
แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอียดจดัซือ/จดัจา้ง      จาํนวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วิธีการ               เหตผุลทีคดัเลือก เลขทีเอกสาร วนัทีเอกสาร

1 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 112,350.00 112,350.00     ตกลงราคา     บริษทั กลอเรียส เอน็จิเนียริง จาํกดั 112,350.00 บาท บริษทั กลอเรียส เอน็จิเนียริง จาํกดั 112,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160153 27/10/2015

2 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 7,532.80      ตกลงราคา     บริษทั ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จาํกดั 7,532.80 บาท บริษทั ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จาํกดั 7,532.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160191 2/11/2015

3 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 91,913.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 91,913.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 91,913.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160192 2/11/2015

4 จา้งบริการตรวจสอบเครือง  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 2,675.00      ตกลงราคา     บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 2,675.00 บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 2,675.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160193 2/11/2015

5 ซืออะไหลเ่ครือง High Speed homogenizer  จาํนวน 
 1  รายการ

          1 งวด 3,210.00      ตกลงราคา     บริษทั แลบ็ควิป (ประเทศไทย) จาํกดั 3,210.00 บาท บริษทั แลบ็ควิป (ประเทศไทย) จาํกดั 3,210.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160194 20/11/2015

6 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1 รายการ           1 งวด 9,951.00      ตกลงราคา     บริษทั ไวท้์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 9,951.00 บาท บริษทั ไวท้์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 9,951.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160195 2/11/2015

7 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2 รายการ           1 งวด 2,782.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,782.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,782.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160196 2/11/2015

8 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  5 รายการ           1 งวด 4,071.35      ตกลงราคา     บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์
จาํกดั

4,071.35 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,071.35 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160197 2/11/2015

9 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  8 รายการ           1 งวด 22,432.55      ตกลงราคา     บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์
จาํกดั

22,432.55 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 22,432.55 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160198 2/11/2015

10 ถว้ยกรวยกระดาษ  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,885.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุภยัพร 5,885.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุภยัพร 5,885.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160199 2/11/2015

11 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 4,761.50      ตกลงราคา     บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 4,761.50 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 4,761.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160200 2/11/2015

12 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  22  รายการ           1 งวด 174,099.70 174,099.70     ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 174,099.70 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 174,099.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160201 3/11/2015

13 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 4,729.40      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,729.40 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,729.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160202 4/11/2015

14 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 18,618.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 18,618.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 18,618.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160203 4/11/2015

15 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,235.00      ตกลงราคา     บริษทั เซ็นทรัล แลบ็ ซัพพลาย จาํกดั 11,235.00 บาท บริษทั เซ็นทรัล แลบ็ ซัพพลาย จาํกดั 11,235.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160204 4/11/2015

16 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,128.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 11,128.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 11,128.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160205 4/11/2015

17 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 6,259.50      ตกลงราคา     บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 6,259.50 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 6,259.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160206 4/11/2015

18 อะไหลเ่ครืองทาํนาํบริสุทธิ  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 76,194.70      ตกลงราคา     บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 76,194.70 บาท บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 76,194.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160207 4/11/2015

19 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 26,536.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 26,536.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 26,536.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160208 4/11/2015

20 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 30,281.00      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

30,281.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

30,281.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160209 4/11/2015

21 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 23,807.50      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 23,807.50 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 23,807.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160210 4/11/2015

22 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 30,377.30      ตกลงราคา     บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 30,377.30 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 30,377.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160212 4/11/2015

23 จา้งซ่อมเปลียนอะไหลเ่ครืองกรองนาํบริสุทธิ  
จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 34,357.70      ตกลงราคา     บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 34,357.70 บาท บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 34,357.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160213 4/11/2015

24 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,000.00      ตกลงราคา     บริษทั เมดิทอป จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั เมดิทอป จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160214 4/11/2015

25 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 7,062.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 7,062.00 บาท บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 7,062.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160215 4/11/2015

26 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 40,874.00      ตกลงราคา     บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 40,874.00 บาท บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 40,874.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160216 4/11/2015

