
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง      จํานวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วิธีการ               เหตุผลทีคัดเลือก           เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

1 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,992.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,992.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,992.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160382 1/12/2015

2 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 17,344.70      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 17,344.70 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 17,344.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160383 1/12/2015

3 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 24,973.80      ตกลงราคา     
บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) 
จาํกดั

24,973.80 บาท 
บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) 
จาํกดั

24,973.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160384 2/12/2015

4 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 23,968.00      ตกลงราคา     
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

23,968.00 บาท 
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

23,968.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160385 1/12/2015

5 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 98,680.75      ตกลงราคา     บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 98,680.75 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 98,680.75 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160386 1/12/2015

6 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 32,557.53      ตกลงราคา     บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติง จาํกดั 32,557.53 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติง จาํกดั 32,557.53 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160387 1/12/2015

7 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  19  รายการ           1 งวด 18,885.50      ตกลงราคา     บริษทั วีนสั ซัพพลาย จาํกดั 18,885.50 บาท บริษทั วีนสั ซัพพลาย จาํกดั 18,885.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160388 1/12/2015

8 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 3,049.50      ตกลงราคา     บริษทั ธีรวฒัน์ เครืองอดัลม จาํกดั 3,049.50  บาท บริษทั ธีรวฒัน์ เครืองอดัลม จาํกดั 3,049.50  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160389 1/12/2015

9 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ           1 งวด 30,798.88      ตกลงราคา     บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 30,798.88 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 30,798.88 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160390 1/12/2015

10 วสัดุสํานกังาน  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 10,190.01      ตกลงราคา     บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 10,190.01 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 10,190.01 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160391 1/12/2015

11 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,239.00      ตกลงราคา     บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั 8,239.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั 8,239.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160392 1/12/2015

12 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 18,725.00      ตกลงราคา     บริษทั พี.ซี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 18,725.00  บาท บริษทั พี.ซี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 18,725.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160393 1/12/2015

13 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 71,155.00      ตกลงราคา     บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 71,155.00 บาท บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 71,155.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160394 1/12/2015

14 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  9  รายการ           1 งวด 37,450.00      ตกลงราคา     บริษทั วินด์มิลล์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั 37,450.00 บาท บริษทั วินด์มิลล์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั 37,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160395 3/12/2015

15 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 91,966.50      ตกลงราคา     บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จาํกดั 91,966.50 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จาํกดั 91,966.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160396 2/12/2015

16
จา้งบริการเปลียนอะไหล่ของตูดู้ดควนัไอ
กรด สารเคมีและสคบัเบอร์  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด                65,270.00                         ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 65,270.00   บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 65,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160397 2/12/2015

17 จา้งพน่อบหอ้งฆ่าเชือ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 23,000.00      ตกลงราคา     บริษทั ซิมม์ จาํกดั 23,000.00 บาท บริษทั ซิมม์ จาํกดั 23,000.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160398 2/12/2015
18 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 31,361.70      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั 31,361.70 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 31,361.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160399 2/12/2015

19 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  3  งาน           1 งวด 3,210.00      ตกลงราคา     บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 3,210.00  บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 3,210.00  บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160400 2/12/2015

20 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 38,520.00      ตกลงราคา     
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

38,520.00 บาท 
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

38,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160401 2/12/2015

21
จา้งเปลียนอะไหล่เครืองทาํนาํบริสุทธิ  
จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 12,519.00      ตกลงราคา     บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 12,519.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 12,519.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160402 2/12/2015

22
จา้งเปลียนอะไหล่เครืองทาํนาํบริสุทธิ  
จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 24,075.00      ตกลงราคา     บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 24,075.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิง 1992 จาํกดั 24,075.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160403 2/12/2015

23 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 17,976.00      ตกลงราคา     บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 17,976.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 17,976.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160404 2/12/2015

24 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 4,809.65      ตกลงราคา     บริษทั เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย จาํกดั 4,809.65 บาท บริษทั เซ็นทรัล แล็บ ซัพพลาย จาํกดั 4,809.65 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160405 2/12/2015

25 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 27,158.74      ตกลงราคา     บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 27,158.74 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 27,158.74 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160408 4/12/2015

26 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 30,816.00      ตกลงราคา     บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 30,816.00 บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 30,816.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160409 4/12/2015

