
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#เอกสาร
1 วสัดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึก)        5 รายการ 42,900.00      ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 42,900.00 บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 42,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160519 6/01/2559

 
2 จา้งทาํกระเป๋าใส่เอกสาร        1 รายการ 30,000.00      ตกลงราคา บริษทั แกรนดส์เตบ็ จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั แกรนดส์เตบ็ จาํกดั 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160520 6/01/2559

 
3 วสัดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึก)        4 รายการ 17,535.00      ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 17,535.00 บาท บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 17,535.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160521 6/01/2559

 
4 จา้งทาํของที:ระลึก USB16GB        1 รายการ 21,300.00      ตกลงราคา บริษทั มิสเตอร์ ไอ.ที.อินเตอร์เนชั:นแนล จาํกดั 21,300.00 บาท บริษทั มิสเตอร์ ไอ.ที.อินเตอร์เนชั:นแนล จาํกดั 21,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160522 6/01/2559

 
5 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 36,650.00      ตกลงราคา บริษทั เค.เอน็.แพค็กิCง จาํกดั 36,650.00 บาท บริษทั เค.เอน็.แพค็กิCง จาํกดั 36,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160523 14/01/2559

 
6 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 650.00                          ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 650.00            บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 650.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160524 6/01/2559

 
7 จา้งซ่อมเครื:องมือวทิย์        2 รายการ 15,000.00      ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160525 7/01/2559

 
8 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 20,300.00      ตกลงราคา นาย ปราโมทย ์คูวฒันสุชาติ 20,300.00 บาท นาย ปราโมทย ์คูวฒันสุชาติ 20,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160526 7/01/2559

 
9 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 11,563.40      ตกลงราคา บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 11,563.40 บาท บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 11,563.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160527 7/01/2559

 
10 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        6 รายการ 7,790.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,790.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,790.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160528 7/01/2559

 
11 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 2,800.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160529 7/01/2559

 
12 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 14,520.00      ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 14,520.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 14,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160530 7/01/2559

 
13 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,560.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,560.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160531 7/01/2559

 
14 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,900.00      ตกลงราคา บริษทั แกรนดีC  คราวน์ จาํกดั 4,900.00 บาท บริษทั แกรนดีC  คราวน์ จาํกดั 4,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160532 7/01/2559

 
15 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,000.00      ตกลงราคา นาย สุริยนั สุธารสขจรชยั 10,000.00 บาท นาย สุริยนั สุธารสขจรชยั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160533 8/01/2559

 
16 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 4,392.00      ตกลงราคา บริษทั ไอดี มาร์ท จาํกดั 4,392.00 บาท บริษทั ไอดี มาร์ท จาํกดั 4,392.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160534 7/01/2559

 
17 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 2,280.00      ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,280.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160535 7/01/2559

 
18 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        5 รายการ 7,150.00      ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 7,150.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 7,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160536 7/01/2559

 
19 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 21,300.00      ตกลงราคา บริษทั อิลลินอยส์ อินสทรูแมน้ท ์จาํกดั 21,300.00 บาท บริษทั อิลลินอยส์ อินสทรูแมน้ท ์จาํกดั 21,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160537 7/01/2559

 
20 จา้งเหมาบริการ       1  รายการ 20,000.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทียูซี โพลิเมอร์ แอนด ์เอน็จิเนียริ:ง เซอร์วสิ 20,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทียูซี โพลิเมอร์ แอนด ์เอน็จิเนียริ:ง เซอร์วสิ 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160538 7/01/2559

 
21 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,800.00      ตกลงราคา บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 1,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160539 7/01/2559

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2559

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#เอกสาร
 

22 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 8,800.00      ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 8,800.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 8,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160540 7/01/2559
 

23 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 7,300.00      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 7,300.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 7,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160541 7/01/2559
 

24 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 12,000.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160542 7/01/2559
 

25 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 1,300.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160543 7/01/2559
 

26 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 7,360.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,360.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160544 8/01/2559
 

27 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 5,000.00      ตกลงราคา บริษทั ธนพฒัน์ เซลแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั ธนพฒัน์ เซลแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160545 8/01/2559
 

28 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       2  รายการ 6,300.00      ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 6,300.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 6,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160546 8/01/2559
 

29 จา้งเหมาบริการ       6  รายการ 18,000.00      ตกลงราคา บริษทั สาลี: คลัเล่อร์ จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั สาลี: คลัเล่อร์ จาํกดั 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160547 8/01/2559
 