27 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,280.00      ตกลงราคา     บริษทั ยเูนียน อินเตอร์ซัพพลาย จาํกดั 4,280.00 บาท บริษทั ยเูนียน อินเตอร์ซัพพลาย จาํกดั 4,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160217 4/11/2015

28 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 4,173.00      ตกลงราคา     บริษทั ดี.เค. ไดคทั จาํกดั 4,173.00 บาท บริษทั ดี.เค. ไดคทั จาํกดั 4,173.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160218 5/11/2015

29 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 18,350.50      ตกลงราคา     บริษทั เซ็นทรัล แลบ็ ซัพพลาย จาํกดั 18,350.50 บาท บริษทั เซ็นทรัล แลบ็ ซัพพลาย จาํกดั 18,350.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160219 5/11/2015

30 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 53,508.56      ตกลงราคา     บริษทั โฮปเวลล ์อินเตอร์เนชนัแนล  จาํกดั 53,508.56 บาท บริษทั โฮปเวลล ์อินเตอร์เนชนัแนล  จาํกดั 53,508.56 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160220 5/11/2015

31 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 285,000.00 285,000.00     ตกลงราคา     ศูนย ์บริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต 285,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต 285,000.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160221 5/11/2015

32 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 140,000.00 140,000.00     ตกลงราคา     ศูนย ์บริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต 140,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต 140,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160222 5/11/2015

สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2558

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที 30  พฤศจิกายน  2558

          ผูเ้สนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผูท้ีไดร้ับการคดัเลือกและราคา         
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอียดจดัซือ/จดัจา้ง      จาํนวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วิธีการ               เหตผุลทีคดัเลือก เลขทีเอกสาร วนัทีเอกสาร          ผูเ้สนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผูท้ีไดร้ับการคดัเลือกและราคา         

33 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  16  รายการ           1 งวด 190,032.00 190,032.00     ตกลงราคา     บริษทั สมาร์ทโฟล  จาํกดั 190,032.00 บาท บริษทั สมาร์ทโฟล  จาํกดั 190,032.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160223 5/11/2015

34 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1 รายการ           1 งวด 1,712.00      ตกลงราคา     บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ท์ส (ประเทศไทย) 
จาํกดั

1,712.00 บาท บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ท์ส (ประเทศไทย) 
จาํกดั

1,712.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160224 5/11/2015

35 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1 รายการ           1 งวด 6,741.00      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

6,741.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

6,741.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160225 5/11/2015

36 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 18,725.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,725.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,725.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160226 6/11/2015

37 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 43,335.00      ตกลงราคา     บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท์ จาํกดั 43,335.00 บาท บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท์ จาํกดั 43,335.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160227 6/11/2015

38 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 55,105.00      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

55,105.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

55,105.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160228 6/11/2015

39 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 6,462.80      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,462.80 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,462.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160229 6/11/2015

40 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 70,085.00      ตกลงราคา     บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 70,085.00 บาท บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 70,085.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160230 6/11/2015

41 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 30,174.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 30,174.00 บาท บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 30,174.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160231 6/11/2015

42 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,259.50      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,259.50 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,259.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160232 6/11/2015

43 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  9  รายการ           1 งวด 25,680.00      ตกลงราคา     บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 25,680.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 25,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160233 6/11/2015

44 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 12,412.00      ตกลงราคา     ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จาํกดั 12,412.00 บาท ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จาํกดั 12,412.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160234 16/11/2015

45 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  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 6041160235 6/11/2015

46 จา้งสอบเทียบเครืองมือวดั EQS จาํนวน  5    งาน           1 งวด 16,221.20      ตกลงราคา     สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย ญีป่น) 16,221.20 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย ญีป่น) 16,221.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160236 9/11/2015

47 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,206.00      ตกลงราคา     บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 6,206.00 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 6,206.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160238 9/11/2015

48 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 9,897.50      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

9,897.50 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

9,897.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160239 9/11/2015

49 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,554.20      ตกลงราคา     บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 7,554.20 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 7,554.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160240 9/11/2015

50 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 26,964.00      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

26,964.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

26,964.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160241 9/11/2015

51 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,712.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 1,712.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 1,712.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160242 9/11/2015

