
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื� อ/จัดจ้าง      จํานวน

งบประมาณ 

(ราคารวม 

vat)

ราคากลาง 

(ราคารวม 

vat)

     วิธีการ          ผู้เสนอราคา 

ราคาที'เสนอ 

(ไม่ราคารวม

 vat)

        ผู้ที'ได้รับการคัดเลือก
ราคา (ราคารวม 

vat)
          เหตผุลที'คัดเลือก เลขที'เอกสาร วันที'เอกสาร

1
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 34,197.20      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 31,960.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 31,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160557 1/4/2016

2
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 6,141.80      ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จํากดั 5,740.00 บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จํากดั 5,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160558 1/4/2016

3
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  
รายการ

          1 งวด 56,239.20      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 52,560.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 52,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160559 1/4/2016

4
จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  1 
 งาน

          1 งวด 11,556.00      ตกลงราคา
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ5ง เซอร์วิสเซส 
จํากดั

10,800.00 บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ5ง เซอร์วิสเซส 
จํากดั

10,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160560 1/4/2016

5
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 5,307.20      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 4,960.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 4,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160561 1/5/2016

6
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  
รายการ

          1 งวด 2,396.80      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากดั คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 2,240.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากดั คลีนิคอลไดแอกโน
สติคส์

2,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160562 1/5/2016

7
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 2,568.00      ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 2,400.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160563 1/5/2016

8
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 3,306.30      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 3,090.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 3,090.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160564 1/5/2016

9
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 14,712.50      ตกลงราคา บริษทั เน็ทโต ้แมนูแฟคเชอริ; ง จํากดั 13,750.00 บาท บริษทั เน็ทโต ้แมนูแฟคเชอริ; ง จํากดั 13,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160565 1/5/2016

10
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 7,704.00      ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จํากดั 7,200.00 บาท บริษทั เมอร์ค จํากดั 7,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160566 1/5/2016

11
จ้างซ่อมเครื; อง 
High-Performance Liquid 
จํานวน 1 งาน

          1 งวด 26,108.00      ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากดั 24,400.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากดั 24,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160567 1/7/2016

12
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 6,270.20      ตกลงราคา บริษทั บุญนําพา เอน็จิเนียริ; ง จํากดั 5,860.00 บาท บริษทั บุญนําพา เอน็จิเนียริ; ง จํากดั 5,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160568 1/7/2016

13
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 1,177.00      ตกลงราคา บริษทั แอปสลาเจน จํากดั 1,100.00 บาท บริษทั แอปสลาเจน จํากดั 1,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160569 1/7/2016

14
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 7,490.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 7,000.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160570 1/7/2016

15
จ้างซ่อมเครื; อง High Pressure 
Homogenize จํานวน 1 งาน

          1 งวด 51,360.00      ตกลงราคา บริษทั เมดิทอป จํากดั 48,000.00 บาท บริษทั เมดิทอป จํากดั 48,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160571 1/7/2016

16
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  
รายการ

          1 งวด 14,723.20      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 13,760.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 13,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160572 1/7/2016

17
วสัดุงานอาคาร  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 7,490.00      ตกลงราคา
บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จํากดั

7,000.00 บาท
บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จํากดั

7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160573 1/7/2016

18
วสัดุงานอาคาร  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 26,578.80      ตกลงราคา
บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จํากดั

24,840.00 บาท
บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จํากดั

24,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160574 1/7/2016

19
วสัดุความปลอดภยั  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 149,800.00 149,800.00     ตกลงราคา บริษทั ซานโต ไฟร์ โปรดกัท ์จํากดั 140,000.00 บาท บริษทั ซานโต ไฟร์ โปรดกัท ์จํากดั 140,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160575 1/7/2016

20
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  15  
รายการ

          1 งวด 120,926.80 120,926.80     ตกลงราคา บริษทั ยูแอนดว์ีโฮลดิ5ง (ไทยแลนด)์ จํากดั 112,715.30 บาท บริษทั ยูแอนดว์ีโฮลดิ5ง (ไทยแลนด)์ จํากดั 112,715.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160577 1/7/2016