30 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 13,400.00      ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,400.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160548 8/01/2559
 

31 วเิคราะห์ทดสอบ       2  รายการ 11,700.00      ตกลงราคา บริษทั เอแอลเอส เทสติCง เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,700.00 บาท บริษทั เอแอลเอส เทสติCง เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160549 8/01/2559
 

32 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 21,802.00      ตกลงราคา บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 21,802.00 บาท บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 21,802.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160550 8/01/2559
 

33 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)       1  รายการ 900.00                          ตกลงราคา บริษทั ออฟติมอล เทค จาํกดั 900.00            บาท บริษทั ออฟติมอล เทค จาํกดั 900.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160551 8/01/2559
 

34 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       2  รายการ 16,400.00      ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 16,400.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 16,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160552 8/01/2559
 

35 จา้งเหมาบริการ       3  รายการ 9,420.00      ตกลงราคา นาย พนสั   หอมขจร 9,420.00 บาท นาย พนสั   หอมขจร 9,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160553 8/01/2559
 

36 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 3041160554 8/01/2559
 

37 เครื:องเขย่าตะแกรงร่อน        1 รายการ 228,500.00 228,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 228,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 228,500.00 บาท ราคาตํ:าสุด 3041160555 12/01/2559
 บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั:น จาํกดั 297,800.00 บาท
 

38 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 3,500.00      ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั:น จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อินโนเวชั:น จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160556 12/01/2559
 

39 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ (Nitrogen Genarator)        1 รายการ 690,000.00 690,000.00       พิเศษ บริษทั ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 690,000.00 บาท บริษทั ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 690,000.00 บาท คุณสมบตัิเป็นไปตามที:สํานกังานกาํหนด 3041160557 12/01/2559
 

40 วสัดุอุปกรณ์ซ่อมแอร์        5 รายการ 11,790.00      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 11,790.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 11,790.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160558 12/01/2559
 

41 เติมนํCายาดบัเพลิง        1 รายการ 450.00                          ตกลงราคา บริษทั เครื:องดบัเพลิง อิมพีเรียล จาํกดั 450.00            บาท บริษทั เครื:องดบัเพลิง อิมพีเรียล จาํกดั 450.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160559 12/01/2559
 

42 Sieve        3 รายการ 7,200.00      ตกลงราคา บริษทั ซอยลเ์ทสติCงสยาม จาํกดั 7,200.00 บาท บริษทั ซอยลเ์ทสติCงสยาม จาํกดั 7,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160560 12/01/2559
 

43 จา้งตรวจสอบเครื:อง NMR        1 รายการ 66,000.00      ตกลงราคา  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 66,000.00 บาท  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 66,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160561 12/01/2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#เอกสาร
44 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 8,600.00      ตกลงราคา บริษทั ซีแอลเอส แม่พิมพ ์จาํกดั 8,600.00 บาท บริษทั ซีแอลเอส แม่พิมพ ์จาํกดั 8,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160562 13/01/2559

 
45 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 30,000.00      ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160563 13/01/2559

 
46 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 7,800.00      ตกลงราคา บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั ธ.ธนชั จาํกดั 7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160564 13/01/2559

 
47 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,595.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 2,595.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 2,595.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160565 13/01/2559

 
48 นํCายาลา้งจาน        5 รายการ 27,750.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 27,750.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 27,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160566 13/01/2559

 
49 อะไหล่ตูอ้บ Memmert        3 รายการ 7,610.00      ตกลงราคา บริษทั ฟลูเทค จาํกดั 7,610.00 บาท บริษทั ฟลูเทค จาํกดั 7,610.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160567 13/01/2559

 
50 เครื:องดื:ม       10 รายการ 20,555.00      ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 20,555.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 20,555.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160568 13/01/2559

 
51 หลอดไฟ        7 รายการ 13,705.00      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 13,705.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 13,705.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160569 13/01/2559

 
52 ค่าบริการสอบเทียบ thermo hygrometer        1 รายการ 3,980.00      ตกลงราคา บริษทั เอน็.เอม็.เทคนิคอล จาํกดั 3,980.00 บาท บริษทั เอน็.เอม็.เทคนิคอล จาํกดั 3,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160570 13/01/2559

 
53 สอบเทียบ electronic balance        3 รายการ 6,900.00      ตกลงราคา บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จาํกดั 6,900.00 บาท บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จาํกดั 6,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160571 13/01/2559