52 วสัดคุวามปลอดภยั  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 16,038.23      ตกลงราคา     บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จาํกดั 16,038.23 บาท บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จาํกดั 16,038.23 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160243 9/11/2015

53 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 15,878.80      ตกลงราคา     บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 15,878.80 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 15,878.80  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160244 9/11/2015

54 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 24,064.30      ตกลงราคา     บริษทั เซ็นทรัล แลบ็ ซัพพลาย จาํกดั 24,064.30 บาท บริษทั เซ็นทรัล แลบ็ ซัพพลาย จาํกดั 24,064.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160245 9/11/2015

55 วสัดวุิทยาศาสตร์  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 6041160246 10/11/2015

56 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 45,475.00      ตกลงราคา     บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 45,475.00 บาท บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 45,475.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160247 10/11/2015

57 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 5,350.00      ตกลงราคา     บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 5,350.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 5,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160248 10/11/2015

58 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,601.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,601.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,601.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160249 10/11/2015

59 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,601.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,601.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,601.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160250 10/11/2015

60 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 16,296.10      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 16,296.10 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 16,296.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160251 10/11/2015

61 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 10,004.50      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,004.50 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,004.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160252 10/11/2015

62 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,728.50      ตกลงราคา     บริษทั วีนสั ซัพพลาย จาํกดั 2,728.50 บาท บริษทั วีนสั ซัพพลาย จาํกดั 2,728.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160253 11/11/2015

63 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 41,195.00      ตกลงราคา     บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 41,195.00 บาท บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 41,195.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160254 11/11/2015

64 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 9,865.40      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

9,865.40 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

9,865.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160255 12/11/2015

65 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 23,251.10      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 23,251.10 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 23,251.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160256 12/11/2015

66 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 14,798.10      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

14,798.10 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

14,798.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160257 12/11/2015

67 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,917.10      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,917.10 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,917.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160258 12/11/2015

Page 2 of 7



แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอียดจดัซือ/จดัจา้ง      จาํนวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วิธีการ               เหตผุลทีคดัเลือก เลขทีเอกสาร วนัทีเอกสาร          ผูเ้สนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผูท้ีไดร้ับการคดัเลือกและราคา         

68 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 19,570.30      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,570.30 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,570.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160259 12/11/2015

69 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 1,797.60      ตกลงราคา     บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 1,797.60 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 1,797.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160260 12/11/2015

70 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 30,441.50      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 30,441.50 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 30,441.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160261 12/11/2015

71 สายถา่ยไนโตรเจนเหลว  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,420.00      ตกลงราคา     บริษทั ยเูนียน อินเตอร์ซัพพลาย จาํกดั 6,420.00 บาท บริษทั ยเูนียน อินเตอร์ซัพพลาย จาํกดั 6,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160262 12/11/2015

72 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 18,725.00      ตกลงราคา     บริษทั เซ็นทรัล แลบ็ ซัพพลาย จาํกดั 18,725.00 บาท บริษทั เซ็นทรัล แลบ็ ซัพพลาย จาํกดั 18,725.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160263 12/11/2015

73 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,638.00      ตกลงราคา     บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,638.00 บาท บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,638.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160264 12/11/2015

74 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 10,700.00      ตกลงราคา     บริษทั ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จาํกดั 10,700.00 บาท บริษทั ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จาํกดั 10,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160265 12/11/2015

75 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 25,573.00      ตกลงราคา     บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 25,573.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 25,573.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160266 12/11/2015

76 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,272.00      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

10,272.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

10,272.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160267 13/11/2015

77 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,782.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,782.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,782.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160268 13/11/2015

78 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 47,615.00      ตกลงราคา     บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 47,615.00 บาท บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 47,615.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160269 13/11/2015

79 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,630.00      ตกลงราคา     บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 9,630.00 บาท บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 9,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160271 13/11/2015

80 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,815.00      ตกลงราคา     บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท์ จาํกดั 4,815.00 บาท บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท์ จาํกดั 4,815.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160272 13/11/2015

