90 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,778.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160076 19/10/2558

72 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,313.00     ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 6,313.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 6,313.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160077 19/10/2558

73 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 48,792.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท ์ จาํกดั 48,792.00 บาท บริษทั แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท ์ จาํกดั 48,792.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160078 19/10/2558

74 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 34,668.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 34,668.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 34,668.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160079 19/10/2558

75 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 41,098.70     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 41,098.70 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 41,098.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160080 19/10/2558

76 จา้งบาํรุงรักษาเครือง Ion Chromatograph  จาํนวน  1 
 งาน

          1 งวด 36,380.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 36,380.00 บาท บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 36,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160081 20/10/2558

77 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,630.00     ตกลงราคา บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 9,630.00 บาท บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 9,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160083 20/10/2558

78 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1 รายการ           1 งวด 3,477.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,477.50 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,477.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160085 20/10/2558

79 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 10,304.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,304.10 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,304.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160086 20/10/2558

80 ครุภณัฑแ์ละวสัดุสํานกังาน  จาํนวน  13  รายการ           1 งวด 228,308.58 228,308.58     ตกลงราคา บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 228,308.58 บาท บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 228,308.58 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160087 20/10/2558

81 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 194,847.00 194,847.00     ตกลงราคา บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 194,847.00 บาท บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 194,847.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160088 20/10/2558

82 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 171,735.00 171,735.00     ตกลงราคา บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 171,735.00 บาท บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 171,735.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160090 20/10/2558

มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160070 19/10/2558บาท บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จาํกดั 31,458.00 บาท65         1 งวด 31,458.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จาํกดั 31,458.00

Page 2 of 5



แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ         ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีเอกสาร วนัที          ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ

83 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 156,872.70 156,872.70     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

156,862.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 156,862.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160091 27/10/2558

84 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,152.50     ตกลงราคา บริษทั อุตสาหกรรมเครืองหอม ไทย จีน จาํกดั 6,152.50 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครืองหอม ไทย จีน จาํกดั 6,152.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160092 20/10/2558

85 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,375.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย ์ 13,375.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย ์ 13,375.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160093 20/10/2558

86 จา้งซ่อมเครือง Oven  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 6,420.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 6,420.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 6,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160094 21/10/2558

87 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 10,571.60     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซคัเซส เคมิคอล 10,571.60 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซคัเซส เคมิคอล 10,571.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160095 22/10/2558

88 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,922.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 4,922.00 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 4,922.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160096 21/10/2558

89 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,560.00     ตกลงราคา บริษทั ย.ูดี แมชชีนเนอรี จาํกดั 8,560.00 บาท บริษทั ย.ูดี แมชชีนเนอรี จาํกดั 8,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160097 21/10/2558

90 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  13  รายการ           1 งวด 69,988.70     ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 69,988.70 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 69,988.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160098 21/10/2558

91 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 19,392.68     ตกลงราคา บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 19,392.68 บาท บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 19,392.68 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160099 21/10/2558

92 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 21,528.40     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 21,528.40 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 21,528.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160100 21/10/2558

93 วสัดุวิทยาศาสตร์และคา่ขนส่ง จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 5,300.00     ตกลงราคา ร้าน วอเตอร์ มาร์ท 5,300.00 บาท ร้าน วอเตอร์ มาร์ท 5,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160101 21/10/2558

94 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,770.00     ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 11,770.00 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 11,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160102 21/10/2558

95 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 21,271.60     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21,271.60 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21,271.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160103 21/10/2558

96 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 20,009.00     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั 20,009.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั 20,009.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160104 21/10/2558

97 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,119.50     ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 4,119.50 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 4,119.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160105 21/10/2558

98 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 27,499.00     ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 27,499.00 บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 27,499.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160106 21/10/2558

99 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 7,923.35     ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 7,923.35 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 7,923.35 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160107 21/10/2558

100 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 31,094.20     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 31,094.20 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 31,094.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160108 21/10/2558

101 จา้งตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ จาํนวน  4  
งาน

          1 งวด 19,902.00     ตกลงราคา บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

19,902.00 บาท บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จาํกดั

19,902.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160109 21/10/2558

102 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 32,934.60     ตกลงราคา บริษทั อูเอโน ไซแอนซ์ เทค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั

32,934.60 บาท บริษทั อูเอโน ไซแอนซ์ เทค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

32,934.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160110 21/10/2558

103 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,926.00     ตกลงราคา บริษทั สัมมิท เคมีคอล จาํกดั 1,926.00 บาท บริษทั สัมมิท เคมีคอล จาํกดั 1,926.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160111 21/10/2558