 
54 Carbon Film,        2 รายการ 58,000.00      ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 58,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 58,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160572 13/01/2559

 
55 กระดานไมก้๊อก        1 รายการ 1,200.00      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 1,200.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 1,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160573 13/01/2559

 
56 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       14 รายการ 2,332.00      ตกลงราคา บริษทั ไฟฟ้าไทยดอทคอม จาํกดั 2,332.00 บาท บริษทั ไฟฟ้าไทยดอทคอม จาํกดั 2,332.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160574 13/01/2559

 
57 เครื:องทดสอบความลา้        1 รายการ 3,541,803.00 3,541,803.00       พิเศษ บริษทั เอสที ทวนิ อินเตอร์เนชั:นแนล จาํกดั 3,541,803.00 บาท บริษทั เอสที ทวนิ อินเตอร์เนชั:นแนล จาํกดั 3,541,803.00 บาท คุณสมบตัิเป็นไปตามที:สํานกังานกาํหนด 3041160575 14/01/2559

 
58 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 133,970.00 133,970.00     ตกลงราคา บริษทั เพรสตนั เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 133,970.00 บาท บริษทั เพรสตนั เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 133,970.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160576 14/01/2559

 
59 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 106,425.00 106,425.00     ตกลงราคา บริษทั เพรสตนั เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 106,425.00 บาท บริษทั เพรสตนั เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 106,425.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160577 14/01/2559

 
60 Methanol Ethanol        2 รายการ 5,920.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 5,920.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 5,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160578 14/01/2559

 
61 Carbon stub        2 รายการ 10,500.00      ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 10,500.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 10,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160579 14/01/2559

 
62 PM กลอ้งจุลทรรศน์        1 รายการ 12,600.00      ตกลงราคา บริษทั เอม็เอม็ที เอน็จิเนียริ:ง จาํกดั 12,600.00 บาท บริษทั เอม็เอม็ที เอน็จิเนียริ:ง จาํกดั 12,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160580 14/01/2559

 
63 อุปกรณ์ซ่อมเสียงตามสาย       13 รายการ 4,543.00      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 4,543.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 4,543.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160581 14/01/2559

 
64 กระดาษเช็ดมือ และ กระดาษชาํระ        2 รายการ 60,000.00      ตกลงราคา บริษทั วนิเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 60,000.00 บาท บริษทั วนิเนอร์ เปเปอร์ จาํกดั 60,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160582 14/01/2559

 
65 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 24,496.00      ตกลงราคา บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 24,496.00 บาท บริษทั โอเรียนทลั มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 24,496.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160583 14/01/2559

 
66 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,190.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,190.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,190.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160584 14/01/2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#เอกสาร
67 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 13,500.00      ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 13,500.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 13,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160585 14/01/2559

 
68 จา้งเหมาบริการ       4  รายการ 1,500.00      ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160586 14/01/2559

 
69 วสัดุวทิยาศาสตร์(เมด็พลาสติก)       2  รายการ 17,500.00      ตกลงราคา บริษทั บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เก็ตติCง จาํกดั 17,500.00 บาท บริษทั บีซี โพลิเมอร์ส มาร์เก็ตติCง จาํกดั 17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160587 14/01/2559

 
70 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,326.70      ตกลงราคา บริษทั ออโต ้เอ พลสั จาํกดั 1,326.70 บาท บริษทั ออโต ้เอ พลสั จาํกดั 1,326.70 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160588 15/01/2559

 
71 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,389.00      ตกลงราคา บริษทั เทสติCง อินสทรูเมนท ์จาํกดั 5,389.00 บาท บริษทั เทสติCง อินสทรูเมนท ์จาํกดั 5,389.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160589 15/01/2559

 
72 ค่า Re-Calibration Reference Xenon Lamp        1 รายการ 168,224.30 168,224.30     ตกลงราคา บริษทั ไพรเมซี: ซพัพลาย จาํกดั 168,224.30 บาท บริษทั ไพรเมซี: ซพัพลาย จาํกดั 168,224.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160590 15/01/2559

 
73 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 20,000.00      ตกลงราคา บริษทั ไออีเอส อิเลค็ทริค จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั ไออีเอส อิเลค็ทริค จาํกดั 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160591 15/01/2559

 
74 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 12,544.20      ตกลงราคา บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 12,544.20 บาท บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 12,544.20 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160592 15/01/2559