21
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 2,889.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 2,700.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160578 1/7/2016

22
จ้างออกแบบตกแตง่การจัด
นิทรรศการ Nanotech

          1 งวด 1,284,000.00 1,284,000.00    ประกวดราคา บริษทั เอม็ วนั เน็ตเวิร์ค จํากดั 1,175,700.00 บาท บริษทั เอม็ วนั เน็ตเวิร์ค จํากดั 1,175,700.00 บาท
เป็นผูที้;มีคุณสมบติัตรงตามที;สํานักงาน

กาํหนด
6041160579 1/7/2016

23
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  7  
รายการ

          1 งวด 23,839.60      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จํากดั 22,280.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จํากดั 22,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160580 1/7/2016

24
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  6  
รายการ

          1 งวด 15,857.40      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากดั วอร์ด เมดิก 14,820.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากดั วอร์ด เมดิก 14,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160581 1/7/2016

25
จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  1 
 งาน

          1 งวด 17,334.00      ตกลงราคา
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ5ง เซอร์วิสเซส 
จํากดั

16,200.00 บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ5ง เซอร์วิสเซส 
จํากดั

16,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160582 1/7/2016

26
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 44,137.50      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จํากดั

41,250.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จํากดั

41,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160583 1/7/2016

27
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 13,054.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 12,200.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 12,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160584 1/8/2016

28
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 6,933.60      ตกลงราคา บริษทั บางกอก พีวีเอส จํากดั 6,480.00 บาท บริษทั บางกอก พีวีเอส จํากดั 6,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160585 1/11/2016

29
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 12,155.20      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จํากดั 11,360.00 บาท บริษทั กิบไทย จํากดั 11,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160586 1/11/2016

30
จ้างซ่อมเครื; อง Auto Clave  
จํานวน  1  งาน

          1 งวด 5,350.00      ตกลงราคา บริษทั เมดิทอป จํากดั 5,000.00 บาท บริษทั เมดิทอป จํากดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160587 1/11/2016

31
จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  1
 งาน

          1 งวด 4,333.50      ตกลงราคา
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ5ง เซอร์วิสเซส 
จํากดั

4,050.00 บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ5ง เซอร์วิสเซส 
จํากดั

4,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160588 1/11/2016

32
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  
รายการ

          1 งวด 11,502.50      ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท ์จํากดั 10,750.00 บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท ์จํากดั 10,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160590 1/11/2016

33
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 6,259.50      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จํากดั 5,850.00 บาท บริษทั กิบไทย จํากดั 5,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160592 1/11/2016

34
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 16,927.40      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 15,820.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 15,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160594 1/11/2016

35
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 16,585.00      ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ จํากดั 15,500.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ จํากดั 15,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160596 1/11/2016

36
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 98,226.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 91,800.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 91,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160598 1/11/2016

37
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 14,124.00      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จํากดั 13,200.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จํากดั 13,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160599 1/11/2016

38
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 3,424.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 3,200.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160600 1/11/2016

39
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  5  
รายการ

          1 งวด 19,281.40      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จํากดั 18,020.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จํากดั 18,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160601 1/12/2016

40
นํ5าสําหรับใชใ้นงานวิจัย  
จํานวน  1  รายการ

          1 งวด 6,999.94      ตกลงราคา บริษทั เอม็.วอเตอร์ จํากดั 6,542.00 บาท บริษทั เอม็.วอเตอร์ จํากดั 6,542.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160602 1/12/2016

41
จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  1 
 งาน

          1 งวด 4,815.00      ตกลงราคา
บริษทั ศูนยห์้องปฏิบติัการและวิจัยทางการ
แพทยแ์ละเกษตรแห่งเอเชีย จํากดั

4,500.00 บาท
บริษทั ศูนยห์้องปฏิบติัการและวิจัยทางการ
แพทยแ์ละเกษตรแห่งเอเชีย จํากดั

4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160603 1/12/2016

สรุปผลการดําเนินการจัดซื� อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2559
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แบบ สขร.1
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42
จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  1 
 งาน

          1 งวด 20,865.00      ตกลงราคา
บริษทั ห้องปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) 
จํากดั