27 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 16,371.00      ตกลงราคา     บริษทั เมอร์แคนไทล์ ไฮเทค จาํกดั 16,371.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล์ ไฮเทค จาํกดั 16,371.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160410 4/12/2015

28 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 26,536.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 26,536.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 26,536.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160412 4/12/2015

29 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,280.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,280.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160413 4/12/2015

30 วสัดุวิทยาศาสตร์  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                 6041160414 4/12/2015

สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที 31 ธันวาคม  2558

          ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา         
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง      จํานวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วิธีการ               เหตุผลทีคัดเลือก           เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร          ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา         

31 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 14,338.00      ตกลงราคา     
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

14,338.00 บาท
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

14,338.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160415 4/12/2015

32 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 27,953.75      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั 27,953.75 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 27,953.75 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160416 4/12/2015

33 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 17,505.20      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 17,505.20 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 17,505.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160417 4/12/2015

34 จา้งซ่อมเครือง  HPLC  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 45,475.00      ตกลงราคา     บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 45,475.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 45,475.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160418 4/12/2015

35 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 6,398.60      ตกลงราคา     บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติง จาํกดั 6,398.60 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติง จาํกดั 6,398.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160420 8/12/2015

36 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,835.05      ตกลงราคา     บริษทั สยามเรปแรป จาํกดั 1,835.05 บาท บริษทั สยามเรปแรป จาํกดั 1,835.05 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160421 8/12/2015

37 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 55,640.00      ตกลงราคา     บริษทั ศิรา เซฟตีแอนด์ทูล จาํกดั 55,640.00 บาท บริษทั ศิรา เซฟตีแอนด์ทูล จาํกดั 55,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160422 8/12/2015

38 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 4,879.20      ตกลงราคา     บริษทั เอสโก้ ไทย จาํกดั 4,879.20 บาท บริษทั เอสโก้ ไทย จาํกดั 4,879.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160424 8/12/2015

39 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 19,367.00      ตกลงราคา     บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 19,367.00 บาท บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 19,367.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160425 8/12/2015

40 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 17,184.20      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 17,184.20 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 17,184.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160426 8/12/2015

41 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 6,195.30      ตกลงราคา     บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริง จาํกดั 6,195.30 บาท บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริง จาํกดั 6,195.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160427 8/12/2015

42 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 10,967.50      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,967.50 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,967.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160428 9/12/2015

43 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 86,985.65      ตกลงราคา     บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติง จาํกดั 86,985.65 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติง จาํกดั 86,985.65 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160430 9/12/2015

44 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 18,313.05      ตกลงราคา     บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติง จาํกดั 18,313.05 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติง จาํกดั 18,313.05 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160431 9/12/2015

45
วสัดุงานติดตงัและซ่อมบาํรุงงานบริหาร
อาคาร  จาํนวน  22  รายการ

          1 งวด 19,248.34      ตกลงราคา     บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 19,248.34 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 19,248.34 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160432 9/12/2015

46 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,102.60      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,102.60 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,102.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160433 9/12/2015

47 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 295,000.00 295,000.00     ตกลงราคา     บริษทั พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 295,000.00 บาท บริษทั พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 295,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160434 9/12/2015

48 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,885.00      ตกลงราคา     บริษทั แคททาไลท์ จาํกดั 5,885.00 บาท บริษทั แคททาไลท์ จาํกดั 5,885.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160435 9/12/2015

49 นาํสําหรับใชใ้นงานวิจยั  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 18,199.84      ตกลงราคา     บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จาํกดั 2,799.98 บาท บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จาํกดั 2,799.98 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160436 11/12/2015

50 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,701.30      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,701.30 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,701.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160437 9/12/2015

51 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 17,120.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,120.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160438 9/12/2015

52
จา้งงานสอบเทียบเครือง Portable 
Colorimeter  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 19,260.00      ตกลงราคา     บริษทั เซ็นเทเซีย จาํกดั 19,260.00 บาท บริษทั เซ็นเทเซีย จาํกดั 19,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160439 9/12/2015

53 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,280.00      ตกลงราคา     บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,280.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160440 9/12/2015

54 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,070.00      ตกลงราคา     บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 1,070.00 บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 1,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160442 11/12/2015

55 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 90,950.00      ตกลงราคา     บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จาํกดั 90,950.00 บาท บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จาํกดั 90,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160443 11/12/2015

56 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,568.00      ตกลงราคา     
บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด์ เคมิคลั 
จาํกดั