 
75 Adapter with TPFE-stpc        1 รายการ 1,500.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160593 15/01/2559

 
76 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล        2 รายการ 8,440.00      ตกลงราคา บริษทั วฒันา เซฟตีCโปรดกัส์ จาํกดั 8,440.00 บาท บริษทั วฒันา เซฟตีCโปรดกัส์ จาํกดั 8,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160594 15/01/2559

 
77 หลอดแอลอีดี        2 รายการ 12,201.50      ตกลงราคา บริษทั อีฟ ไลทต์ิCง จาํกดั 12,201.50 บาท บริษทั อีฟ ไลทต์ิCง จาํกดั 12,201.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160596 15/01/2559

 
78 วสัดุอุปกรณ์ Spare Part       14 รายการ 8,888.00      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 8,888.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 8,888.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160597 15/01/2559

 
79 เครื:องผสมอาหารและใบพาย        2 รายการ 29,065.42      ตกลงราคา บริษทั โกลเดน้นายน์ จาํกดั 29,065.42 บาท บริษทั โกลเดน้นายน์ จาํกดั 29,065.42 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160598 15/01/2559

 
80 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 11,700.00      ตกลงราคา บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 11,700.00 บาท บริษทั ดี เอม็ อี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 11,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160599 15/01/2559

 
81 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 15,000.00      ตกลงราคา บริษทั ไนน์เวริ์ค เอนจิเนียริ:ง จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั ไนน์เวริ์ค เอนจิเนียริ:ง จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160600 15/01/2559

 
82 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,000.00      ตกลงราคา บริษทั ไพน์ - แปซิฟิค คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั ไพน์ - แปซิฟิค คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160601 15/01/2559

 
83 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 4,500.00      ตกลงราคา บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ:ง จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ:ง จาํกดั 4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160602 15/01/2559

 
84 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 1,785.00      ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,785.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,785.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160603 18/01/2559

 
85 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 15,120.00      ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 15,120.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 15,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160604 18/01/2559

 
86 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)       1  รายการ 2,600.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,600.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160605 18/01/2559

 
87 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(ตูเ้ยน็)        1 รายการ 7,650.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กรุงเทพบริการแก๊ส 7,650.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กรุงเทพบริการแก๊ส 7,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160606 18/01/2559

 
88 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        8 รายการ 5,897.00      ตกลงราคา บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลูชั:น จาํกดั 5,897.00 บาท บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลูชั:น จาํกดั 5,897.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160607 18/01/2559

 
89 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 82,350.00      ตกลงราคา บริษทั ซี.อี.คอมบิเนชั:น จาํกดั 82,350.00 บาท บริษทั ซี.อี.คอมบิเนชั:น จาํกดั 82,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160608 18/01/2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#เอกสาร
90 จา้งออกแบบการวางแผนผ่าตดั        1 รายการ 42,056.07      ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 42,056.07 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 42,056.07 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160609 18/01/2559

 
91 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 69,000.00      ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 69,000.00 บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 69,000.00 บาท ราคาตํ:าสุด 3041160610 18/01/2559

 บริษทั อีเทอร์นิตีC  จาํกดั 71,466.00 บาท
 

92 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 5,250.00      ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,250.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160611 18/01/2559
 

93 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)       2  รายการ 3,650.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 3,650.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 3,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160612 18/01/2559
 

94 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 31,518.00      ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 31,518.00 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 31,518.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160613 18/01/2559
 

95 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 19,500.00      ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 19,500.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 19,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160614 18/01/2559
 

96 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์(Resistivity measure)        1 รายการ 198,000.00 198,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 198,000.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 198,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160615 19/01/2559
 

97 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        8 รายการ 23,208.75      ตกลงราคา บริษทั แซทเทล (ประเทศไทย) จาํกดั 23,208.75 บาท บริษทั แซทเทล (ประเทศไทย) จาํกดั 23,208.75 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160616 19/01/2559
 

98 จา้งทาํชิCนงานตน้แบบ        5 รายการ 13,860.00      ตกลงราคา บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 13,860.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอม็ คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 13,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160617 19/01/2559
 

99 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,500.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160618 19/01/2559
 

100 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 4,000.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160619 19/01/2559
 

101 วเิคราะห์ทดสอบ       1  รายการ 1,800.00      ตกลงราคา บริษทั ศูนยว์ทิยาศาสตร์เบทาโกร จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั ศูนยว์ทิยาศาสตร์เบทาโกร จาํกดั 1,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160620 19/01/2559
 