104 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,017.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 14,017.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 14,017.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160112 22/10/2558

105 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 29,960.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 29,960.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 29,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160113 22/10/2558

106 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 6,687.50     ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 6,687.50 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 6,687.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160114 22/10/2558

107 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 12,305.00     ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 12,305.00 บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 12,305.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160115 22/10/2558

108 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 23,540.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 23,540.00 บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 23,540.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160116 22/10/2558

109 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 29,532.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 29,532.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 29,532.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160117 22/10/2558

110 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,210.90     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,210.90 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,210.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160118 22/10/2558

111 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,225.60     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 2,225.60 บาท บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 2,225.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160119 22/10/2558

112 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 38,701.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 38,701.90 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 38,701.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160120 22/10/2558

113 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 62,060.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมดิแคร์ ซพัพลาย 62,060.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมดิแคร์ ซพัพลาย 62,060.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160121 22/10/2558

114 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 10,272.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,272.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,272.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160122 22/10/2558

115 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 20,330.00     ตกลงราคา บริษทั ยีนพลสั  จาํกดั 20,330.00 บาท บริษทั ยีนพลสั  จาํกดั 20,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160123 22/10/2558

116 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,601.90     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 6,601.90 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 6,601.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160124 22/10/2558

117 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  16  รายการ           1 งวด 142,700.55 142,700.55     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง จาํกดั 142,700.55 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง จาํกดั 142,700.55 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160125 26/10/2558

118 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 157,932.00 157,932.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 157,932.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 157,932.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160126 26/10/2558

119 เครืองสแกนเอกสาร  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 94,695.00     ตกลงราคา บริษทั ไอที ซพัพลาย แอนด์ คอนซลัติง จาํกดั 94,695.00 บาท บริษทั ไอที ซพัพลาย แอนด์ คอนซลัติง จาํกดั 94,695.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160127 26/10/2558

120 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ           1 งวด 48,203.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 48,203.50 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 48,203.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160128 26/10/2558

บริษทั อมรินทร์พรินติงแอนด์พบัลิชชิง จาํกดั 
(มหาชน)

395,900.00 บาท

บริษทั คูดี จาํกดั 393,225.00 บาท

122 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 24,952.40     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง จาํกดั 24,952.40 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง จาํกดั 24,952.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160130 26/10/2558

123 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 31,548.95     ตกลงราคา บริษทั พี.ที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 31,548.95 บาท บริษทั พี.ที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 31,548.95 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160131 26/10/2558

124 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,165.00     ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 10,165.00 บาท บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 10,165.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160132 26/10/2558

125 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  13  รายการ           1 งวด 49,947.60     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง จาํกดั 49,947.60 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติง จาํกดั 49,947.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160133 26/10/2558

126 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 89,773.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 89,773.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 89,773.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160134 26/10/2558

127 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 5,628.20     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซคัเซส เคมิคอล 5,628.20 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซคัเซส เคมิคอล 5,628.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160135 26/10/2558

26/10/2558เป็นผูเ้สนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด121 จา้งทาํหนงัสือครบครบ 12 ปี  จาํนวน 1 งาน           1 งวด 500,000.00 500,000.00 ประกวดราคา 6041160129บริษทั อมรินทร์พรินติงแอนด์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) บาท395,900.00
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ         ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีเอกสาร วนัที          ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ

128 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 7,190.40     ตกลงราคา บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ คอร์ปอเรชนั 
จาํกดั

7,190.40 บาท บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั 7,190.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160136 26/10/2558

129 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,573.80     ตกลงราคา บริษทั ไมโครไลน์เซอร์คิท จาํกดั 3,573.80 บาท บริษทั ไมโครไลน์เซอร์คิท จาํกดั 3,573.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160137 26/10/2558

130 จา้งซ่อมเครืองอดัเม็ด  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 19,795.00     ตกลงราคา บริษทั เคพีเอ็ม ซพัพลาย แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 19,795.00 บาท บริษทั เคพีเอ็ม ซพัพลาย แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 19,795.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160138 26/10/2558

131 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 7,329.50     ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,329.50 บาท บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,329.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160139 26/10/2558

132 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 85,172.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 85,172.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 85,172.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160140 26/10/2558

133 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,988.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 8,988.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 8,988.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160141 26/10/2558

134 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 36,915.00     ตกลงราคา บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์แอนด์ เคมิคลั จาํกดั 36,915.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์แอนด์ เคมิคลั จาํกดั 36,915.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160142 26/10/2558