2,568.00 บาท 
บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด์ เคมิคลั 
จาํกดั

2,568.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160445 11/12/2015

57 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 15,793.20      ตกลงราคา     
บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ 
จาํกดั

15,793.20 บาท 
บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ 
จาํกดั

15,793.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160447 11/12/2015

58 จา้งพน่อบหอ้งฆ่าเชือ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 6,955.00      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,955.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,955.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160448 11/12/2015

59 จา้งสังเคราะห์สาร  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 4,793.60      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,793.60 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,793.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160449 11/12/2015

60 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,025.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 8,025.00 บาท บริษทั เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 8,025.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160451 11/12/2015

61 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,177.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,177.00 บาท บริษทั เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,177.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160452 11/12/2015

62 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,595.20      ตกลงราคา     บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั 3,595.20 บาท บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั 3,595.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160453 14/12/2015

63 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  9  รายการ           1 งวด 199,020.00 199,020.00     ตกลงราคา     บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 199,020.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 199,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160454 15/12/2015

64 ซืออะไหล่พร้อมติดตงั  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 31,779.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 31,779.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 31,779.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160455 14/12/2015
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65 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 17,976.00      ตกลงราคา     บริษทั เวิลด์ไวด์ เทรดไทย จาํกดั 17,976.00 บาท บริษทั เวิลด์ไวด์ เทรดไทย จาํกดั 17,976.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160456 14/12/2015

66 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,490.00      ตกลงราคา     
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

7,490.00 บาท
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

7,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160457 14/12/2015

67 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,815.00      ตกลงราคา     
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

4,815.00 บาท 
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

4,815.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160458 15/12/2015

68 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 30,174.00      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั 30,174.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 30,174.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160459 15/12/2015

69 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 10,111.50      ตกลงราคา     บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 10,111.50 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 10,111.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160460 15/12/2015

70 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 19,153.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,153.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,153.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160461 15/12/2015

71 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,630.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 9,630.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 9,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160462 15/12/2015

72 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 33,068.35      ตกลงราคา     บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 33,068.35 บาท บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 33,068.35 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160463 15/12/2015

73 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 21,774.50      ตกลงราคา     
บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

21,774.50 บาท 
บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

21,774.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160465 15/12/2015

74 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  12  รายการ           1 งวด 19,548.90      ตกลงราคา     บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,548.90 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,548.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160466 15/12/2015

75 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  9  รายการ           1 งวด 17,858.30      ตกลงราคา     บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริง จาํกดั 17,858.30 บาท บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริง จาํกดั 17,858.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160467 15/12/2015

76 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 18,382.60      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,382.60 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,382.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160468 15/12/2015

77 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 17,002.30      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,002.30 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,002.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160469 15/12/2015

78 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 3,081.60      ตกลงราคา     
บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

3,081.60 บาท 
บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

3,081.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160470 15/12/2015

79 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,605.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,605.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,605.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160471 15/12/2015

80 จา้งขนของเสียอนัตราย  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 49,220.00      ตกลงราคา     
บริษทั พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลยี จาํกดั

49,220.00 บาท 
บริษทั พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลยี จาํกดั

49,220.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160472 15/12/2015

81 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 35,310.00      ตกลงราคา     บริษทั บูชิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 35,310.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 35,310.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160473 15/12/2015

82 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 33,170.00      ตกลงราคา     บริษทั บูชิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 33,170.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 33,170.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160474 15/12/2015

83 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 32,795.50      ตกลงราคา     บริษทั อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จาํกดั 32,795.50 บาท บริษทั อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จาํกดั 32,795.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160475 16/12/2015

84 จา้งซ่อมเครือง Cooling Bath  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 20,856.00      ตกลงราคา     บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั 20,865.00 บาท บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั 20,865.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160476 16/12/2015

85
จา้งงานจดัซืออะไหล่พร้อมติดตงั  จาํนวน   1
  รายการ

          1 งวด 154,080.00 154,080.00     ตกลงราคา     บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 154,080.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 154,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160477 18/12/2015

86 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 9,951.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,951.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,951.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160478 16/12/2015

87 วสัดุสํานกังาน  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 30,816.00      ตกลงราคา     บริษทั ซัน ควอลิตี อินดสัทรีส์ จาํกดั 30,816.00 บาท บริษทั ซัน ควอลิตี อินดสัทรีส์ จาํกดั 30,816.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160479 16/12/2015