102 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 15,300.00      ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 15,300.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 15,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160621 19/01/2559
 

103 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 2,100.00      ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160622 19/01/2559
 

104 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 8,040.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,040.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160623 19/01/2559
 

105 จา้งเหมาบริการ        1  รายกร 11,000.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี.เอส.เอ.21 11,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี.เอส.เอ.21 11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160624 19/01/2559
 

106 อุปกรณ์ระบบนิวเมติก        5 รายการ 5,461.00      ตกลงราคา บริษทั ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 5,461.00 บาท บริษทั ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 5,461.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160625 20/01/2559
 

107 วสัดุสําหรับทาํอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์        4 รายการ 14,050.00      ตกลงราคา บริษทั วราไมโครเซอร์คิท จาํกดั 14,050.00 บาท บริษทั วราไมโครเซอร์คิท จาํกดั 14,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160626 20/01/2559
 

108 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 4,720.00      ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 4,720.00 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 4,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160627 20/01/2559
 

109 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,500.00      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิCง 1992 จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิCง 1992 จาํกดั 1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160628 20/01/2559
 

110 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        7 รายการ 16,648.90      ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 16,648.90 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 16,648.90 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160629 20/01/2559
 

111 PLURONIC        1 รายการ 2,610.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,610.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,610.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160630 21/01/2559
 

112 อะไหล่ซ่อมเครื:องมือวทิยาศาสตร์ 5เครื:อง        5 รายการ 6,472.31      ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 6,472.31 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 6,472.31 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160631 21/01/2559
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113 วสัดุสํานกังาน       12 รายการ 15,072.00      ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 15,072.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 15,072.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160632 21/01/2559
 

114 ถุงมือ        5 รายการ 19,450.00      ตกลงราคา บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อิโนเวชั:น จาํกดั 19,450.00 บาท บริษทั เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อิโนเวชั:น จาํกดั 19,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160633 21/01/2559
 

115 Kingston_RAM DDR3L(1600 NB) 8GB.        1 รายการ 2,900.00      ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 2,900.00 บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 2,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160634 21/01/2559
 

116 หลอดฮาโลเจน        1 รายการ 1,300.00      ตกลงราคา บริษทั สเปซเมด จาํกดั 1,300.00 บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 1,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160635 21/01/2559
 

117 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)       1  รายการ 28,500.00      ตกลงราคา บริษทั วศิวกรรมเคมี จาํกดั 28,500.00 บาท บริษทั วศิวกรรมเคมี จาํกดั 28,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160636 21/01/2559
 

118 วสัดุวทิยาศาสตร์(เมด็พลาสติก)       1  รายการ 48,000.00      ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั:นส จาํกดั 48,000.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั:นส จาํกดั 48,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160637 21/01/2559
 

119 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)       2  รายการ 3,200.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,050.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160638 21/01/2559
 

120 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)      10  รายการ 5,171.50      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 5,171.50 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 5,171.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160639 21/01/2559
 

121 แฟ้มตราชา้ง        1 รายการ 618.00                          ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 618.00            บาท ร้าน พฒันากิจ 618 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160640 22/01/2559
 

122 CARBON TAPE        1 รายการ 16,500.00      ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 16,500.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 16,500.00 บาท ราคาตํ:าสุด 3041160642 22/01/2559
 บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 19,500.00 บาท
 

123 Sodium Carbonate        1 รายการ 650.00                          ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 650.00            บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 650.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160643 22/01/2559
 

124 ซ่อมเครื:อง Hudraulic press set        2 รายการ 5,000.00      ตกลงราคา บริษทั ไทยไฮดรอลิค เซอร์วสิ จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั ไทยไฮดรอลิค เซอร์วสิ จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160645 22/01/2559
 

125 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 15,250.00      ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 15,250.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 15,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160646 22/01/2559
 

126 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 4,400.00      ตกลงราคา บริษทั วนิริส เทรดดิCง จาํกดั 4,400.00 บาท บริษทั วนิริส เทรดดิCง จาํกดั 4,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160647 22/01/2559
 

127 จา้งซ่อมระบบปรับอากาศ        1 รายการ 19,800.00      ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 19,800.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 19,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160648 22/01/2559
 

128 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 4,675.00      ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 4,675.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จาํกดั 4,675.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160649 22/01/2559
 