81 จา้งซ่อมเปลียนอะไหลเ่ครืองระบบผลิตนาํบริสุทธิ 
 จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 30,388.00      ตกลงราคา     บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 30,388.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 30,388.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160273 13/11/2015

82 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 6,313.00      ตกลงราคา     บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั 6,313.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั 6,313.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160274 13/11/2015

83 ทาํเสือจา้ง Polo และสกรีนหรือปักโลโก ้จาํนวน  1 
 งาน

          1 งวด 11,235.00      ตกลงราคา     บริษทั เอม็ วนั เน็ตเวิร์ค จาํกดั 11,235.00 บาท บริษทั เอม็ วนั เน็ตเวิร์ค จาํกดั 11,235.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160275 13/11/2015

84 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 85,600.00      ตกลงราคา     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 85,600.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 85,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160276 13/11/2015

85 วสัดสุํานกังาน  จาํนวน  75  รายการ           1 งวด 37,025.04      ตกลงราคา     บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 37,025.04 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 37,025.04 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160277 13/11/2015

86 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,597.00      ตกลงราคา     บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 7,597.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 7,597.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160278 13/11/2015

87 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,317.00      ตกลงราคา     บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 3,317.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 3,317.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160279 13/11/2015

88 จา้งเปลียนอะไหลเ่ครืองทาํนาํกลนั  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 43,388.50      ตกลงราคา     บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 43,388.50 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 43,388.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160280 16/11/2015

89 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 10,988.90      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

10,988.90 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

10,988.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160281 16/11/2015

90 วสัดวุิทยาศาสตร์  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 6041160282 16/11/2015

91 จา้งเปลียนอะไหลเ่ครือง Oven Electronic  จาํนวน  
1  งาน

          1 งวด 13,268.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อปุกรณ์และเคมีวิจยั 13,268.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อปุกรณ์และเคมีวิจยั 13,268.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160283 16/11/2015

92 จา้งเปลียนอะไหลเ่ครือง Incubator  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 18,939.00      ตกลงราคา     บริษทั รีเนาน์ เทคนิคอล จาํกดั 18,939.00 บาท บริษทั รีเนาน์ เทคนิคอล จาํกดั 18,939.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160284 16/11/2015

93 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 40,125.00      ตกลงราคา     บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 40,125.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 40,125.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160285 16/11/2015

94 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 25,680.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 25,680.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติง จาํกดั 25,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160286 16/11/2015

95 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,964.80      ตกลงราคา     บริษทั เมอร์ค จาํกดั 4,964.80 บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 4,964.80  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160287 16/11/2015

96 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 13,781.60      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 13,781.60 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 13,781.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160288 16/11/2015

97 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,590.30      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,590.30 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,590.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160289 16/11/2015

98 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,453.00      ตกลงราคา     บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 8,453.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 8,453.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160290 16/11/2015

99 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 47,850.40      ตกลงราคา     บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 47,850.40 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 47,850.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160291 17/11/2015

100 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 11,235.00      ตกลงราคา     บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 11,235.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 11,235.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160292 17/11/2015

101 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 37,664.00      ตกลงราคา     บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 37,664.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 37,664.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160293 17/11/2015

102 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,954.72      ตกลงราคา     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 3,954.72 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 3,954.72  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160294 18/11/2015
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104 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 66,126.00      ตกลงราคา     บริษทั  เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ. จาํกดั 66,126.00 บาท บริษทั  เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ. จาํกดั 66,126.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160296 18/11/2015

105 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 55,007.63      ตกลงราคา     บริษทั พี.ที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 55,007.63 บาท บริษทั พี.ที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 55,007.63 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160297 18/11/2015

106 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,011.20      ตกลงราคา     บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) 
จาํกดั

13,011.20 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) 
จาํกดั

13,011.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160298 18/11/2015

107 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 35,272.55      ตกลงราคา     บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) 
จาํกดั

35,272.55 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) 
จาํกดั

35,272.55 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160299 18/11/2015

108 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,348.20      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซัคเซส เคมิคอล 1,348.20 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซัคเซส เคมิคอล 1,348.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160300 18/11/2015

