
แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซือ/จดัจ้าง              จาํนวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วธิีการ               ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผู้ทีได้รับการคัดเลอืกและราคา                   เหตุผลทีคัดเลอืก           เลขทีเอกสาร วนัทีเอกสาร

1 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 13,050.00      ตกลงราคา     บริษทั ดิคเซลล ์(เอเซีย) จาํกดั       13,050.00 บาท บริษทั ดิคเซลล ์(เอเซีย) จาํกดั       13,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160364 1/12/2558

 

2 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 3,200.00      ตกลงราคา     บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเ ทศไทย) จาํกดั       3,200.00 บาท บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเ ทศไทย) จาํกดั       3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160365 1/12/2558

 

3 วสัดุสาํนกังาน                                    5 รายการ 5,696.00      ตกลงราคา     ร้าน พฒันากิจ                     5,696.00 บาท ร้าน พฒันากิจ                     5,696.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160366 1/12/2558

 

4 วสัดุสาํนกังาน                                    1 รายการ 1,600.00      ตกลงราคา     บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี พรินติง จาํกดั (มหาชน)        1,600.00 บาท บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี พรินติง จาํกดั (มหาชน)        1,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160367 1/12/2558

 

5 หมึกพิมพ ์Fuji cm305                             4 รายการ 12,850.00      ตกลงราคา     บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั             12,850.00 บาท บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั             12,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160368 1/12/2558

 

6 แฟ้มตราชา้ง                                      2 รายการ 463.50                          ตกลงราคา     ร้าน พฒันากิจ                       463.50 บาท ร้าน พฒันากิจ                       463.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160369 1/12/2558

 

7 ชกัโครก                                          1 รายการ 5,500.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            5,500.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160370 1/12/2558

 

8 MICROCENTRIFUGE TUBE 1.7ML,500/pkg               1 รายการ 1,800.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั        1,800.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั        1,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160371 1/12/2558

 

9 จา้งทาํชินงานตน้แบบ                              1 รายการ 8,000.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริง เซอร์วสิ ซพัพลาย         8,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริง เซอร์วสิ ซพัพลาย         8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160372 1/12/2558

 

10 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 5,250.00      ตกลงราคา     บริษทั อมานี คอร์ปอเรชนั จาํกดั         5,250.00 บาท บริษทั อมานี คอร์ปอเรชนั จาํกดั         5,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160373 1/12/2558

 

11 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 3,800.00      ตกลงราคา     บริษทั ซอยลเ์ทสติงสยาม จาํกดั        3,800.00 บาท บริษทั ซอยลเ์ทสติงสยาม จาํกดั        3,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160374 1/12/2558

 

12 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        3 รายการ 20,400.00      ตกลงราคา     บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั       20,400.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั       20,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160375 1/12/2558

 

13 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                       17 รายการ 12,852.36      ตกลงราคา     บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั       12,852.36 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั       12,852.36 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160376 1/12/2558

 

14 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       2 รายการ 24,000.00      ตกลงราคา     บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั        24,000.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั        24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160377 3/12/2558

 

15 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 66,000.00      ตกลงราคา      บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี          66,000.00 บาท  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี          66,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160378 3/12/2558

 

16 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 8,330.00      ตกลงราคา     บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั        8,330.00 บาท บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั        8,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160379 3/12/2558

 

17 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                      1  รายการ 16,200.00      ตกลงราคา     บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั จาํกดั       16,200.00 บาท บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั จาํกดั       16,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160380 3/12/2558

 

สรุปผลการดาํเนินการจดัซือจดัจ้างในรอบเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2558

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ

วนัที 01/12/2015 ถงึ 31/12/2015
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18 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 72,590.00      ตกลงราคา     บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั       72,590.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั       72,590.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160381 3/12/2558

 

19 จา้งบาํรุงรักษาเครืองมือวทิยฯ์                   1 รายการ 10,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ฮากุโตะ เอน็จิเนียริง จาํกดั       10,000.00 บาท บริษทั ฮากุโตะ เอน็จิเนียริง จาํกดั       10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160382 3/12/2558

 

20 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        3 รายการ 6,500.00      ตกลงราคา     บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั         6,500.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั         6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160383 3/12/2558