129 เก็บตวัอย่างอากาศ ครัC งที:1/59 (ชัCน6)        5 รายการ 64,100.00      ตกลงราคา บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี จาํกดั 64,100.00 บาท บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี จาํกดั 64,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160650 22/01/2559
 

130 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 12,000.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี เอม็ พี เซอร์วสิ 12,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี เอม็ พี เซอร์วสิ 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160651 22/01/2559
 

131 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 6,542.06      ตกลงราคา บริษทั ศิวะเทสติCง อินสเพค็ชั:น แอนด ์คอนซลัติCง จาํกดั 6,542.06 บาท บริษทั ศิวะเทสติCง อินสเพค็ชั:น แอนด ์คอนซลัติCง จาํกดั 6,542.06 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160652 22/01/2559
 

132 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 27,000.00      ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 27,000.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 27,000.00 บาท มีราคาตํ:าสุด 3041160653 25/01/2559
 บริษทั เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ จาํกดั 27,009.35 บาท
 

133 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 140,000.00 140,000.00     ตกลงราคา นาย เรืองฤทธิv  ถิตยบ์ุญครอง 140,000.00 บาท นาย เรืองฤทธิv  ถิตยบ์ุญครอง 140,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160654 25/01/2559
 

134 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,420.00      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,420.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160655 26/01/2559
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135 จา้งทาํชิCนงานกระดูกเทียมโลหะ        1 รายการ 8,500.00      ตกลงราคา บริษทั เจ.อาร์.พี.อินเตอร์ จาํกดั 8,500.00 บาท บริษทั เจ.อาร์.พี.อินเตอร์ จาํกดั 8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160656 26/01/2559
 

136 จา้งทาํชิCนงานประกอบระบบส่งกาํลงั        1 รายการ 18,000.00      ตกลงราคา  5 บิxกเจริญกลเอน็จิเนียริ:ง 18,000.00 บาท  5 บิxกเจริญกลเอน็จิเนียริ:ง 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160657 26/01/2559
 

137 วสัดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,700.00      ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 5,700.00 บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 5,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160658 26/01/2559
 

138 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 8,270.00      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,270.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160659 26/01/2559
 

139 จา้งซ่อมเครื:อง TGA-TA-01        2 รายการ 9,030.00      ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 9,030.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 9,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160660 26/01/2559
 

140 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 2,700.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160661 26/01/2559
 

141 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 8,640.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 8,640.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 8,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160662 26/01/2559
 

142 ฟิลเตอร์เครื:องทาํนํCา DI        5 รายการ 19,200.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แอดวานซ์ ซายแอนคิฟิค 19,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แอดวานซ์ ซายแอนคิฟิค 19,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160663 26/01/2559
 

143 วสัดุสํานกังาน        9 รายการ 1,408.00      ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 1,408.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 1,408.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160664 26/01/2559
 

144 อุปกรณ์สําหรับ Access Control        1 รายการ 38,350.00      ตกลงราคา บริษทั จอห์นสัน คอนโทรลส์ จาํกดั 38,350.00 บาท บริษทั จอห์นสัน คอนโทรลส์ จาํกดั 38,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160665 28/01/2559
 

145 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        2 รายการ 35,040.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 35,040.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 35,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160666 28/01/2559
 

146 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 1,600.00      ตกลงราคา บริษทั พีดบับลิวเอสอี จาํกดั 1,495.33 บาท บริษทั พีดบับลิวเอสอี จาํกดั 1,495.33 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160667 28/01/2559
 

147 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 1,200.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,200.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160668 28/01/2559
 

148 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       1  รายการ 17,000.00      ตกลงราคา บริษทั เจริญทศัน์ จาํกดั 17,000.00 บาท บริษทั เจริญทศัน์ จาํกดั 17,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160669 28/01/2559
 

149 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 10,500.00      ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 10,500.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 10,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160670 28/01/2559
 

150 วสัดุวทิยาศาสตร์(อุปกรณ์)       2  รายการ 22,484.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางกอกเคมาร์ท 22,484.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางกอกเคมาร์ท 22,484.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160671 28/01/2559
 

151 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 420.00                          ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 420.00            บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 420.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160672 28/01/2559
 

152 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       1  รายการ 2,500.00      ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160673 28/01/2559
 

153 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 214,600.00 214,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํก ที.เค. เอน็จิเนียริ:ง แอนด ์โพร์ไวเดอร์ 214,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก ที.เค. เอน็จิเนียริ:ง แอนด ์โพร์ไวเดอร์ 214,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160674 28/01/2559
 