19,500.00 บาท
บริษทั ห้องปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) 
จํากดั

19,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160604 1/12/2016

43
ซื5ออะไหลข่องเครื; อง Vacuum 
Pump  จํานวน

          1 งวด 15,943.00      ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั;ม เทคโนโลยี จํากดั 14,900.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั;ม เทคโนโลยี จํากดั 14,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160605 1/12/2016

44
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 1,476.60      ตกลงราคา บริษทั เอน็ เอม็ อี ซี จํากดั 1,380.00 บาท บริษทั เอน็ เอม็ อี ซี จํากดั 1,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160606 1/13/2016

45
จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  1 
 งาน

          1 งวด 4,815.00      ตกลงราคา
บริษทั ศูนยห์้องปฏิบติัการและวิจัยทางการ
แพทยแ์ละเกษตรแห่งเอเชีย จํากดั

4,500.00 บาท
บริษทั ศูนยห์้องปฏิบติัการและวิจัยทางการ
แพทยแ์ละเกษตรแห่งเอเชีย จํากดั

4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160607 1/13/2016

46
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 20,372.80      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จํากดั 19,040.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จํากดั 19,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160608 1/13/2016

47
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 17,901.10      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จํากดั 16,730.00 บาท บริษทั กิบไทย จํากดั 16,730.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160609 1/14/2016

48
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 6,099.00      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จํากดั 5,700.00 บาท บริษทั กิบไทย จํากดั 5,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160610 1/14/2016

49
จ้างซ่อมเครื; องทาํนํ5าบริสุทธิa
คุณภาพสูง

          1 งวด 8,453.00      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ5ง 1992 จํากดั 7,900.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ5ง 1992 จํากดั 7,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160611 1/14/2016

50
วสัดุความปลอดภยั  จํานวน  3  
รายการ

          1 งวด 41,205.70      ตกลงราคา บริษทั บอร์เนียว ประเทศไทย) จํากดั 38,510.00 บาท บริษทั บอร์เนียว ประเทศไทย) จํากดั 38,510.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160612 1/14/2016

51
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  5  
รายการ

          1 งวด 31,425.90      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 29,370.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 29,370.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160613 1/14/2016

52
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 48,150.00      ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จํากดั 45,000.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จํากดั 45,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160614 1/14/2016

53
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 3,081.60      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากดั ซัคเซส เคมิคอล จํากดั 2,880.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากดั ซัคเซส เคมิคอล จํากดั 2,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160615 1/14/2016

54
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 36,380.00      ตกลงราคา บริษทั ฟายน์สเปค จํากดั 34,000.00 บาท บริษทั ฟายน์สเปค จํากดั 34,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160616 1/14/2016

55
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 49,382.64      ตกลงราคา บริษทั เวิลดส์ยามกรุ๊ป จํากดั 46,152.00 บาท บริษทั เวิลดส์ยามกรุ๊ป จํากดั 46,152.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160617 1/14/2016

56
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 60,765.30      ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ5ง จํากดั 56,790.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ5ง จํากดั 56,790.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160618 1/14/2016

57
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 11,342.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 10,600.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 10,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160620 1/15/2016

58
จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  1 
 งาน

          1 งวด 2,140.00      ตกลงราคา
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ5ง เซอร์วิสเซส 
จํากดั

2,000.00 บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ5ง เซอร์วิสเซส 
จํากดั

2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160621 1/15/2016

59
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 56,191.05      ตกลงราคา บริษทั โซแนนท ์จํากดั 52,515.00 บาท บริษทั โซแนนท ์จํากดั 52,515.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160622 1/15/2016

60
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 2,675.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 2,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160623 1/15/2016

61
จ้างขนยา้ยพร้อมติดตั5งเครื; อง 
Glove box

          1 งวด 53,500.00      ตกลงราคา บริษทั เกจพลสั จํากดั 50,000.00 บาท บริษทั เกจพลสั จํากดั 50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160624 1/15/2016

62
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  8  
รายการ

          1 งวด 50,825.00      ตกลงราคา บริษทั วินดมิ์ลล ์จํากดั 47,500.00 บาท บริษทั วินดมิ์ลล ์จํากดั 47,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160625 1/15/2016