 

21 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        4 รายการ 14,500.00      ตกลงราคา     บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั       14,500.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั       14,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160384 3/12/2558

 

22 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                       4 รายการ 64,000.00      ตกลงราคา     บริษทั แอดวานซ์เทอร์โมโซลชูนั จาํกดั       64,000.00 บาท บริษทั แอดวานซ์เทอร์โมโซลชูนั จาํกดั       64,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160385 3/12/2558

 

23 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 32,000.00      ตกลงราคา     บริษทั คอร์ อินสทรูเมนท ์จาํกดั       32,000.00 บาท บริษทั คอร์ อินสทรูเมนท ์จาํกดั       32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160386 3/12/2558

 

24 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(PC)                          1 รายการ 18,650.00      ตกลงราคา     บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั        18,650.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั        18,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160387 4/12/2558

 

25 จา้งเทพืน ทาํโครงหลงัคา                          1 รายการ 61,050.00      ตกลงราคา     บริษทั โปรเจค โฮม คอนสตรัคชนั จาํกดั       61,050.00 บาท บริษทั โปรเจค โฮม คอนสตรัคชนั จาํกดั       61,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160388 4/12/2558

 

26 สอบเทียบเครืองมือวทิยาศาสตร์                                         3 รายการ 5,150.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชนั จาํกดั        5,150.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชนั จาํกดั        5,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160389 8/12/2558

 

27 อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต ์                           4 รายการ 10,760.00      ตกลงราคา     บริษทั วราไมโครเซอร์คิท จาํกดั       10,760.00 บาท บริษทั วราไมโครเซอร์คิท จาํกดั       10,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160390 8/12/2558

 

28 วสัดุอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต ์                      1 รายการ 11,400.00      ตกลงราคา     บริษทั จีเจ เทค จาํกดั            11,400.00 บาท บริษทั จีเจ เทค จาํกดั            11,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160391 8/12/2558

 

29 กล่องอลมูิเนียม                                  1 รายการ 7,600.00                       ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อี แอนด ์ดี อีเลคทรอนิคส์ ดีไซน ์       7,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อี แอนด ์ดี อีเลคทรอนิคส์ ดีไซน ์       7,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160392 8/12/2558

 

30 สอบเทียบเครืองมือวทิยาศาสตร์                               5 รายการ 5,850.00      ตกลงราคา      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี        5,850.00 บาท  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี        5,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160393 8/12/2558

 

31 สายลมเตา                                         1 รายการ 2,400.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท ์       2,400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท ์       2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160394 8/12/2558

 

32 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ (HPLC  pump)                 1 รายการ 233,500.00 233,500.00     ตกลงราคา     บริษทั ฟอร์จนู ไซแอนทิฟิค จาํกดั       233,500.00 บาท บริษทั ฟอร์จนู ไซแอนทิฟิค จาํกดั       233,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160395 9/12/2558

 

33 เช็คเครืองดบัเพลิง 2559                         1 รายการ 1,000.00      ตกลงราคา     บริษทั เครืองดบัเพลิง อิมพีเรียล จาํกดั        1,000.00 บาท บริษทั เครืองดบัเพลิง อิมพีเรียล จาํกดั        1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160396 9/12/2558

 

34 จา้งวเิคราะห์ตวัอย่าง                            2 รายการ 3,600.00      ตกลงราคา     บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั         3,600.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั         3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160397 9/12/2558

 

35 รองเทา้นิรภยั                                    1 รายการ 27,880.00      ตกลงราคา     บริษทั เอม็.ที.พรินท ์จาํกดั       27,880.00 บาท บริษทั เอม็.ที.พรินท ์จาํกดั       27,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160398 9/12/2558

 

36 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                       1 รายการ 13,420.00      ตกลงราคา     บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั       13,420.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั       13,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160399 9/12/2558

 

37 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 11,250.00      ตกลงราคา     บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั       11,250.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั       11,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160400 9/12/2558
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38 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       2 รายการ 9,132.00      ตกลงราคา     บริษทั ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั        9,132.00 บาท บริษทั ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั        9,132.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160401 9/12/2558

 

39 Carbon Mount JEOL JSM                            1 รายการ 3,650.00      ตกลงราคา     บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั        3,650.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั        3,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160402 9/12/2558