109 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 6041160301 18/11/2015

110 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 10,967.50      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,967.50 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,967.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160302 18/11/2015

111 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 9,148.50      ตกลงราคา     บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 9,148.50 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 9,148.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160303 18/11/2015

112 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 290,000.00 290,000.00     ตกลงราคา     บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 290,000.00 บาท บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 290,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160305 19/11/2015

113 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 99,000.00      ตกลงราคา     บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์
จาํกดั

99,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 99,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160306 19/11/2015

114 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 15,087.00      ตกลงราคา     บริษทั อตุสาหกรรมเครืองหอม ไทย จีน จาํกดั 15,087.00 บาท บริษทั อตุสาหกรรมเครืองหอม ไทย จีน จาํกดั 15,087.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160307 19/11/2015

115 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 98,000.01      ตกลงราคา     บริษทั ยเูนียน ทีเอสแอล จาํกดั 98,000.01 บาท บริษทั ยเูนียน ทีเอสแอล จาํกดั 98,000.01 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160308 19/11/2015

116 จา้งสอนการใชเ้ครือง Autoplat 4000 จาํนวน  1  งาน           1 งวด 3,745.00      ตกลงราคา     บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิง จาํกดั 3,745.00 บาท บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิง จาํกดั 3,745.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160309 19/11/2015

117 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,416.00      ตกลงราคา     บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 9,416.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 9,416.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160310 19/11/2015

118 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 66,126.00      ตกลงราคา     สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

66,126.00 บาท สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

66,126.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160311 19/11/2015

119 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 20,544.00      ตกลงราคา     บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน์ จาํกดั 20,544.00 บาท บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน์ จาํกดั 20,544.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160312 19/11/2015

120 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 12,026.80      ตกลงราคา     บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 12,026.80 บาท บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 12,026.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160313 19/11/2015

121 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 6,805.20      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

6,805.20 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

6,805.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160314 20/11/2015

122 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,630.00      ตกลงราคา     บริษทั เอวา แพลนท์ จาํกดั 9,630.00 บาท บริษทั เอวา แพลนท์ จาํกดั 9,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160315 20/11/2015

123 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,280.00      ตกลงราคา     บริษทั พี.ซี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 4,280.00 บาท บริษทั พี.ซี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 4,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160316 20/11/2015

124 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 36,915.00      ตกลงราคา     บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท์ จาํกดั 36,915.00 บาท บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท์ จาํกดั 36,915.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160317 20/11/2015

125 จา้งเหมารือยา้ยและประกอบใหม่โรงเรือน
หอ้งปฏิบตัิการวสัดนุาโนเพือพลงังาน
และการเร่งปฏิกิริยา  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 90,000.00     ตกลงราคา     นาย สุนทร  สุดสระ 90,000.00 บาท นาย สุนทร  สุดสระ 90,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160318 20/11/2015

126 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,949.99      ตกลงราคา     บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 9,949.99 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 9,949.99 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160319 20/11/2015

127 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 88,000.00      ตกลงราคา     นางสาว ธนวรรณ โรจน์ปิติกลุ 88,000.00 บาท นางสาว ธนวรรณ โรจน์ปิติกลุ 88,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160320 20/11/2015

128 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 300,000.00 300,000.00     ตกลงราคา     บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์
จาํกดั

300,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 300,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160321 20/11/2015

129 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 267,500.00 267,500.00     ตกลงราคา     บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน์ จาํก 267,500.00 บาท บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน์ จาํก 267,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160322 20/11/2015

130 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 285,000.00 285,000.00     ตกลงราคา     ศูนย ์บริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต 285,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต 285,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160323 30/11/2015

103 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด                409,275.00 409,275.00     วิธีพิเศษ                        บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 409,275.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 409,275.00 บาท 6041160295 18/11/2015
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131 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 54,398.80      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

54,398.80 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

54,398.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160324 23/11/2015

132  จา้งสอบเทียบเครือง Autotitrator  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 11,770.00      ตกลงราคา     บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 11,770.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 11,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160325 23/11/2015