88 จา้งงานซ่อม เครืองชงั 4 ตน. จาํนวน  1  งาน           1 งวด 18,564.50      ตกลงราคา     บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 18,564.50 บาท บริษทั เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 18,564.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160480 16/12/2015

89 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,420.00      ตกลงราคา     บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั 6,420.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั 6,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160481 16/12/2015

90 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 12,679.50      ตกลงราคา     บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท์ จาํกดั 12,679.50 บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท์ จาํกดั 12,679.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160482 16/12/2015

91 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 29,500.00      ตกลงราคา     บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 29,500.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 29,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160483 16/12/2015

92 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,051.75      ตกลงราคา     บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 8,051.75 บาท บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 8,051.75 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160484 16/12/2015

93 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 12,305.00      ตกลงราคา     บริษทั เคเคเค พรีซิชนั จาํกดั 12,305.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชนั จาํกดั 12,305.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160485 16/12/2015

94 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 14,049.10      ตกลงราคา     บริษทั จิณณะ คตัติง เซอร์วิส จาํกดั 14,049.10 บาท บริษทั จิณณะ คตัติง เซอร์วิส จาํกดั 14,049.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160486 16/12/2015

95 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,424.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,424.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,424.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160487 16/12/2015

96 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 7,233.20      ตกลงราคา     บริษทั ฟิตติง เฮา้ส์  จาํกดั 7,233.20 บาท บริษทั ฟิตติง เฮา้ส์  จาํกดั 7,233.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160488 16/12/2015

97 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,089.20      ตกลงราคา     บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติง จาํกดั 8,089.20 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติง จาํกดั 8,089.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160489 17/12/2015

98 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 82,390.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 82,390.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 82,390.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160490 17/12/2015
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99 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 17,483.80      ตกลงราคา     บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั 17,483.80 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั 17,483.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160491 29/12/2015

100
จา้งซ่อมเครือง Balance 2 Point   จาํนวน  1  
งาน

          1 งวด 21,186.00      ตกลงราคา     บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั 21,186.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั 21,186.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160492 18/12/2015

101 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 14,017.00      ตกลงราคา     บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,017.00 บาท บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,017.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160493 18/12/2015

102
ซือเครือง UPS และเครือง Stabilizer จาํนวน 
 2  รายการ

          1 งวด 8,453.00      ตกลงราคา     บริษทั ยโูปรเทค จาํกดั 8,453.00 บาท บริษทั ยโูปรเทค จาํกดั 8,453.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160494 18/12/2015

103 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  24  รายการ           1 งวด 8,836.98      ตกลงราคา     บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 8,836.98 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 8,836.98 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160495 18/12/2015

104 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,821.70      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,821.70 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,821.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160496 18/12/2015

105 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,624.20      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 8,624.20 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 8,624.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160497 18/12/2015

106 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 32,827.60      ตกลงราคา     บริษทั แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จาํกดั 32,827.60 บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จาํกดั 32,827.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160498 18/12/2015

107 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 3,852.00      ตกลงราคา     บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 3,852.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 3,852.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160499 18/12/2015

108 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 26,910.50      ตกลงราคา     บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 26,910.50 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 26,910.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160500 18/12/2015

109 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 22,684.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 22,684.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 22,684.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160501 18/12/2015

110 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 25,787.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 25,787.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 25,787.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160502 18/12/2015

111 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 36,893.60      ตกลงราคา     บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 36,893.60 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 36,893.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160503 18/12/2015

112 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 42,436.20      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 42,436.20 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 42,436.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160504 18/12/2015

113
จา้งตรวจวดัคุณภาพนาํเสียโครงการสิงทอ  
จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 5,623.92      ตกลงราคา     บริษทั แซน อี.68 แลบ จาํกดั 5,623.92 บาท บริษทั แซน อี.68 แลบ จาํกดั 5,623.92 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160505 21/12/2015

114 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 24,331.80      ตกลงราคา     บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 24,331.80 บาท บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 24,331.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160506 21/12/2015

115 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 36,380.00      ตกลงราคา     บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 36,380.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 36,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160507 21/12/2015

116 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 12,567.15      ตกลงราคา     บริษทั เอส.พี. บวรกิตติ จาํกดั 12,567.15 บาท บริษทั เอส.พี. บวรกิตติ จาํกดั 12,567.15 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160508 21/12/2015

117 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 25,680.00      ตกลงราคา     
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