 

40 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 42,540.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั       40,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั       40,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160403 22/12/2558

 

41 centrifuge tube                                  2 รายการ 13,350.00      ตกลงราคา     บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั       13,350.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั       13,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160404 9/12/2558

 

42 วสัดุวทิยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)                  1  รายการ 32,000.00      ตกลงราคา     บริษทั มิตซุยแอนดค์มัปนี(ไทยแลนด)์ จาํกดั       32,000.00 บาท บริษทั มิตซุยแอนดค์มัปนี(ไทยแลนด)์ จาํกดั       32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160405 11/12/2558

 

43 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                      1  รายการ 5,320.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั        5,320.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั        5,320.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160406 11/12/2558

 

44 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 25,000.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส พี วชินั เทคโนโลยี จาํกดั       25,000.00 บาท บริษทั เอส พี วชินั เทคโนโลยี จาํกดั       25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160407 11/12/2558

 

45 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 5,130.00      ตกลงราคา     บริษทั พรีเมียร์ ออโตเมชนั จาํกดั        5,130.00 บาท บริษทั พรีเมียร์ ออโตเมชนั จาํกดั        5,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160408 11/12/2558

 

46 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                      1  รายการ 85,000.00      ตกลงราคา     บริษทั แอโรเคม จาํกดั             85,000.00 บาท บริษทั แอโรเคม จาํกดั             85,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160409 11/12/2558

 

47 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                      3  รายการ 1,400.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท ์       1,400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท ์       1,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160410 11/12/2558

 

48 วสัดุวทิยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)                  1  รายการ 55,000.00      ตกลงราคา     บริษทั บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เก็ตติง จาํกดั       55,000.00 บาท บริษทั บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เก็ตติง จาํกดั       55,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160411 11/12/2558

 

49 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 2,000.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั        2,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั        2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160412 11/12/2558

 

50 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                      1  รายการ 4,500.00      ตกลงราคา     บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั         4,500.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั         4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160413 11/12/2558

 

51 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       2 รายการ 12,850.00      ตกลงราคา     บริษทั พรีซิชนั อิควปิเมนท ์จาํกดั       12,850.00 บาท บริษทั พรีซิชนั อิควปิเมนท ์จาํกดั       12,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160414 11/12/2558

 

52 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                       1 รายการ 4,850.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั        4,850.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั        4,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160415 11/12/2558

 

53 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 26,500.00      ตกลงราคา     บริษทั เอสว ีนิททนั จาํกดั        26,500.00 บาท บริษทั เอสว ีนิททนั จาํกดั        26,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160416 11/12/2558

 

54 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 52,200.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วสิ แอนด ์ซพัพลาย       52,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วสิ แอนด ์ซพัพลาย       52,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160417 11/12/2558

 

55 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 4,800.00      ตกลงราคา     บริษทั เอบีบี จาํกดั               4,800.00 บาท บริษทั เอบีบี จาํกดั               4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160418 14/12/2558

 

56 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลประเภทหนา้         6 รายการ 27,960.00      ตกลงราคา     บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล จาํกดั       27,960.00 บาท บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล จาํกดั       27,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160419 14/12/2558
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซือ/จดัจ้าง              จาํนวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วธิีการ               ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผู้ทีได้รับการคัดเลอืกและราคา                   เหตุผลทีคัดเลอืก           เลขทีเอกสาร วนัทีเอกสาร

57 เพลาทองเหลือง                                    1 รายการ 800.00                          ตกลงราคา     บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั              800.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั              800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160420 14/12/2558

 

58 ซ่อมเครือง Centrifuge                           1 รายการ 4,000.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั        4,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั        4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160421 14/12/2558

 

59 ตรายาง                                           4 รายการ 385.00                          ตกลงราคา     ร้าน พฒันากิจ                       385.00 บาท ร้าน พฒันากิจ                       385.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160422 14/12/2558

 

60 Membrane Holder                                  2 รายการ 35,610.00      ตกลงราคา     บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั       35,610.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั       35,610.00 บาท ราคาตาํสุด                   3041160423 14/12/2558

                                                                                                                           บริษทั แอลบี คลีนเทค จาํกดั       42,801.00 บาท                                                                                                  

 