63
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 4,344.20      ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ5ง จํากดั 4,060.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ5ง จํากดั 4,060.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160626 1/15/2016

64
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  
รายการ

          1 งวด 6,719.60      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 6,280.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 6,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160627 1/15/2016

65
จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  2 
 งาน

          1 งวด 37,412.55      ตกลงราคา
บริษทั อูเอโน ไซแอนซ์ เทค แลบอราทอรี;  
จํากดั

34,965.00 บาท
บริษทั อูเอโน ไซแอนซ์ เทค แลบอราทอรี;  
จํากดั

34,965.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160628 1/15/2016

66
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา
บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์
จํากดั

120,000.00 บาท
บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์
จํากดั

120,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160629 1/18/2016

67
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 13,096.80      ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ5ง จํากดั 12,240.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ5ง จํากดั 12,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160630 1/18/2016

68
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 4,280.00      ตกลงราคา บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด ์เซอร์วิส จํากดั 4,000.00 บาท บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด ์เซอร์วิส จํากดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160631 1/18/2016

69
จ้างซ่อมเครื; อง Rotary 
evaporator  จํานวน 1 งาน

          1 งวด 20,330.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุปกรณ์และเคมีวิจัย 19,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุปกรณ์และเคมีวิจัย 19,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160632 1/18/2016

70
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 4,815.00      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ5ง 1992 จํากดั 4,500.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ5ง 1992 จํากดั 4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160633 1/18/2016

71
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  21  
รายการ

          1 งวด 27,584.60      ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จํากดั 25,780.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จํากดั 25,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160634 1/18/2016

72
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 5,617.50      ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จํากดั 5,250.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค จํากดั 5,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160635 1/18/2016

73
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 6,420.00      ตกลงราคา บริษทั วอเตอร์ ด๊อกเตอร์  จํากดั 6,000.00 บาท บริษทั วอเตอร์ ด๊อกเตอร์  จํากดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160636 1/18/2016

74
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  
รายการ

          1 งวด 192,600.00 192,600.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จํากดั 180,000.00 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จํากดั 180,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160638 1/19/2016

75
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 11,770.00      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จํากดั

11,000.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จํากดั

11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160639 1/19/2016

76
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 16,050.00      ตกลงราคา  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 15,000.00 บาท  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160640 1/19/2016

77
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 17,462.40      ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จํากดั 16,320.00 บาท บริษทั เมอร์ค จํากดั 16,320.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160641 1/19/2016

78
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  
รายการ

          1 งวด 12,626.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากดั 11,800.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากดั 11,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160642 1/19/2016

79
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 23,540.00      ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 22,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 22,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160643 1/19/2016

80
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 48,792.00      ตกลงราคา บริษทั ซีค อินเตอร์ จํากดั 45,600.00 บาท บริษทั ซีค อินเตอร์ จํากดั 45,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160644 1/19/2016

81
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 4,354.90      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 4,070.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 4,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160645 1/19/2016

82
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 4,280.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากดั 4,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160646 1/19/2016

83
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  6  
รายการ

          1 งวด 42,746.50      ตกลงราคา บริษทั สมาร์ทโฟล  จํากดั 39,950.00 บาท บริษทั สมาร์ทโฟล  จํากดั 39,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160647 1/21/2016

84
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 3,477.50      ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั;น จํากดั 3,250.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั;น จํากดั 3,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160648 1/19/2016

85
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  9  
รายการ

          1 งวด 49,113.00      ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จํากดั 45,900.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จํากดั 45,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160649 1/19/2016
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86
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 3,638.00      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จํากดั 3,400.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จํากดั 3,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160650 1/19/2016

87
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  8  
รายการ

          1 งวด 22,239.52      ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จํากดั 20,784.60 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ จํากดั 20,784.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160651 1/19/2016

88
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  
รายการ

          1 งวด 15,033.50      ตกลงราคา บริษทั แอดวานซ์ เอม็เบด็เดด็ โซลูชนั จํากดั 14,050.00 บาท บริษทั แอดวานซ์ เอม็เบด็เดด็ โซลูชนั จํากดั 14,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160652 1/19/2016