154 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 3,680.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 3,680.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 3,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160675 28/01/2559
 

155 ซืCอเครื:อง Scanner        1 รายการ 46,900.00      ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 46,900.00 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 46,900.00 บาท ราคาตํ:าสุด 3041160676 29/01/2559
 บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 52,000.00 บาท
 

156 Titanium Dioxide        4 รายการ 5,500.00      ตกลงราคา บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์ค จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั อมัรินทร์เซรามิคส์ค จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160677 29/01/2559
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157 อุปกรณ์ซอมนํCาทิCง        9 รายการ 2,177.12      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 2,177.12 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 2,177.12 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160679 29/01/2559

 
158 จา้งเหมาบริการ 7 รายการ 4,125.00      ตกลงราคา ร้าน เอน็ เค ซพัพลาย 4,125.00 บาท ร้าน เอน็ เค ซพัพลาย 4,125.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160680 29/01/2559

 
159 ซ่อมเครื:อง MDR 1        2 รายการ 8,500.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีจี เอน็จิเนียริ:ง 8,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีจี เอน็จิเนียริ:ง 8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160681 29/01/2559

 
160 แบตเตอรี:        2 รายการ 19,040.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยามแบตเตอรี:อิเลคทรอนิคส์ 19,040.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยามแบตเตอรี:อิเลคทรอนิคส์ 19,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160682 29/01/2559

 
161 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 40,000.00      ตกลงราคา บริษทั อีเทอร์นิตีC  จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั อีเทอร์นิตีC  จาํกดั 40,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160683 29/01/2559

 
162 Harddisc สําหรับ CCD คอมพิวเตอร์        1 รายการ 2,300.00      ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 2,300.00 บาท บริษทั แมก็ซ์ซิมเทค จาํกดั 2,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160684 29/01/2559

 
163 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 31,000.00      ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 31,000.00 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 31,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160686 29/01/2559

 
164 จา้งซ่อมเตาทดลอง        5 รายการ 42,180.00      ตกลงราคา บริษทั เฟอร์เนส ดีไซน์ จาํกดั 42,180.00 บาท บริษทั เฟอร์เนส ดีไซน์ จาํกดั 42,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160687 29/01/2559

 
165 วสัดุวทิยาศาสตร์(แก๊ส)       2  รายการ 3,080.00      ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,080.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 3,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160688 29/01/2559

 
166 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 9,360.00      ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 9,360.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 9,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160689 29/01/2559

 
167 วสัดุวทิยาศาสตร์(สารเคมี)       3  รายการ 1,850.00      ตกลงราคา บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 1,850.00 บาท บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 1,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160690 29/01/2559

 
168 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 5,360.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,360.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3041160691 29/01/2559

 
169 เมด็พลาสติก        1 รายการ            EUR1,370.70     ตกลงราคา  IonPhase Oy 1,370.70 EUR  IonPhase Oy 1,370.70 EUR จดัซืCอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160018 5/01/2559

 
170 MA Gabi        1 รายการ            EUR2,949.75            EUR2,949.75     ตกลงราคา  thinkstep AG 2,949.75 EUR  thinkstep AG 2,949.75 EUR จดัซืCอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160019 5/01/2559

 
171 Cable Interface        1 รายการ            USD225.00     ตกลงราคา  MACCOR INC. 225.00            USD  MACCOR INC. 225.00           USD จดัซืCอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160020 7/01/2559

 
172 เมด็พลาสติก        1 รายการ            EUR4,602.00            EUR4,602.00     ตกลงราคา  Nanocyl S.A. 4,602.00 EUR  Nanocyl S.A. 4,602.00 EUR จดัซืCอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160021 13/01/2559

 
173 วสัดุวทิยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ            EUR2,178.00     ตกลงราคา  GABBRIELLI Technology s.r.l 2,178.00 EUR  GABBRIELLI Technology s.r.l 2,178.00 EUR จดัซืCอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160022 18/01/2559

 
174 วสัดุวทิยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        7 รายการ            USD2.122.00     ตกลงราคา  Sun Studio Hong Kong Limited 2,122.00 USD  Sun Studio Hong Kong Limited 2,122.00 USD จดัซืCอโดยตรงจากต่างประเทศ 3042160023 20/01/2559

