
แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน
งบประมาณ 

(ราคารวม vat)

ราคากลาง (ราคา

รวม vat)
     วธิีการ         ผู้เสนอราคา

ราคาที'เสนอ (ราคา

ไม่รวม vat)
        ผู้ที'ได้รับการคัดเลือก

ราคา (ราคาไม่รวม 

vat)
          เหตุผลที'คัดเลือก เลขที'เอกสาร

วนัที'

เอกสาร

1

จา้งเหมาทาํงานระบบสาํหรับ
ครุภณัฑเ์ครื�อง Efficient and 
Economic Pressure Homogenizer 
จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 285,155.00 285,155.00     ตกลงราคา
บริษทั เวลิด ์อินสตรูเมนท ์แอนด ์เอน็จิ
เนียริ�ง จาํกดั

266,500.00 บาท
บริษทั เวลิด ์อินสตรูเมนท ์แอนด ์เอน็จิ
เนียริ�ง จาํกดั

               266,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160685 2/5/2016

2
วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  14  
รายการ

          1 งวด 144,722.85 144,722.85     ตกลงราคา
บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง 
จาํกดั

135,255.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง จาํกดั                135,255.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160688 1/28/2016

3 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,268.00      ตกลงราคา บริษทั เอ เอส ไซน ์จาํกดั 12,400.00 บาท บริษทั เอ เอส ไซน ์จาํกดั                  12,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160701 2/1/2016

4
ครุภณัฑ ์โรงงานสิ�งทอ จาํนวน 1 
รายการ

          1 งวด 300,000.00 300,000.00     ตกลงราคา บริษทั ยูเนียน ทีเอสแอล จาํกดั 278,504.67 บาท บริษทั ยูเนียน ทีเอสแอล จาํกดั                278,504.67 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160702 2/1/2016

5 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 10,678.60      ตกลงราคา
บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย)
 จาํกดั

9,980.00 บาท
บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 
จาํกดั

                   9,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160703 2/1/2016

6 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 38,124.10      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 35,630.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  35,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160704 2/1/2016

7 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 28,633.20      ตกลงราคา บริษทั ไซนเ์อน็ซ์ อินทิเกรชั�น จาํกดั 26,760.00 บาท บริษทั ไซนเ์อน็ซ์ อินทิเกรชั�น จาํกดั                  26,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160708 2/2/2016

8 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,782.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,600.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    2,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160709 2/2/2016

9 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 16,478.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,400.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  15,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160710 2/2/2016

10 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ 1 งวด 6,687.50      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 6,250.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์                    6,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160711 2/2/2016

11 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 1,524.41      ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,424.68 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั                    1,424.68 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160712 2/2/2016

12 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 67,281.60      ตกลงราคา บริษทั จุลไหมไทย จาํกดั 62,880.00 บาท บริษทั จุลไหมไทย จาํกดั                  62,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160713 2/2/2016

13 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 4,066.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                    3,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160715 2/2/2016

14
วสัดุงานบา้น/งานครัว  จาํนวน  5  
รายการ

          1 งวด 7,093.03      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุภยัพร 6,629.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุภยัพร                    6,629.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160716 2/17/2016

15 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 7,918.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 7,400.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั                    7,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160717 2/2/2016

16 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 44,993.50      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

42,050.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

                 42,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160718 2/3/2016

17 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 55,693.50      ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 52,050.00 บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั                  52,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160719 2/3/2016

18 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,715.60      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,080.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    9,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160720 2/3/2016

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจ้างในรอบเดือน  กมุภาพนัธ์  2559

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

วนัที' 29 กมุภาพนัธ์  2559
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19 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,675.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160721 2/3/2016

20
จา้งสอบเทียบเครื�อง Mass Flow 
Controller จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 30,816.00      ตกลงราคา
บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชั�นแนล 
เทคโนโลยี จาํกดั

28,800.00 บาท
บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชั�นแนล 
เทคโนโลยี จาํกดั

                 28,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160722 2/3/2016

21 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 3,605.90      ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 3,370.00 บาท บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั                    3,370.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160723 2/3/2016

22
จา้งซ่อมเครื�องอดัเม็ด  จาํนวน  1  
งาน

          1 งวด 20,330.00      ตกลงราคา
บริษทั เคพีเอม็ ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วสิ
 จาํกดั