89
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 7,875.20      ตกลงราคา บริษทั สุพรีมไลนส์ จํากดั 7,360.00 บาท บริษทั สุพรีมไลนส์ จํากดั 7,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160653 1/19/2016

90
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 2,996.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากดั 2,800.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากดั 2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160654 1/20/2016

91
จ้างซ่อมเครื; องทาํนํ5า  จํานวน  1 
 งาน

          1 งวด 66,543.30      ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากดั 62,190.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากดั 62,190.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160655 1/20/2016

92
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  
รายการ

          1 งวด 31,030.00      ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จํากดั 29,000.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จํากดั 29,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160656 1/20/2016

93
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 3,424.00      ตกลงราคา บริษทั อีสซี;เทค จํากดั 3,200.00 บาท บริษทั อีสซี;เทค จํากดั 3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160657 1/20/2016

94
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 70,620.00      ตกลงราคา
บริษทั แอดวานซ์ อาร์ แอนด ์ดี เทคโนโลยี 
จํากดั

66,000.00 บาท
บริษทั แอดวานซ์ อาร์ แอนด ์ดี เทคโนโลยี 
จํากดั

66,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160658 1/20/2016

95
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 18,190.00      ตกลงราคา
บริษทั แอดวานซ์ อาร์ แอนด ์ดี เทคโนโลยี 
จํากดั

17,000.00 บาท
บริษทั แอดวานซ์ อาร์ แอนด ์ดี เทคโนโลยี 
จํากดั

17,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160659 1/20/2016

96
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 5,885.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 5,500.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160660 1/21/2016

97
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 27,862.80      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 26,040.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จํากดั 26,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160661 1/21/2016

98
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 23,433.00      ตกลงราคา บริษทั ยีนพลสั  จํากดั 21,900.00 บาท บริษทั ยีนพลสั  จํากดั 21,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160662 1/21/2016

99
จ้างซ่อมเครื; องผลิตนํ5าบริสุทธิa   
จํานวน

          1 งวด 10,058.00      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ5ง 1992 จํากดั 9,400.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ5ง 1992 จํากดั 9,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160663 1/21/2016

100
จ้างซ่อมเครื; องผลิตนํ5าบริสุทธิa   
จํานวน

          1 งวด 68,854.50      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ5ง 1992 จํากดั 64,350.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ5ง 1992 จํากดั 64,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160664 1/21/2016

101
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 25,230.60      ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 23,580.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 23,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160665 1/21/2016

102
วสัดุสํานักงาน  จํานวน  53  
รายการ

          1 งวด 12,132.09      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จํากดั (มหาชน) 11,338.40 บาท บริษทั ซีโอแอล จํากดั (มหาชน) 11,338.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160666 1/21/2016

103
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 31,565.00      ตกลงราคา บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จํากดั 29,500.00 บาท บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จํากดั 29,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160667 1/22/2016

104
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 1,712.00      ตกลงราคา บริษทั วนัรัต (หนํ;าเซียน) จํากดั 1,600.00 บาท บริษทั วนัรัต (หนํ;าเซียน) จํากดั 1,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160668 1/22/2016

105
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 13,482.00      ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จํากดั 12,600.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จํากดั 12,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160669 1/22/2016

106
ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  จํานวน  1
  รายการ

          1 งวด 9,949.99      ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จํากดั 9,299.06 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จํากดั 9,299.06 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160670 1/22/2016

107
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  8  
รายการ

          1 งวด 28,258.70      ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จํากดั 26,410.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จํากดั 26,410.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160671 1/22/2016

108
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 2,247.00      ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จํากดั 2,100.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จํากดั 2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160672 1/22/2016

109
โปรแกรม Auto Cad จํานวน 1 
รายการ

          1 งวด 51,360.00     ตกลงราคา บริษทั เอซอฟทว์นั จํากดั 48,000.00 บาท บริษทั เอซอฟทว์นั จํากดั 48,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160673 1/25/2016

110
จ้างซ่อมเครื; องอบแห้งแบบพ่น
ฝอย จํานวน  1

          1 งวด 16,050.00      ตกลงราคา บริษทั ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จํากดั 15,000.00 บาท บริษทั ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จํากดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160674 1/26/2016