 
175 เครื:องวเิคราะห์เคมีไฟฟ้าขนาดกระทดัรัด        1 รายการ 700,934.58 700,934.58     สอบราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 700,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 700,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3051160002 20/01/2559

 
176 เครื:องคอมพิวเตอร์ พร้อม UPS        1 รายการ 747,650.00 747,650.00     สอบราคา บริษทั อีเทอร์นิตีC  จาํกดั 740,000.00 บาท บริษทั อีเทอร์นิตีC  จาํกดั 740,000.00 บาท ราคาตํ:าสุด 3051160003 28/01/2559

บริษทั ซี เอ เอน็ เอส จาํกดั 798,900.00 บาท
 

177 งานจา้งบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้า        1 รายการ 110,000.00 110,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วศินุ เพาเวอร์ เอน็จิเนียิริ: ง 110,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วศินุ เพาเวอร์ เอน็จิเนียิริ: ง 110,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160010 5/01/2559
 

178 เครื:องสุขอนามยัรายปี        1 รายการ 69,350.00      ตกลงราคา บริษทั โปรเกรส ไฮยีนส์ พลสั จาํกดั 69,350.00 บาท บริษทั โปรเกรส ไฮยีนส์ พลสั จาํกดั 69,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160011 11/01/2559
 

178 จา้งบาํรุงรักษาเครน รายปี        4 รายการ 54,000.00      ตกลงราคา บริษทั ภูเจริญ เซอร์วสิ จาํกดั 54,000.00 บาท บริษทั ภูเจริญ เซอร์วสิ จาํกดั 54,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160012 13/01/2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#เอกสาร
 

180 บาํรุงรักษาครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์รายปี        2 รายการ 72,000.00      ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 72,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 72,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160013 22/01/2559
 

181 จา้งเหมาบริการระบบ Printing        1 รายการ 877,400.00 877,400.00     สอบราคา บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 890,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 877,404.00 บาท ราคาตํ:าสุด 3052160014 22/01/2559
 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 877,400.00 บาท
 

182 PM เครื:องมือวทิยาศาสตร์ รายปี        6 รายการ 169,089.00 169,089.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 169,089.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 169,089.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160015 27/01/2559
 

183 งานซ่อมบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศรายปี           4 งวด 274,900.00 274,900.00     ตกลงราคา บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 274,900.00 บาท บริษทั ไมโครเทค อินสตรูเมนท ์จาํกดั 274,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160016 27/01/2559
  

184 ซ่อมบาํรุงรักษาครุภณัฑร์ายปี        1 รายการ 108,000.00 108,000.00     ตกลงราคา บริษทั อินสตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั 108,000.00 บาท บริษทั อินสตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั 108,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3052160017 28/01/2559
 

185 จา้งที:ปรึกษาในการจดัทาํฐานขอ้มูลแบบ Gate        1 รายการ 988,222.00 988,222.00     ตกลง  สถาบนัวจิยัและใหค้าํปรึกษาแห่งมาหวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 988,222.00 บาท  สถาบนัวจิยัและใหค้าํปรึกษาแห่งมาหวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 988,222.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 3053160001 7/01/2559
to Gate ของอุตสาหกรรมหม่อนไหม  

 
186 จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการทดลอง GMP       1 รายการ 20,600,000.00 20,600,000.00 e-Auction บริษทั วอลค์เกอร์  เอสเตท จาํกดั 17,035,514.02 บาท บริษทั วอลค์เกอร์  เอสเตท จาํกดั 17,035,514.02 บาท ราคาตํ:าสุด 3055160001 6/01/2559

 บริษทั ศรีไทย คลาสสิคโฮม จาํกดั 18,764,348.30 บาท
 บริษทั เบสท ์ไดเรคชั:น ซิสเตม็ จาํกดั 18,420,560.75 บาท
 บริษทั แอด็วา้นซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 17,280,000.00 บาท
 

187 ควบคุมงานก่อสร้างหอ้งปฏิบตัิการ        1 รายการ 450,000.00 450,000.00 คดัเลือก บริษทั พรวเิศษ วศิว ์จาํกดั 367,640.19 บาท บริษทั พรวเิศษ วศิว ์จาํกดั 367,640.19 บาท เป็นผูใ้หบ้ริการเสนองานที:มีความเหมาะสมที:สุด 3056160001 12/01/2559
(Medical Device GMP Plant) บริษทั เอสอีเอม็ ซุปเปอร์วชิ ั:น จาํกดั 367,640.19 บาท
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