61 Silver acetate                                   1 รายการ 14,700.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน       14,700.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน       14,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160424 14/12/2558

 

62 กระดาษเช็ดมือ                                    1 รายการ 900.00                          ตกลงราคา     บริษทั วนิเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั          900.00 บาท บริษทั วนิเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั          900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160425 14/12/2558

 

63 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        5 รายการ 16,430.00      ตกลงราคา     บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อิโนเวชนั จาํกดั       16,430.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อิโนเวชนั จาํกดั       16,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160426 14/12/2558

 

64 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 32,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ซีแอลเอส แม่พิมพ ์จาํกดั       32,000.00 บาท บริษทั ซีแอลเอส แม่พิมพ ์จาํกดั       32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160428 15/12/2558

 

65 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       2 รายการ 1,037.22      ตกลงราคา     บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั        1,037.22 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั        1,037.22 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160429 15/12/2558

 

66 เครืองพ่นปูนฉาบ                                 1 รายการ 270,000.00 270,000.00     ตกลงราคา     บริษทั วี สเปรย ์จาํกดั          252,336.45 บาท บริษทั วี สเปรย ์จาํกดั          252,336.45 บาท ราคาตาํสุด                            3041160430 21/12/2558

                                                                                                                           บริษทั บางกอก เอสพีที จาํกดั     299,000.00 บาท                                                                                                  

 

67 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 9,600.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วสิ แอนด ์ซพัพลาย        9,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วสิ แอนด ์ซพัพลาย        9,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160431 15/12/2558

 

68 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 30,000.00      ตกลงราคา     บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์และเคมีภณัฑ ์จาํกดั       30,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์และเคมีภณัฑ ์จาํกดั       30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160432 15/12/2558

 

69 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       3 รายการ 2,405.00      ตกลงราคา     บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั        2,405.00 บาท บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั        2,405.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160433 15/12/2558

 

70 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                       1 รายการ 25,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั       25,000.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั       25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160434 15/12/2558

 

71 กระดาษเช็ดมือ                                    1 รายการ 27,000.00      ตกลงราคา     บริษทั วนิเนอร์ เปเปอร์ จาํ       27,000.00 บาท บริษทั วนิเนอร์ เปเปอร์ จาํ       27,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160435 15/12/2558

 

72 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 11,433.00      ตกลงราคา     บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จดั       11,433.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จดั       11,433.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160436 15/12/2558

 

73 วสัดุอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต ์                     80 รายการ 100,000.00     ตกลงราคา     บริษทั วาร์ฟ คอร์ปอเรชนั จาํกดั       93,457.94 บาท บริษทั วาร์ฟ คอร์ปอเรชนั จาํกดั       93,457.94 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160437 17/12/2558

 

74 ฝาครอบดดูควนัไอสารเคมี                           1 รายการ 133,300.00 133,300.00     ตกลงราคา     บริษทั ดีไซน ์ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั      133,300.00 บาท บริษทั ดีไซน ์ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั      133,300.00 บาท ราคาตาํสุด                   3041160438 15/12/2558

                                                                                                                           บริษทั นีโอแลบ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั      231,265.00 บาท                                                                                                  
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซือ/จดัจ้าง              จาํนวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วธิีการ               ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผู้ทีได้รับการคัดเลอืกและราคา                   เหตุผลทีคัดเลอืก           เลขทีเอกสาร วนัทีเอกสาร

75 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         2  รายการ 12,150.00      ตกลงราคา     บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั       12,150.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั       12,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160439 16/12/2558

 

76 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 20,100.00      ตกลงราคา     บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั       20,100.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั       20,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160440 17/12/2558

 

77 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 7,700.00      ตกลงราคา     บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั        7,350.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั        7,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160441 17/12/2558

 

78 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       5 รายการ 11,877.00      ตกลงราคา     บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั       11,100.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั       11,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160442 17/12/2558

 

79 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 25,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั              25,000.00 บาท บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั              25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160443 17/12/2558

 

80 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       2 รายการ 5,838.00      ตกลงราคา     บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั        5,838.00 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั        5,838.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160444 17/12/2558

 