111
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 31,030.00      ตกลงราคา บริษทั อุตสากาญจน์ จํากดั 29,000.00 บาท บริษทั อุตสากาญจน์ จํากดั 29,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160675 1/26/2016

112
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  
รายการ

          1 งวด 4,601.00      ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั;ม เทคโนโลยี จํากดั 4,300.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั;ม เทคโนโลยี จํากดั 4,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160676 1/26/2016

113
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  
รายการ

          1 งวด 20,918.50      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 19,550.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 19,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160677 1/26/2016

114
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 28,087.50      ตกลงราคา บริษทั เอส แอนด ์เอส แมชชีน ชอ้ป จํากดั 26,250.00 บาท บริษทั เอส แอนด ์เอส แมชชีน ชอ้ป จํากดั 26,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160678 1/27/2016

115
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  6  
รายการ

          1 งวด 32,207.00      ตกลงราคา บริษทั สมาร์ทโฟล  จํากดั 30,100.00 บาท บริษทั สมาร์ทโฟล  จํากดั 30,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160679 1/26/2016

116
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  6  
รายการ

          1 งวด 10,449.62      ตกลงราคา บริษทั เอเชียเทค โซลูชั;น จํากดั 9,766.00 บาท บริษทั เอเชียเทค โซลูชั;น จํากดั 9,766.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160680 1/26/2016

117
กระดาษใชใ้นสํานักงาน จํานวน
 11 รายการ

          1 งาน 70,000.00       ตกลงราคา บริษทั พีคอค ฟอร์มส์ แอนด ์เปเปอร์ จํากดั 65,420.56 บาท บริษทั พีคอค ฟอร์มส์ แอนด ์เปเปอร์ จํากดั 65,420.56 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160681 1/26/2016

118
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 2,354.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 2,200.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 2,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160682 1/27/2016

119
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  
รายการ

          1 งวด 17,441.00      ตกลงราคา บริษทั อุตสากาญจน์ จํากดั 16,300.00 บาท บริษทั อุตสากาญจน์ จํากดั 16,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160683 1/27/2016

120
จ้างวิเคราะห์ทดสอบ จํานวน  2 
 งาน

          1 งวด 20,865.00      ตกลงราคา บริษทั ห้องปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จํากดั19,500.00 บาท
บริษทั ห้องปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) 
จํากดั

19,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160684 1/27/2016

121
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  
รายการ

          1 งวด 79,832.70      ตกลงราคา บริษทั เคมพลสั อินสตรูเมนท ์จํากดั 74,610.00 บาท บริษทั เคมพลสั อินสตรูเมนท ์จํากดั 74,610.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160686 1/28/2016

122
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  5  
รายการ

          1 งวด 70,673.50      ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ5ง จํากดั 66,050.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ5ง จํากดั 66,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160687 1/28/2016

123
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  
รายการ

          1 งวด 12,080.30      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 11,290.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 11,290.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160689 1/28/2016

124
วสัดุงานอาคาร  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 6,634.00      ตกลงราคา บริษทั สกิล ดิเวลลอปเมนท ์จํากดั 6,200.00 บาท บริษทั สกิล ดิเวลลอปเมนท ์จํากดั 6,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160690 1/28/2016

125
วสัดุงานอาคาร  จํานวน  8  
รายการ

          1 งวด 5,574.57      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จํากดั 5,209.88 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จํากดั 5,209.88 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160691 1/28/2016

126
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 35,096.00      ตกลงราคา บริษทั ซิกม่า เอซี จํากดั 32,800.00 บาท บริษทั ซิกม่า เอซี จํากดั 32,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160692 1/28/2016

127
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  6  
รายการ

          1 งวด 58,899.99      ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 55,046.72 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 55,046.72 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160693 1/28/2016

128
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  
รายการ

          1 งวด 14,980.00      ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จํากดั 14,000.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จํากดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160694 1/28/2016

129
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 20,865.00      ตกลงราคา บริษทั เกจพลสั จํากดั 19,500.00 บาท บริษทั เกจพลสั จํากดั 19,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160695 1/28/2016
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130
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 26,215.00      ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ จํากดั 24,500.00 บาท บริษทั เอสทีเจ จํากดั 24,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160696 1/28/2016