25,680.00 บาท
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

25,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160509 21/12/2015

118 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 41,794.20      ตกลงราคา     บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิง(ไทยแลนด์)จาํกดั 41,794.20 บาท บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิง(ไทยแลนด์)จาํกดั 41,794.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160510 21/12/2015

119 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 158,360.00 158,360.00     ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พนัธ์นภา 158,360.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พนัธ์นภา 158,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160512 21/12/2015

120 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,382.10      ตกลงราคา     บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 5,382.10 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 5,382.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160513 21/12/2015

121 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  11  รายการ           1 งวด 17,697.80      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,697.80 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,697.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160514 21/12/2015

122 จา้งทาํเซ็นเซอร์  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 49,000.00      ตกลงราคา     นางสาว สมพร ไตรปาน 49,000.00 บาท นางสาว สมพร ไตรปาน 49,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160515 22/12/2015

123 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 9,416.00      ตกลงราคา     บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั 9,416.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั 9,416.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160516 22/12/2015

124 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,350.00      ตกลงราคา     บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 5,350.00 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 5,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160517 22/12/2015

125 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,852.00      ตกลงราคา     บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,852.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,852.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160518 22/12/2015

126 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 17,976.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 17,976.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 17,976.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160519 22/12/2015

127 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,436.50      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,436.50 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,436.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160520 22/12/2015

128 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 13,000.50      ตกลงราคา     บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 13,000.50 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิสเซส จาํกดั 13,000.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160521 22/12/2015

129 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 26,386.20      ตกลงราคา     บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 26,386.20 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 26,386.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160522 22/12/2015

130 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 28,301.50      ตกลงราคา     บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 28,301.50 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 28,301.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160523 22/12/2015

131 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,291.60      ตกลงราคา     
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

6,291.60 บาท
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

6,291.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160524 22/12/2015

132 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 21,186.00      ตกลงราคา     บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 21,186.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 21,186.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160525 22/12/2015

133 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 16,157.00      ตกลงราคา     
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

16,157.00 บาท 
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติง 
จาํกดั

16,157.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160526 22/12/2015

134 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 19,934.10      ตกลงราคา     บริษทั เอ็ม.ที.พรินท์ จาํกดั 19,934.10 บาท บริษทั เอ็ม.ที.พรินท์ จาํกดั 19,934.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160527 22/12/2015
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135 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 43,591.80      ตกลงราคา     บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 43,591.80 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 43,591.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160528 22/12/2015

136 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,424.00      ตกลงราคา     บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,424.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,424.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160529 22/12/2015

137 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,346.00      ตกลงราคา     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ็น.วาย.อาร์. 8,346.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ็น.วาย.อาร์. 8,346.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160530 22/12/2015

138 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 8,560.00     ตกลงราคา     บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 8,560.00 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 8,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160531 22/12/2015

139 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 11,374.10      ตกลงราคา     
บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด์ เคมิคลั 
จาํกดั

11,374.10 บาท
บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด์ เคมิคลั 
จาํกดั

11,374.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160532 22/12/2015

140
จา้งซ่อมเครืองตูค้วบคุมอุณหภูมิ  จาํนวน  1 
 งาน

          1 งวด 5,671.00      ตกลงราคา     บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั 5,671.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั 5,671.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160533 22/12/2015

141 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 14,477.10      ตกลงราคา     บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 14,477.10 บาท บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 14,477.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160534 22/12/2015

142 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 10,978.20      ตกลงราคา     บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 10,978.20 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 10,978.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160535 22/12/2015

143 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 14,642.95      ตกลงราคา     บริษทั เอส.พี.เจ.พี จาํกดั 14,642.95 บาท บริษทั เอส.พี.เจ.พี จาํกดั 14,642.95 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160536 22/12/2015

144 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,346.00      ตกลงราคา     บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,346.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,346.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160537 22/12/2015

145 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,653.60      ตกลงราคา     บริษทั เมอร์ค จาํกดั 2,653.60 บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 2,653.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160538 23/12/2015

146 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 42,062.49      ตกลงราคา     บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิง(ไทยแลนด์)จาํกดั 42,062.49 บาท บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิง(ไทยแลนด์)จาํกดั 42,062.49 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160539 24/12/2015

147 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 29,960.00      ตกลงราคา     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 29,960.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 29,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160540 24/12/2015