19,000.00 บาท
บริษทั เคพีเอม็ ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วสิ 
จาํกดั

                 19,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160724 2/3/2016

23 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,821.25      ตกลงราคา
บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง 
จาํกดั

6,375.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง จาํกดั                    6,375.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160725 2/3/2016

24 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 16,670.60      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,580.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  15,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160726 2/3/2016

25 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 3,712.90      ตกลงราคา
บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง 
จาํกดั

3,470.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง จาํกดั                    3,470.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160727 2/3/2016

26 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,782.00      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

2,600.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

                   2,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160728 2/3/2016

27 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,420.00      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั                    6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160729 2/3/2016

28 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,819.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,700.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                    1,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160730 2/3/2016

29 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,556.00      ตกลงราคา บริษทั ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จาํกดั 10,800.00 บาท บริษทั ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จาํกดั                  10,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160731 2/3/2016

30 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,025.00      ตกลงราคา บริษทั ไซนเ์อน็ซ์ อินทิเกรชั�น จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั ไซนเ์อน็ซ์ อินทิเกรชั�น จาํกดั                    7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160732 2/3/2016

31 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,272.00      ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,600.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                    9,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160733 2/3/2016

32 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 12,299.65      ตกลงราคา
บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง 
จาํกดั

11,495.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง จาํกดั                  11,495.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160734 2/3/2016

33 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 28,635.00      ตกลงราคา
บริษทั ยูแอนดว์โีฮลดิFง (ไทยแลนด ์)
จาํกดั

26,761.68 บาท บริษทั ยูแอนดว์โีฮลดิFง (ไทยแลนด ์)จาํกดั                  26,761.68 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160735 2/4/2016

34 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 47,882.50      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

44,750.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

                 44,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160736 2/4/2016

35 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 6,805.20      ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 6,360.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั                    6,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160737 2/4/2016

36 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 51,295.80      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 47,940.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  47,940.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160738 2/4/2016

37 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 24,331.80      ตกลงราคา บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 22,740.00 บาท บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั                  22,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160739 2/4/2016

38 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 30,300.26      ตกลงราคา บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 28,318.00 บาท บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั                  28,318.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160740 2/4/2016

39 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 10,314.80      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 9,640.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั                    9,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160741 2/4/2016
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40 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 2,600.10      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,430.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                    2,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160742 2/5/2016

41 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 37,780.00      ตกลงราคา บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิ�งมอลล ์จาํกดั 34,373.81 บาท บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิ�งมอลล ์จาํกดั                  34,373.81 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160743 2/4/2016

42 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 10,486.00      ตกลงราคา บริษทั วนิดม์ิลล ์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 9,800.00 บาท บริษทั วนิดม์ิลล ์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั                    9,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160744 2/4/2016

43 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 25,145.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 23,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  23,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160746 2/4/2016

44 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,346.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั                    7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160747 2/4/2016

45 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,770.90      ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 12,870.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั                  12,870.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160748 2/4/2016

46 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 48,792.00      ตกลงราคา บริษทั อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จาํกดั 45,600.00 บาท บริษทั อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จาํกดั                  45,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160749 2/4/2016

47 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 21,935.00      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิFง 1992 จาํกดั 20,500.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิFง 1992 จาํกดั                  20,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160750 2/4/2016

48 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,124.00      ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 13,200.00 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั                  13,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160751 2/4/2016

49 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,754.80      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,640.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    1,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160752 2/5/2016

50
จา้งซ่อมเครื�อง Spray Dryer  จาํนวน
  1  งาน

          1 งวด 13,223.06      ตกลงราคา บริษทั ธีรวฒัน ์เครื�องอดัลม จาํกดั 12,358.00 บาท บริษทั ธีรวฒัน ์เครื�องอดัลม จาํกดั                  12,358.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160753 2/5/2016

51 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 7,126.20      ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,660.00 บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั                    6,660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160754 2/5/2016

52 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 93,475.20      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิFง 1992 จาํกดั 87,360.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิFง 1992 จาํกดั                  87,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160755 2/5/2016

53 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,757.50      ตกลงราคา บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 7,250.00 บาท บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั                    7,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160756 2/5/2016

54 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 5,564.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,200.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                    5,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160757 2/5/2016