133 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,823.50      ตกลงราคา     บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 11,823.50 บาท บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 11,823.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160326 23/11/2015

134 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 11,834.20      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

11,834.20 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

11,834.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160327 23/11/2015

135 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 6041160328 23/11/2015

136 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  9  รายการ           1 งวด 29,499.90      ตกลงราคา     บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 29,499.90 บาท บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 29,499.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160329 23/11/2015

137 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 18,885.50      ตกลงราคา     บริษทั อตุสาหกรรมเครืองหอมไทย จีน จาํกดั 18,885.50 บาท บริษทั อตุสาหกรรมเครืองหอมไทย จีน จาํกดั 18,885.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160330 23/11/2015

138 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 12,850.70      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,850.70 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,850.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160331 23/11/2015

139 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,095.00      ตกลงราคา     บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท์  จาํกดั 9,095.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท์  จาํกดั 9,095.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160332 23/11/2015

140 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 11,930.50      ตกลงราคา     บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,930.50 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,930.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160333 23/11/2015

141 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,671.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,671.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,671.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160334 23/11/2015

142 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,657.20      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,657.20 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,657.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160335 23/11/2015

143 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  12  รายการ           1 งวด 40,018.00      ตกลงราคา     บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 40,018.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 40,018.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160336 23/11/2015

144 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 12,369.20      ตกลงราคา     บริษทั บุญนาํพา เอน็จิเนียริง จาํกดั 12,369.20 บาท บริษทั บุญนาํพา เอน็จิเนียริง จาํกดั 12,369.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160337 23/11/2015

145 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 12,947.00      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

12,947.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

12,947.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160338 23/11/2015

146 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 6,559.10      ตกลงราคา     บริษทั วีนสั ซัพพลาย จาํกดั 6,559.10 บาท บริษทั วีนสั ซัพพลาย จาํกดั 6,559.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160339 23/11/2015

147 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 284,941.00 284,941.00     ตกลงราคา     บริษทั เวิลด ์อินสตรูเมนท์ แอนด ์เอน็จิเนียริง 
จาํกดั

284,941.00 บาท บริษทั เวิลด ์อินสตรูเมนท์ แอนด ์เอน็จิเนียริง 
จาํกดั

284,941.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160340 23/11/2015

148 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 7,447.20      ตกลงราคา     บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,447.20 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,447.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160341 24/11/2015

149 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 42,265.00      ตกลงราคา     บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 42,265.00 บาท บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 42,265.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160342 24/11/2015

150 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 24,417.40      ตกลงราคา     บริษทั ซัคเซส ซายน์ เคมีคอล จาํกดั 24,417.40 บาท บริษทั ซัคเซส ซายน์ เคมีคอล จาํกดั 24,417.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160343 24/11/2015

151 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 7,329.50      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,329.50 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,329.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160344 24/11/2015

152 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,272.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็.วาย.อาร์. 10,272.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็.วาย.อาร์. 10,272.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160345 24/11/2015

153 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 22,684.00      ตกลงราคา     บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั 22,684.00 บาท บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั 22,684.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160346 24/11/2015

จา้งสอบเทียบ Vane Probe Thermo Anemomete 
Transportation charge

จาํนวน  1  งาน

155 วสัดวุิทยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 18,297.00     ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 18,297.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 18,297.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160348 25/11/2015

156 อปุกรณ์ประกอบงานเหลก็  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,877.00     ตกลงราคา     ฮ.ฮาร์ดแวร์ โดย นายคมสิต อมฤตกลุ 11,877.00 บาท ฮ.ฮาร์ดแวร์ โดย นายคมสิต อมฤตกลุ 11,877.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160349 30/11/2015

157 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,082.50      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,082.50 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,082.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160350 26/11/2015

158 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 30,227.50      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 30,227.50 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 30,227.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160351 26/11/2015

159 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 41,088.00      ตกลงราคา     บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 41,088.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 41,088.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160352 26/11/2015

160 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 20,865.00      ตกลงราคา     บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 20,865.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 20,865.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160353 26/11/2015

161 Material 1 item        1 งวด 5,320.00     ตกลงราคา      EVERBEING INT'L CORP.                140.00 USD  EVERBEING INT'L CORP.                140.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160354 26/11/2015