81 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 50,400.00      ตกลงราคา     บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั        50,400.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั        50,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160445 17/12/2558

 

82 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       2 รายการ 39,390.00      ตกลงราคา     บริษทั แคพ็ซลอ็ค จาํกดั           39,390.00 บาท บริษทั แคพ็ซลอ็ค จาํกดั           39,390.00 บาท ราคาตาํสุด                          3041160446 17/12/2558

                                                                                                                           บริษทั เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ จาํกดั       41,485.98 บาท                                                                                                  

 

83 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       3 รายการ 43,950.00      ตกลงราคา     บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั      43,950.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั      43,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160447 17/12/2558

 

84 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 9,600.00      ตกลงราคา     บริษทั ไออีเอส อิเลค็ทริค จาํกดั         9,600.00 บาท บริษทั ไออีเอส อิเลค็ทริค จาํกดั         9,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160448 17/12/2558

 

85 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 3,400.00      ตกลงราคา     บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั        3,400.00 บาท บริษทั แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั        3,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160449 17/12/2558

 

86 จา้งซ่อมเครืองมือวทิย ์                         1 รายการ 3,000.00      ตกลงราคา     บริษทั คิเนติค เอน็จิเนียริง จาํกดั        3,000.00 บาท บริษทั คิเนติค เอน็จิเนียริง จาํกดั        3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160450 18/12/2558

 

87 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       2 รายการ 6,355.20      ตกลงราคา     บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน)        6,355.20 บาท บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน)        6,355.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160451 18/12/2558

 

88 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                       2 รายการ 11,420.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั       11,420.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั       11,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160452 18/12/2558

 

89 จา้งสอบเทียบบาํรุงรักษาเครืองมือ                 1 รายการ 64,300.00      ตกลงราคา     บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั       64,300.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั       64,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160453 18/12/2558

 

90 จา้งทาํชินงานประกอบตน้แบบ                        7 รายการ 60,500.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริง เซอร์วสิ ซพัพลาย        60,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคแอนดเ์ค เอน็จิเนียริง เซอร์วสิ ซพัพลาย        60,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160454 18/12/2558

 

91 จา้งทาํชินงานประกอบตน้แบบ                        1 รายการ 46,542.00      ตกลงราคา     มูลนิธิ อนุรักษแ์ละพฒันาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์      46,542.00 บาท มูลนิธิ อนุรักษแ์ละพฒันาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์      46,542.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160455 18/12/2558

 

92 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        4 รายการ 16,725.00      ตกลงราคา     บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั        16,725.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั        16,725.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160456 18/12/2558

 

93 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 20,500.00      ตกลงราคา     บริษทั เวสทบ์าวดเ์อน็จิเนียริง จาํกดั       20,500.00 บาท บริษทั เวสทบ์าวดเ์อน็จิเนียริง จาํกดั       20,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160457 18/12/2558
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซือ/จดัจ้าง              จาํนวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วธิีการ               ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผู้ทีได้รับการคัดเลอืกและราคา                   เหตุผลทีคัดเลอืก           เลขทีเอกสาร วนัทีเอกสาร

94 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 5,233.64      ตกลงราคา     บริษทั โฮมเดน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั        5,233.64 บาท บริษทั โฮมเดน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั        5,233.64 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160458 18/12/2558

 

95 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 6,500.00      ตกลงราคา     บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั        6,500.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั        6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160459 18/12/2558

 

96 จา้งซ่อมเครืองมือวทิย ์                         1 รายการ 2,500.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั        2,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั        2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160460 18/12/2558

 

97 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 600.00                          ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั          600.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั          600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160461 21/12/2558

 

98 ถุงมือ                                           5 รายการ 33,500.00      ตกลงราคา     บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชนั จาํกดั       33,500.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชนั จาํกดั       33,500.00 บาท ราคาตาํสุด                   3041160462 21/12/2558

                                                                                                                           บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํ กดั      39,400.00 บาท                                                                                                  

 

99 Ecoflex F Blend C1200                            2 รายการ 9,200.00      ตกลงราคา     บริษทั ถุงสด จาํกดั                9,200.00 บาท บริษทั ถุงสด จาํกดั                9,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160463 21/12/2558

 