135 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 24,802.60     ตกลงราคา บริษทั เคพีวาย เทรดดิง กรุ๊ป จาํกดั 24,802.60 บาท บริษทั เคพีวาย เทรดดิง กรุ๊ป จาํกดั 24,802.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160143 26/10/2558

136 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 28,611.80     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 28,611.80 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 28,611.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160144 26/10/2558

137 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,243.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 5,243.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 5,243.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160145 27/10/2558

138 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,338.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 14,338.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 14,338.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160146 27/10/2558

139 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,045.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,045.50 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,045.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160147 29/10/2558

140 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 48,487.05     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 48,487.05 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 48,487.05 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160148 27/10/2558

141 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,911.30     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,911.30 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,911.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160149 27/10/2558

142 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 21,196.70     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,196.70 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,196.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160150 27/10/2558

143 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 13,803.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,803.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,803.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160151 27/10/2558

144 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 7,690.63     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 7,690.63 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 7,690.63 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160152 27/10/2558

145 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,152.50     ตกลงราคา บริษทั เนชนัแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทย
แลนด์) จาํกดั

6,152.50 บาท บริษทั เนชนัแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) 
จาํกดั

6,152.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160154 27/10/2558

146 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 24,331.80     ตกลงราคา บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 24,331.80 บาท บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 24,331.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160155 27/10/2558

147 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  19  รายการ           1 งวด 37,487.45     ตกลงราคา บริษทั จีเจ เทค จาํกดั 37,487.45 บาท บริษทั จีเจ เทค จาํกดั 37,487.45 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160156 27/10/2558

148 จา้งจดัซ่อมเครืองปรับอากาศ  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 7,115.50     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดบัเบิล พี แอร์ เซอร์วิส 7,115.50 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดบัเบิล พี แอร์ เซอร์วิส 7,115.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160158 28/10/2558

149 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,477.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,477.50 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,477.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160159 27/10/2558

150 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,888.60     ตกลงราคา บริษทั ป.ชยัเจริญเทรดดิง จาํกดั 13,888.60 บาท บริษทั ป.ชยัเจริญเทรดดิง จาํกดั 13,888.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160160 28/10/2558

151 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 79,565.20     ตกลงราคา บริษทั วินเซนส์  จาํกดั 79,565.20 บาท บริษทั วินเซนส์  จาํกดั 79,565.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160161 29/10/2558

152 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 10,593.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 10,593.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 10,593.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160162 29/10/2558

153 จา้งดาํเนินการเสนอโครงการ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 35,000.00     ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต 35,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160163 29/10/2558

154 วสัดุซ่อมบาํรุงบริหารอาคาร จาํนวน  18  รายการ           1 งวด 27,857.45     ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 27,857.45 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 27,857.45 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160164 29/10/2558

155 จา้งซ่อมเครือง Chemisorption Analyzer จาํนวน  1  
งาน

          1 งวด 17,976.00     ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคมั เทคโนโลยี จาํกดั 17,976.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคมั เทคโนโลยี จาํกดั 17,976.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160165 29/10/2558

156 จา้งซ่อมเครือง Magnetic stirrer จาํนวน  1  งาน           1 งวด 2,675.00     ตกลงราคา บริษทั แล็บควิป (ประเทศไทย) จาํกดั 2,675.00 บาท บริษทั แล็บควิป (ประเทศไทย) จาํกดั 2,675.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160166 29/10/2558

157 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 4,922.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 4,922.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 4,922.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160167 29/10/2558

158 จา้งจดักิจกรรมงานแถลงขา่ว  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 214,000.00 214,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม วนั เน็ตเวิร์ค จาํกดั 214,000.00 บาท บริษทั เอ็ม วนั เน็ตเวิร์ค จาํกดั 214,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160168 29/10/2558

159 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 18,725.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,725.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,725.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160169 29/10/2558

160 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  4  งาน           1 งวด 8,667.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 8,667.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 8,667.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160170 29/10/2558

161 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 4,547.50     ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 4,547.50 บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 4,547.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160171 29/10/2558

162 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,589.00     ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 13,589.00 บาท บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 13,589.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160172 29/10/2558

163 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,923.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,923.80 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,923.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160173 29/10/2558

164 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 28,119.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 28,119.60 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 28,119.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160174 29/10/2558

165 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 16,050.00     ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง  (ประเทศไทย) จาํกดั 16,050.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง  (ประเทศไทย) จาํกดั 16,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160175 29/10/2558

166 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,017.00     ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,017.00 บาท บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,017.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160176 29/10/2558