162 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 84,904.50      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทีทีไนนทิไนน 84,904.50 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทีทีไนนทิไนน 84,904.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160355 26/11/2015

163 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 5,570.00      ตกลงราคา     ร้าน วอเตอร์ มาร์ท 5,570.00 บาท ร้าน วอเตอร์ มาร์ท 5,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160356 26/11/2015

164 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 16,692.00      ตกลงราคา     บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 16,692.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 16,692.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160357 26/11/2015

165 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  14  รายการ           1 งวด 39,097.80      ตกลงราคา     บริษทั อีสซีเทค จาํกดั 39,097.80 บาท บริษทั อีสซีเทค จาํกดั 39,097.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160358 26/11/2015

166 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 39,590.00      ตกลงราคา     บริษทั อีสซีเทค จาํกดั 39,590.00 บาท บริษทั อีสซีเทค จาํกดั 39,590.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160359 26/11/2015

167 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 7,490.00      ตกลงราคา     สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

7,490.00 บาท สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

7,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160360 26/11/2015

154           1 งวด 4,066.00      ตกลงราคา     บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชนัแนล เทคโนโลยี 
จาํกดั

4,066.00 บาท  บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชนัแนล เทคโนโลยี 
จาํกดั

4,066.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160347 25/11/2015
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอียดจดัซือ/จดัจา้ง      จาํนวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วิธีการ               เหตผุลทีคดัเลือก เลขทีเอกสาร วนัทีเอกสาร          ผูเ้สนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผูท้ีไดร้ับการคดัเลือกและราคา         

168 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 45,025.60      ตกลงราคา     บริษทั เมทเลอ่ร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 45,025.60 บาท บริษทั เมทเลอ่ร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 45,025.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160361 26/11/2015

169 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,547.50      ตกลงราคา     บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

4,547.50 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

4,547.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160362 26/11/2015

170 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 3,959.00      ตกลงราคา     บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,959.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,959.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160363 26/11/2015

171 สอบเทียบเครือง Dispenser, Thermometer จาํนวน 
 1  งาน

          1 งวด 1,498.00      ตกลงราคา     อตุสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพือสถาบนัอาหาร 1,498.00 บาท อตุสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพือสถาบนัอาหาร 1,498.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160364 27/11/2015

172 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,774.00      ตกลงราคา     บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 8,774.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 8,774.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160365 27/11/2015

173 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,350.00      ตกลงราคา     บริษทั แปซิฟิคคลัเลอร์ จาํกดั 5,350.00 บาท บริษทั แปซิฟิคคลัเลอร์ จาํกดั 5,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160366 27/11/2015

174 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 3,638.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,638.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,638.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160367 27/11/2015

175 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 34,026.00      ตกลงราคา     บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 34,026.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 34,026.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160368 27/11/2015

176 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 37,985.00      ตกลงราคา     บริษทั สยาม เมดิเทรด จาํกดั 37,985.00 บาท บริษทั สยาม เมดิเทรด จาํกดั 37,985.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160369 27/11/2015

177 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 62,488.00      ตกลงราคา     บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท์ จาํกดั 62,488.00 บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท์ จาํกดั 62,488.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160370 27/11/2015

178 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,202.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,202.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,202.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160371 27/11/2015

179 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 15,525.70      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,525.70 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,525.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160372 27/11/2015

180 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 6,309.79      ตกลงราคา     บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์
จาํกดั

6,309.79 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 6,309.79 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160373 27/11/2015

181 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 2,140.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,140.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160374 27/11/2015

จา้งเหมาติดตงัระบบท่อลมเขา้เครืองปัมลม  ของ
หอ้งปฏิบตัิการจดัเรียงโครงสร้าง

และอนุภาคระดบันาโน  จาํนวน  1  งาน

183 จา้งออกแบบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลฯ  
จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 20,000.00      ตกลงราคา     นางสาว อรรชรา  การุณวงษ์ 20,000.00 บาท นางสาว อรรชรา  การุณวงษ์ 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160376 30/11/2015

บริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและวิจยัทางการ
แพทย์

บริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและวิจยัทางการ
แพทย์

และการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั และการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั

185 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 30,495.00      ตกลงราคา     บริษทั อตุสาหกรรมเครืองหอม ไทย จีน จาํกดั 30,495.00 บาท บริษทั อตุสาหกรรมเครืองหอม ไทย จีน จาํกดั 30,495.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160378 30/11/2015

186 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 12,927.74      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 12,927.74 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 12,927.74 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160379 30/11/2015

187 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 21,400.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 21,400.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 21,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160380 30/11/2015

188 วสัดวุิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 9,041.50      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,041.50 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,041.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160381 30/11/2015

189 Material 5 item           1 งวด 53,345.92      ตกลงราคา      Meridian Life Science, Inc  1,312.00 USD  Meridian Life Science, Inc  1,312.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160007 11/11/2015

190 จา้งวิเคราะห์ขอ้มูล  จาํนวน 2  งาน           1 งวด 265,392.00 265,392.00     ตกลงราคา     GO BEYOND RNA ARRAVSTAR INC 6,984.00 USD GO BEYOND RNA ARRAVSTAR INC 6,984.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160008 11/11/2015

191 Material 6 items           1 งวด 198,418.14 198,418.14     ตกลงราคา     EQUILIBAR PRECISION PRECISION 
PRESSURE CONTROL      

5,221.53 USD EQUILIBAR PRECISION PRECISION 
PRESSURE CONTROL      

5,221.53 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160009 20/11/2015

192 Material 1 item           1 งวด 87,400.00     ตกลงราคา     MatTek Corporation     2,300.00 USD MatTek Corporation     2,300.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160010 18/11/2015

193 Material 6 items           1 งวด 22,800.00      ตกลงราคา     MICROPOINT TECHNOLOGIES PTE LTD 600.00 USD MICROPOINT TECHNOLOGIES PTE LTD 600.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160011 19/11/2015

194 วสัดวุิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 45,106.00     ตกลงราคา     Singapore Advantec Pte Ltd 1,187.00 USD Singapore Advantec Pte Ltd 1,187.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160012 24/11/2015

6043160011

(6052160010)

6043160012

(6052160011)

6043160013

(6052160009)

บริษทั นิวลิงค ์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 3,588,200.00 บาท 6043160014

182           1 งวด                26,643.00                             ตกลงราคา                       อทุยัแอร์เซอร์วิส 26,643.00 บาท อทุยัแอร์เซอร์วิส 26,643.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160375 27/11/2015

184 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1   งาน           1 งวด 9,630.00        ตกลงราคา     9,630.00 บาท 9,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160377 30/11/2015

195 จา้งเหมาบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จาํนวน
  1   งาน

         12 งวด 287,616.00 287,616.00     ตกลงราคา     บริษทั เพียว ไอที จาํกดั 287,616.00 บาท บริษทั เพียว ไอที จาํกดั 287,616.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 20/10/2015

196 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 23/11/2015

197 จา้งดาํเนินงานวิจยัหาสภาวะทีเหมาะสมฯ  จาํนวน 
 1   งาน

        5 งวด 110,000.00 110,000.00     ตกลงราคา     นางสาว สุชาดา  รักผึง

บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั

110,000.00 บาท นางสาว สุชาดา  รักผึง

198 สร้างชุดตน้แบบระบบไฮโดรจีเนทดีเซล(HBD)    
จาํนวน  1   งาน

          2 งวด 3,586,640.00 3,586,640.00 ประกวดราคา 
(e Auction)

3,586,640.00 บาท เป็นผูท้ีเสนอราคาตาํสุด 24/11/2015

มีผูเ้สนอราคารายเดียว 23/11/2015110,000.00 บาท
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอียดจดัซือ/จดัจา้ง      จาํนวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วิธีการ               เหตผุลทีคดัเลือก เลขทีเอกสาร วนัทีเอกสาร          ผูเ้สนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผูท้ีไดร้ับการคดัเลือกและราคา         

บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 3,586,640.00 บาท (6051160001)จาํนวน  1   งาน (e Auction)
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