100 วเิคราะห์ทดสอบ                                  4  รายการ 1,500.00      ตกลงราคา     บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั         1,500.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั         1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160464 21/12/2558

 

101 switching hub                                    1 รายการ 2,800.00      ตกลงราคา     บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั         2,800.00 บาท บริษทั แม็กซ์ซิมเทค จาํกดั         2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160465 21/12/2558

 

102 วเิคราะห์ทดสอบ                                  4  รายการ 1,500.00      ตกลงราคา     บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง  (ประเทศไทย) จาํกดั        1,500.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง  (ประเทศไทย) จาํกดั        1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160466 21/12/2558

 

103 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 11,760.00      ตกลงราคา     บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย)        11,760.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย)        11,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160467 21/12/2558

 

104 แคลเซียมคลอไรดแ์ละโซเดียมไฮโดรเจน                2 รายการ 970.00                          ตกลงราคา     บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั          970.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั          970.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160468 21/12/2558

 

105 จา้งบาํรุงรักษาเครืองมือวทิย ์                   6 รายการ 40,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั       40,000.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จาํกดั       40,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160469 21/12/2558

 

106 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 4,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ไทย เจแปน แก๊ส จาํกดั        4,000.00 บาท บริษทั ไทย เจแปน แก๊ส จาํกดั        4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160470 21/12/2558

 

107 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        4 รายการ 25,140.00      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั              25,140.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั              25,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160471 21/12/2558

 

108 เครืองวดัคลอรีน (Chlorine Photometer)           3 รายการ 17,830.00      ตกลงราคา     บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั       17,830.00 บาท บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั       17,830.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160472 21/12/2558

 

109 โตะ๊สแตนเลส                                      5 รายการ 50,000.00      ตกลงราคา     นางสาว สุภาพร เติมประโคน         50,000.00 บาท นางสาว สุภาพร เติมประโคน         50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160473 22/12/2558

 

110 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        3 รายการ 22,200.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั       22,200.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั       22,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160474 22/12/2558

 

111 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 2,100.00      ตกลงราคา     บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั       2,100.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั       2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160475 22/12/2558

 

112 โช๊คประต ู                                       1 รายการ 6,210.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            6,210.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั            6,210.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160476 22/12/2558
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซือ/จดัจ้าง              จาํนวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วธิีการ               ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผู้ทีได้รับการคัดเลอืกและราคา                   เหตุผลทีคัดเลอืก           เลขทีเอกสาร วนัทีเอกสาร

113 PM เครือง Autoclave และ pH meter                3 รายการ 11,650.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชนั จาํกดั       11,650.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชนั จาํกดั       11,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160477 22/12/2558

 

114 สวงิและขอ้เหวยีง                                1 รายการ 3,400.00      ตกลงราคา     บริษทั กิต ฟังกช์นั ออลล ์จาํกดั        3,400.00 บาท บริษทั กิต ฟังกช์นั ออลล ์จาํกดั        3,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160478 22/12/2558

 

115 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       2 รายการ 3,400.00      ตกลงราคา     บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั         3,400.00 บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั         3,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160479 22/12/2558

 

116 วสัดุวทิยาศาสตร์ (แก๊ส)                         1  รายการ 5,680.00      ตกลงราคา     บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั         5,680.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั         5,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160480 23/12/2558

 

117 PM Conductivity meter                             1รายการ 1,500.00      ตกลงราคา     บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั        1,500.00 บาท บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั        1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160481 25/12/2558

 

118 PM Pipette                                       3 รายการ 13,173.00      ตกลงราคา     บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั       13,173.00 บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั       13,173.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160482 25/12/2558

 

119 PM Thermo hygrometer                              1รายการ 3,200.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชนั จาํกดั        3,200.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชนั จาํกดั        3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160483 25/12/2558

 

120 PM Digital Thermometer 3 ตวั                     4 รายการ 4,360.00      ตกลงราคา     สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย ญีปุ่น)        4,360.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย ญีปุ่น)        4,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160484 25/12/2558

 

121 ชอ้นตกัสารสแตนเลส                                3 รายการ 4,400.00      ตกลงราคา     บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั         4,400.00 บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั         4,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160485 25/12/2558

 