148
ซืออะไหล่เครือง Viscometer  จาํนวน  1  
รายการ

          1 งวด 6,848.00      ตกลงราคา     บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั 6,848.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชนั จาํกดั 6,848.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160541 24/12/2015

150 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,942.50      ตกลงราคา     บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 2,942.50 บาท บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 2,942.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160543 24/12/2015

151 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 60,765.30      ตกลงราคา     บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั 60,765.30 บาท บริษทั ธีระเทรดดิง จาํกดั 60,765.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160544 25/12/2015

152 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  14  รายการ           1 งวด 36,824.05      ตกลงราคา     บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติง จาํกดั 36,824.05 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติง จาํกดั 36,824.05 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160545 25/12/2015

153 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 6,505.60      ตกลงราคา     บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 6,505.60 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 6,505.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160548 28/12/2015

154
จา้งซ่อมเครือง Springe Pump  จาํนวน  1  
งาน

          1 งวด 5,130.65      ตกลงราคา     บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค  จาํกดั 5,130.65 บาท บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค  จาํกดั 5,130.65 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160549 28/12/2015

155 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 35,465.15      ตกลงราคา     บริษทั พี.ที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 35,465.15 บาท บริษทั พี.ที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 35,465.15 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160550 28/12/2015

156 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 6,644.70      ตกลงราคา     บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิง(ไทยแลนด์)จาํกดั 6,644.70 บาท บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิง(ไทยแลนด์)จาํกดั 6,644.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160551 28/12/2015

157 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,745.00      ตกลงราคา     บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 3,745.00 บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 3,745.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160552 28/12/2015

158 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 19,046.00      ตกลงราคา     บริษทั ไซเอนซ์ เทค อินโนเวชนั จาํกดั 19,046.00 บาท บริษทั ไซเอนซ์ เทค อินโนเวชนั จาํกดั 19,046.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160553 28/12/2015

159 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,495.80      ตกลงราคา     บริษทั ไซเอนซ์ เทค อินโนเวชนั จาํกดั 8,495.80 บาท บริษทั ไซเอนซ์ เทค อินโนเวชนั จาํกดั 8,495.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160554 28/12/2015

160 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  26  รายการ           1 งวด 28,060.75      ตกลงราคา     บริษทั วีนสั ซัพพลาย จาํกดั 28,060.75 บาท บริษทั วีนสั ซัพพลาย จาํกดั 28,060.75 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160555 29/12/2015

161 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 23,193.30     ตกลงราคา      Phosphorex, Inc.                     594.70 USD  Phosphorex, Inc.                     594.70 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6042160014 8/12/2015

162 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 9,064.69     ตกลงราคา      Graphenea S.A.                       194.00 EUR  Graphenea S.A.                       194.00 EUR มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6042160017 23/12/2015

163 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 45,989.58     ตกลงราคา      Polysciences Asia Pacific          1,179.22 USD  Polysciences Asia Pacific          1,179.22 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6042160019 21/12/2015

164 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ           1 งวด 59,615.40     ตกลงราคา      Fitzgerald                       1,528.60 USD  Fitzgerald                       1,528.60 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6042160020 28/12/2015

6043160016

(6052160013)

6043160017

(6052160014)

6043160018

149
จา้งเหมาติดตงัเดินสายเมนไฟฟ้าใหก้บั   
หอ้งปฏิบตัิการ  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 83,727.50        ตกลงราคา     บาท บริษทั ยทูิลิตี โปรเจค จาํกดับริษทั ยทูิลิตี โปรเจค จาํกดั 83,727.50 83,727.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว                 6041160542 24/12/2015

165
จา้งเตรียมสารและวิเคราะห์ผลการเคลือบ
ผิวกนันาํ จาํนวน  1  งาน

          8 งวด 152,000.00 152,000.00     ตกลงราคา     นาย คฑาวุธ โลหะเวช 152,000.00 บาท นาย คฑาวุธ โลหะเวช 152,000.00 บาท เป็นผูท้ีมีคุณสมบตัิตรงตามทีสํานกังานกาํหนด    22/12/2015

166

จา้งดาํเนินงานวิจยัหาสภาวะทีเหมาะสมใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ปรับอากาศทีมี
ประสิทธิภาพในการใชง้านและความ
ปลอดภยัต่อการไดร้ับการสัมผสัทางผิวหนงั 
 จาํนวน  1  งาน