131
วสัดุความปลอดภยั  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 8,560.00      ตกลงราคา บริษทั นาโนแมชชีนเนอรี;  จําหัด 8,000.00 บาท บริษทั นาโนแมชชีนเนอรี;  จําหัด 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160697 1/29/2016

132
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  
รายการ

          1 งวด 13,375.00      ตกลงราคา บริษทั ไซเทค เอเชีย โซลูชั;น จํากดั 12,500.00 บาท บริษทั ไซเทค เอเชีย โซลูชั;น จํากดั 12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160698 1/29/2016

133
วสัดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  
รายการ

          1 งวด 24,770.50      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 23,150.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 23,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160699 1/29/2016

134 Material 3 items       1 งวด 42,541.20     ตกลงราคา  University WAFER 1,015.80 USD  University WAFER 1,015.80 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160021 1/19/2016
135 Material 1item       1 งวด 11,700.00     ตกลงราคา  TECHNIC Asia-Pacific Pte 300.00 USD  TECHNIC Asia-Pacific Pte 300.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160022 1/25/2016
136 Material 2items       1 งวด 73,016.58     ตกลงราคา  TECHNIC Asia-Pacific Pte 1,872.22 USD  TECHNIC Asia-Pacific Pte 1,872.22 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160023 1/25/2016
137 Material 1 item           1 งวด 75,706.02      ตกลงราคา  Sterlitech Corporation 1,941.18 USD  Sterlitech Corporation 1,941.18 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160024 1/28/2016
138 Material 1 item       1 งวด 24,492.00      ตกลงราคา  Nankai University Catalys 628.00 USD  Nankai University Catalys 628.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160026 1/28/2016

139
จ้างเหมาบริการดูแลงานบริหาร
อาคาร  จํานวน 1 งาน

          1 
งวด

147,000.00 147,000.00     ตกลงราคา นาย สุชาติ ใจปทุม 147,000.00 บาท นาย สุชาติ ใจปทุม 147,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว
6043160019 
(6052160015)

12/9/2015

140
เครื; อง Vacuum Mixer Capacity 
100Lพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

          1 
งวด

5,840,000.00 5,840,000.00
ประกวดราคา 

(e-Auction)
บริษทั เวิลด ์อินสตรูเมนท ์แอนด ์เอน็จิ
เนียริ; ง จํากดั

5,457,943.93 บาท
บริษทั เวิลด ์อินสตรูเมนท ์แอนด ์เอน็จิ
เนียริ; ง จํากดั

5,457,943.93 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ;าสุด
6043160023 
(6051160002)

12/25/2015

บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จํากดั 5,856,408.75 บาท

141
จ้างเหมาศึกษาการผลิตวสัดุ
คาร์บอนฯ  จํานวน 1 งาน

          3 งวด 75,000.00      ตกลงราคา นางสาว สุชุตา นาคนาคา 75,000.00 บาท นางสาว สุชุตา นาคนาคา 75,000.00 บาท
เป็นผูที้;มีคุณสมบติัตรงตามที;สํานักงาน

กาํหนด
6043160024 
(6052160019)

1/18/2016

142
Accelerated Weathering 
Tester:Q-UV

          1 
งวด

895,220.00 895,220.00      สอบราคา บริษทั คลัเลอ โกลโบล จํากดั 836,654.21 บาท บริษทั คลัเลอ โกลโบล จํากดั 836,654.21 บาท
เป็นผูที้;มีคุณสมบติัตรงตามที;สํานักงาน

กาํหนด
6043160026 
(6051160003)

1/6/2016

143
ตูเ้กบ็ตวัอยา่งแบบควบคุม
อุณหภูมิ -20°C

          1 
งวด

387,033.98 387,033.98      สอบราคา บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์จํากดั 361,714.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์จํากดั 361,714.00 บาท
เป็นผูที้;มีคุณสมบติัตรงตามที;สํานักงาน

กาํหนด
6043160027 
(6051160004)

1/14/2016
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