122 อาหารเลียงเชือ                                 3 รายการ 8,600.00      ตกลงราคา     บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)        8,600.00 บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)        8,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160486 25/12/2558

 

123 Fetal Bovine Serum                               1 รายการ 10,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั        10,000.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั        10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160487 25/12/2558

 

124 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 13,800.00      ตกลงราคา     บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั       13,800.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั       13,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160488 25/12/2558

 

125 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        8 รายการ 21,328.00      ตกลงราคา     บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี จาํกดั       21,328.00 บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี จาํกดั       21,328.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160489 25/12/2558

 

126 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                       4 รายการ 24,569.85      ตกลงราคา     บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั       24,569.85 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั       24,569.85 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160490 25/12/2558

 

127 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       3 รายการ 37,990.00      ตกลงราคา     บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั       37,990.00 บาท บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั       37,990.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160491 25/12/2558

 

128 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                       6 รายการ 8,250.00      ตกลงราคา     บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั        8,250.00 บาท บริษทั เซอร์นิค อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั        8,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160492 25/12/2558

 

129 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 3,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลชูนั จาํกดั        3,000.00 บาท บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลชูนั จาํกดั        3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160493 25/12/2558

 

130 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์ตน้แบบ)                  3 รายการ 75,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชนั จาํกดั       75,000.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชนั จาํกดั       75,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160494 25/12/2558

 

131 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                       20 รายการ 60,954.57      ตกลงราคา     บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั       60,954.57 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั       60,954.57 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160495 25/12/2558

 

132 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 43,500.00      ตกลงราคา     บริษทั แฮปปีมูฟ จาํกดั           43,500.00 บาท บริษทั แฮปปีมูฟ จาํกดั           43,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160496 25/12/2558
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133 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 4,700.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก        4,700.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก        4,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160497 25/12/2558

 

134 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        2 รายการ 7,800.00      ตกลงราคา     บริษทั บอร์เนียว เมดิคลั จาํกดั        7,800.00 บาท บริษทั บอร์เนียว เมดิคลั จาํกดั        7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160498 25/12/2558

 

135 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 1,330.00      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั               1,330.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั               1,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160499 25/12/2558

 

136 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 5,100.00      ตกลงราคา     บริษทั แซมเพรพ จาํกดั              5,100.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั              5,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160500 25/12/2558

 

137 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 24,150.00      ตกลงราคา     บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั       24,150.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั       24,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160501 25/12/2558

 

138 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       1 รายการ 15,950.00      ตกลงราคา     บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั       15,950.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั       15,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160502 25/12/2558

 

139 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)                       1 รายการ 2,550.00      ตกลงราคา     บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั        2,550.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั        2,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160503 25/12/2558

 

140 จา้งซ่อมเครืองมือวทิย ์                         2 รายการ 2,600.00      ตกลงราคา     บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์จาํกดั        2,600.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์จาํกดั        2,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160504 28/12/2558

 

141 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 19,626.17      ตกลงราคา     บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั       19,626.17 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั       19,626.17 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160505 28/12/2558

 

142 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 7,270.00      ตกลงราคา     บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์ จาํกดั        7,270.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์ จาํกดั        7,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160506 28/12/2558

 

143 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        2 รายการ 23,750.00      ตกลงราคา     บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส จาํกดั       23,750.00 บาท บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส จาํกดั       23,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160507 28/12/2558

 

144 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 22,500.00      ตกลงราคา     บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั       22,500.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั       22,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160508 28/12/2558

 

145 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        1 รายการ 2,280.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน        2,280.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน        2,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160509 28/12/2558

 

146 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        2 รายการ 24,400.00      ตกลงราคา     บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชนั จาํกดั       24,400.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชนั จาํกดั       24,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160510 28/12/2558

 

147 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)                        2 รายการ 4,770.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั        4,770.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั        4,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160511 28/12/2558

 

148 TONER HP                                         4 รายการ 18,140.00      ตกลงราคา     บริษทั แอดไวซ์ โฮลดิงส์ กรุ๊ป จาํกดั       18,140.00 บาท บริษทั แอดไวซ์ โฮลดิงส์ กรุ๊ป จาํกดั       18,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160512 29/12/2558