167 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 32,699.20     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 32,699.20 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 32,699.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160177 29/10/2558

168 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 17,976.00     ตกลงราคา บริษทั เวิลด์ไวด์ เทรดไทย จาํกดั 17,976.00 บาท บริษทั เวิลด์ไวด์ เทรดไทย จาํกดั 17,976.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160178 30/10/2558

169 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  9  รายการ           1 งวด 39,226.20     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 39,226.20 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 39,226.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160179 30/10/2558

170 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 22,470.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 22,470.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 22,470.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160180 30/10/2558

171 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 17,334.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 17,334.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 17,334.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160181 30/10/2558

172 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,167.20     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 3,167.20 บาท บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 3,167.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160182 30/10/2558

173 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 22,972.90     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,972.90 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,972.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160183 30/10/2558

174 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  13  รายการ           1 งวด 22,502.10     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 22,502.10 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 22,502.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160184 30/10/2558
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175 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 8,667.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด์ แลบอราตอรี จาํกดั 8,667.00 บาท บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด์ แลบอราตอรี จาํกดั 8,667.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160185 30/10/2558

176 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 58,957.00     ตกลงราคา บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชนั จาํกดั 58,957.00 บาท บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชนั จาํกดั 58,957.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160186 30/10/2558

177 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,448.72     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,448.72 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,448.72 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160187 30/10/2558

178 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,675.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,675.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,675.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160188 30/10/2558

179 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,712.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,712.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,712.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160189 30/10/2558

180 จา้งเหมาบริการ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 54,300.00     ตกลงราคา นางสาว พชัราภรณ์ พิกลุขาว 54,300.00 บาท นางสาว พชัราภรณ์ พิกลุขาว 54,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160190 30/10/2558

181 Materials 2 items           1 งวด 3,337.85     ตกลงราคา  element14 Pte Ltd. 3,119.49 บาท  element14 Pte Ltd. 3,119.49 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160001 6/10/2558

182 Efficient and Economic Pressure 1 items           1 งวด 4,637,808.00 4,637,808.00       วิธีพิเศษ  NETZSCH Vakumix GMbH 103,200.00 EUR  NETZSCH Vakumix GMbH 103,200.00 EUR เป็นพสัดุทีจาํเป็นตอ้งซือโดยตรงจากต่างประเทศ
 หรือดาํเนินการโดยผา่นองคก์ร

6042160002 16/10/2558

183 Materials 6 items           1 งวด 95,570.00     ตกลงราคา  CalBioreagents 2,515.00 USD  CalBioreagents 2,515.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160003 19/10/2558

184 Materials 1 items           1 งวด 49,400.00     ตกลงราคา  Luminescence Technology C 1,300.00 USD  Luminescence Technology C 1,300.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160004 22/10/2558

185 Material 1 item           1 งวด 14,250.00     ตกลงราคา  ACS MATERIAL,LLC 375.00 USD  ACS MATERIAL,LLC 375.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160005 26/10/2558

186 Material 1 item           1 งวด 32,121.40     ตกลงราคา  GlycoTech Corporation 790.00 USD  GlycoTech Corporation 790.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160006 27/10/2558

187 คา่จา้งเหมาบริการบนัทึกขอ้มูล  จาํนวน  1  งาน           6 งวด 98,880.00     ตกลงราคา นางสาว กมลวรรณ เกตุโกมุท 98,880.00 บาท นางสาว กมลวรรณ เกตุโกมุท 98,880.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามทีสํานกังานกาํหนด 6043150135 
(6052150065)

20/10/2558

188 คา่จา้งเหมาบริการทาํฐานขอ้มูลงานพฒันาบุคลากร
และองคก์ร จาํนวน  1  งาน

         12 งวด 216,000.00 216,000.00     ตกลงราคา นางสาว นพเกลา้ โกษา 216,000.00 บาท นางสาว นพเกลา้ โกษา 216,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามทีสํานกังานกาํหนด 6043150136 
(6052150066)

20/10/2558

189 นาํดืมถงัใส 18.9 สปริงเคิล จาํนวน  1  งาน          12 งวด 90,999.92     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จาํกดั 90,999.22 บาท บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จาํกดั 90,999.22 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043150137  
(6052150067)

20/10/2558

190 จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร  จาํนวน  1  งาน          12 งวด 288,000.00 288,000.00     ตกลงราคา บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํกดั 288,000.00 บาท บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํกดั 288,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว  6043160001  
(6052160001)