          4 งวด 88,000.00      ตกลงราคา     นางสาว ยวุภรณ์ เกตุแกว้ 88,000.00 บาท นางสาว ยวุภรณ์ เกตุแกว้ 88,000.00 บาท เป็นผูท้ีมีคุณสมบตัิตรงตามทีสํานกังานกาํหนด 22/12/2015

167
จา้งทีปรึกษาอาวุโสสําหรับหอ้งปฏิบตัิการ
นาโนโมเลกลุเป้าหมาย จาํนวน  1  งาน

          6 งวด 304,920.00 304,920.00 ทีปรึกษา/ผูเ้ชียวชาญ มหาวิทยาลยั มหิดล 304,920.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 304,920.00 บาท เป็นผูท้ีมีคุณสมบตัิตรงตามทีสํานกังานกาํหนด 4/12/2015
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซือ/จัดจ้าง      จํานวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วิธีการ               เหตุผลทีคัดเลือก           เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร          ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ                   ผู้ทีได้รับการคัดเลือกและราคา         

(6053160002)

6043160020

(6052160016)

6043160021

(6052160017)

6043160022

(6052160018)

จา้งเหมาศึกษาการผลิตวสัดุคาร์บอนรูพรุน
จากผงถ่านของยางรถยนต์เก่า

6043160024

ทีผา่นกระบวนการไพโรไลซิสดว้ยวิธีการ
กระตุน้ทางกายภาพ จาํนวน 1 งาน

(6052160019)

6043160025

(6053160003)

167
นาโนโมเลกลุเป้าหมาย จาํนวน  1  งาน

          6 งวด 304,920.00 304,920.00 ทีปรึกษา/ผูเ้ชียวชาญ มหาวิทยาลยั มหิดล 304,920.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 304,920.00 บาท เป็นผูท้ีมีคุณสมบตัิตรงตามทีสํานกังานกาํหนด 4/12/2015

168 จา้งเหมาบริการบนัทึกขอ้มูล จาํนวน  1  งาน           8 งวด 128,000.00 128,000.00     ตกลงราคา     นางสาว ละอองทิพย ์สัญญะศพัท์ 128,000.00 บาท นางสาว ละอองทิพย ์สัญญะศพัท์ 128,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามทีหน่วยงานกาํหนด 9/12/2015

169

จา้งศึกษาและทาํวิจยัในโครงการ"การ
พฒันาวิธีการตรวจหาเชือวณัโรคจาก
ปฏิกิริยาการเพิมปริมาณดีเอ็นเอในหลอด
ทดลองดว้ยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
หอ้งปฏิบตัิการนาโนโมเลกลุเป้าหมาย" 
จาํนวน  1  งาน

          5  งวด 105,000.00 105,000.00     ตกลงราคา     นางสาว อาภาพร รัตนกิตติ 105,000.00 บาท นางสาว อาภาพร รัตนกิตติ 105,000.00 บาท เป็นผูท้ีมีคุณสมบตัิตรงตามทีสํานกังานกาํหนด 14/12/2015

170

จา้งศึกษาพฒันาอนุภาคนาโนและผลิตภณัฑ์
ชะลอวยัผสมเซริซินจากรังไหมและพฒันา
ครีมบาํรุงรอบดวงตาและผิวหนา้ผสมเซ
ริซินจากรังไหมหอ้งปฏิบตัิการนาโนเวช
สําอาง จาํนวน  1  งาน

          3 งวด 57,000.00      ตกลงราคา     นางสาว พิรุณรัตน์ ชยัศรี 57,000.00 บาท นางสาว พิรุณรัตน์ ชยัศรี 57,000.00 บาท เป็นผูท้ีมีคุณสมบตัิตรงตามทีสํานกังานกาํหนด 4/1/2016

171           3 งวด 75,000.00                           ตกลงราคา     นางสาว สุชุตา นาคนาคา 75,000.00 บาท นางสาว สุชุตา นาคนาคา 75,000.00 บาท เป็นผูท้ีมีคุณสมบตัิตรงตามทีสํานกังานกาํหนด 29/12/2015

172
จา้งทีปรึกษาหอ้งปฏิบตัิการ NEC  จาํนวน  1
  งาน

12  งวด 556,200.00 556,200.00 ทีปรึกษา/ผูเ้ชียวชาญ เป็นผูท้ีมีคุณสมบตัิตรงตามทีสํานกังานกาํหนด 29/12/2015สถาบนั วิทยสิริเมธี 556,200.00 บาท สถาบนั วิทยสิริเมธี 556,200.00 บาท
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