 

149 นาํยาลา้งจาน                                     3 รายการ 4,950.00      ตกลงราคา     ร้าน พฒันากิจ                     4,950.00 บาท ร้าน พฒันากิจ                     4,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160513 29/12/2558

 

150 เสือ SHOP                                      10 รายการ 91,200.00      ตกลงราคา     บริษทั ฐิตา มาร์เก็ตติง จาํกดั       91,200.00 บาท บริษทั ฐิตา มาร์เก็ตติง จาํกดั       91,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160514 29/12/2558

 

151 Cavitation Intensity Meter                       1 รายการ 54,200.00      ตกลงราคา     บริษทั ยนูิไทย กรุ๊ป จาํกดั       54,200.00 บาท บริษทั ยนูิไทย กรุ๊ป จาํกดั       54,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160515 30/12/2558

 

Page 8 of 9



แบบ สขร.1
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152 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        1 รายการ 9,435.00      ตกลงราคา     บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั        9,435.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั        9,435.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160516 29/12/2558

 

153 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)                        7 รายการ 53,384.00      ตกลงราคา     บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั       53,384.00 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั       53,384.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160517 29/12/2558

 

154 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)                       3 รายการ 2,750.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท ์       2,750.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิตโบลท ์       2,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3041160518 30/12/2558

 

155 ตวัตรวจวดัรังสี                                  1 รายการ           USD78,000.00           USD78,000.00 พิเศษ  VARIAN MEDICAL SYSTEMS          78,000.00 USD  VARIAN MEDICAL SYSTEMS          78,000.00 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ            3042160014 8/12/2558

 

156 สารเคมี                                          7 รายการ USD894.42     ตกลงราคา      Akina, Inc.                        894.42 USD  Akina, Inc.                        894.42 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ            3042160015 8/12/2558

 

157 สารเคมี                                          1 รายการ              EUR950.60     ตกลงราคา      wfk Testgewebe GmbH                950.60 EUR  wfk Testgewebe GmbH                950.60 EUR จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ            3042160016 15/12/2558

158 อุปกรณ์                                          1 รายการ              USD410.00     ตกลงราคา      Hangzhou Banry Ultrasonic          410.00 USD  Hangzhou Banry Ultrasonic          410.00 USD จดัซือโดยตรงจากต่างประเทศ            3042160017 15/12/2558

 

163 ตูอ้บเร่งอายุ                                   1  รายการ 532,710.28              532,710.28 พิเศษ บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั     532,710.28 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั     532,710.28 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3051160001 22/12/2558

 

164 จา้งบาํรุงรักษาลิฟทม์ิตซูบิชิ รายปี               1 รายการ 147,000.00 147,000.00     ตกลงราคา     บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั      147,000.00 บาท บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั      147,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3052160007 1/12/2558

 

165 จา้งเหมาบริการกาํจดัแมลง                          1 รายการ 44,000.00                  บริษทั เคมอิน อินคอร์โปเรชนั จาํกดั       43,999.98 บาท บริษทั เคมอิน อินคอร์โปเรชนั จาํกดั       43,999.98 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3052160008 8/12/2558

 

166 จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร                        6  รายการ 168,000.00 168,000.00 ต่อสญัญา บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํกดั            168,000.00 บาท บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํกดั            168,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 3052160009 21/12/2558

 

167 เช่า Notebook 33 เครือง ระยะเวลาเช่า 3 ปี        1 รายการ 1,992,600.00 1,220,313.60 สอบราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั         1,247,996.64 บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชนัแนลโปรดกัส์    1,220,313.60 บาท ราคาตาํสุด                            3057160002 17/12/2558

                                                                                                                           บริษทั เมโทรโปรเฟสชนัแนลโปรดกัส์    1,220,313.60 บาท                                                                                                  

 

168 เช่า PC 24 เครือง ระยะเวลาเช่า 3 ปี        1 รายการ 1,992,600.00 896,733.27 สอบราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั        896,733.27 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั           896,733.27 บาท ราคาตาํสุด                            3057160003 17/12/2558

                                                                                                     บริษทั เมโทรโปรเฟสชนัแนลโ    967,622.40 บาท                                                                                                  
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