20/10/2558

191 จา้งเหมาบริการพนกังานตอ้นรับและรับโทรศพัท ์ 
จาํนวน  1  งาน

         12 งวด 245,757.60 245,757.60     ตกลงราคา บริษทั สามพี โปรเฟซชนันลั จาํกดั 245,757.60 บาท บริษทั สามพี โปรเฟซชนันลั จาํกดั 245,757.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160002 
(6052160005)

20/10/2558

192 จา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต ์ จาํนวน  1  งาน          12 งวด 216,885.19 216,885.19     ตกลงราคา บริษทั สามพี โปรเฟซชนันลั จาํกดั 216,885.19 บาท บริษทั สามพี โปรเฟซชนันลั จาํกดั 216,885.19 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160003  
(6052160002)

20/10/2558

เป็นงานทีจาํเป็นตอ้งจา้งเพิมในสถานการณ์ที
จาํเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพือประโยชน์ของ
สํานกังาน

 และจาํเป็นตอ้งจา้งเพิม (Repeat Order) เป็นไป194 จา้งเหมาดูแลเครืองมือวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1 งาน          10 งวด 195,000.00 195,000.00     ตกลงราคา นาย กลุพิธาน์ โสทรจิตร์ 195,000.00 บาท นาย กลุพิธาน์ โสทรจิตร์ 195,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามทีสํานกังานกาํหนด 6043160005 
(6052160004)

29/10/2558

บริษทั กลอรี เมคเกอร์ จาํกดั 8,250,000.00 บาท 6043160006

บริษทั อารีย ์เอ็นจิเนียร์ ซพัพลายส์ จาํกดั 7,468,600.00 บาท (6055160001)

196 จา้งควบคุมงานก่อสร้างโครงการศูนยฯ์  จาํนวน  1  
งาน

          4 งวด 173,077.00 173,077.00 จา้งออกแบบและควบคุมงาน บริษทั เอส อี เอ็ม ซุปเปอร์วิชนั จาํกดั 173,076.99 บาท บริษทั เอส อี เอ็ม ซุปเปอร์วิชนั จาํกดั 173,076.99 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามทีสํานกังานกาํหนด 6043160007 
(6056160001)

8/10/2558

197 จา้งดาํเนินงานติดตงัระบบดูดซบัและทดสอบ  
จาํนวน  1  งาน

          9 งวด 59,400.00     ตกลงราคา นาย ศรัณย ์ยวงจนัทร์ 59,400.00 บาท นาย ศรัณย ์ยวงจนัทร์ 59,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160008 
(6052160006)

15/10/2558

จา้งทดสอบการกรองและกาํจดัเชือวณัโรคในนาํและ
อากาศภายในตูช้ีวนิรภยั

จาํนวน  1  งาน

199 จา้งเหมาศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความสามารถในการ
ดูดซบัแก๊ส  จาํนวน  1  งาน

          9 งวด 147,600.00 147,600.00     ตกลงราคา นาย ศรัณย ์ยวงจนัทร์ 147,600.00 บาท นาย ศรัณย ์ยวงจนัทร์ 147,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160010  
(6052160008)

15/10/2558

200 จา้งทาํวิจยัการพฒันาผลิตภณัฑแ์ชมพฯู จาํนวน  1 
งาน

          9 งวด 207,000.00 207,000.00     ตกลงราคา นางสาว สุภชัยา แจ่มใส 207,000.00 บาท นางสาว สุภชัยา แจ่มใส 207,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว  6043160012  
(6052160011)

26/10/2558

210,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160009 
(6052160007)

14/10/2558นาง องัคณา ฉายประเสริฐ 210,000.00 บาท นาง องัคณา ฉายประเสริฐ198 210,000.00          3 งวด 210,000.00     ตกลงราคา

701,064.00         12 งวดจา้งเหมาบริการงานบริหารระบบอาคาร จาํนวน  1  
งาน

193

8/10/25588,653,846.008,653,846.00       4  งวดจา้งก่อสร้างศูนยว์ิเคราะห์ทดสอบฯ (NANC) จาํนวน
  1 งาน

195

701,064.00

ประกวดราคา (e Auction) บริษทั อารีย ์เอ็นจิเนียร์ ซพัพลายส์ จาํกดั 7,468,600.00

701,064.00 20/10/2558บาท

เป็นผูช้นะการเสนอราคาและเป็นผูเ้สนอราคาตาํ
ทีสุด

6043160004  
(6052160003)

บาท

บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วิส จาํกดับาท701,064.00บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วิส จาํกดั      วิธีพิเศษ
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