55 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,489.10      ตกลงราคา บริษทั โครดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,130.00 บาท บริษทั โครดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั                    5,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160758 2/5/2016

56 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,984.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,200.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                  11,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160759 2/5/2016

57 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 24,610.00      ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 23,000.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั                  23,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160760 2/5/2016

58 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 28,890.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 27,000.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                  27,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160761 2/5/2016

59 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 32,207.00      ตกลงราคา บริษทั ซิกม่า เอซี จาํกดั 30,100.00 บาท บริษทั ซิกม่า เอซี จาํกดั                  30,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160762 2/5/2016

60 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,774.00      ตกลงราคา บริษทั เอ เอส ไซน ์จาํกดั 8,200.00 บาท บริษทั เอ เอส ไซน ์จาํกดั                    8,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160763 2/8/2016
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61 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 55,500.00      ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 51,869.16 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั                  51,869.16 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160764 2/5/2016

62 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 22,758.90      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21,270.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                  21,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160765 2/5/2016

63 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 17,034.40      ตกลงราคา บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั 15,920.00 บาท บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั                  15,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160766 2/5/2016

64
จา้งบริการตรวจสอบระบบเครื�อง 
MPLC จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 2,140.00      ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั                    2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160767 2/5/2016

65 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 15,600.60      ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 14,580.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั                  14,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160768 2/8/2016

66
วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  13  
รายการ

          1 งวด 22,298.80      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 20,840.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั                  20,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160769 2/8/2016

67
ครุภณัฑส์าํนกังาน  จาํนวน  1  
รายการ

          1 งวด 28,676.00      ตกลงราคา
บริษทั ไอที ซพัพลาย แอนด ์คอนซลัติFง
 จาํกดั

26,800.00 บาท
บริษทั ไอที ซพัพลาย แอนด ์คอนซลัติFง 
จาํกดั

                 26,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160770 2/8/2016

68
จา้งออกแบบ Roll up และ 
Backdrop  จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 21,935.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํก วาย.ซีเอช.มีเดีย 20,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก วาย.ซีเอช.มีเดีย                  20,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160771 2/8/2016

69 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 36,380.00      ตกลงราคา บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั 34,000.00 บาท บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั                  34,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160772 2/8/2016

70 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 17,655.00      ตกลงราคา บริษทั อีสซี�เทค จาํกดั 16,500.00 บาท บริษทั อีสซี�เทค จาํกดั                  16,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160773 2/8/2016

71 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 3,552.40      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,320.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                    3,320.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160774 2/8/2016

72 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 46,759.00      ตกลงราคา บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน ์จาํกดั 43,700.00 บาท บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน ์จาํกดั                  43,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160775 2/8/2016

73 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,922.00      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,600.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั                    4,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160776 2/8/2016

74 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 8,185.50      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,650.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                    7,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160777 2/8/2016

75
วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  6  
รายการ

          1 งวด 15,490.11      ตกลงราคา บริษทั แอลดี พลาส จาํกดั 14,476.74 บาท บริษทั แอลดี พลาส จาํกดั                  14,476.74 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160778 2/23/2016

76
จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  
งาน

          1 งวด 9,630.00      ตกลงราคา
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติFง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

9,000.00 บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติFง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

                   9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160779 2/8/2016

77 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 43,121.00      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ต
ติFง จาํกดั

40,300.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติFง 
จาํกดั

                 40,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160780 2/9/2016

78 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,852.00      ตกลงราคา บริษทั ซายนไ์บร์ท จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั ซายนไ์บร์ท จาํกดั                    3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160781 2/8/2016

79
จา้งซ่อมเครื�อง Auto Clave  จาํนวน 
 1  งาน

          1 งวด 49,220.00      ตกลงราคา บริษทั เมดิทอป จาํกดั 46,000.00 บาท บริษทั เมดิทอป จาํกดั                  46,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160782 2/8/2016

80 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,885.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160783 2/8/2016

81 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 9,587.20      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,960.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                    8,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160784 2/9/2016
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82 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 6,794.50      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

6,350.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

                   6,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160785 2/9/2016

83 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 4,494.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160786 2/9/2016

84 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,019.20      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,560.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    6,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160787 2/9/2016

85 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,616.15      ตกลงราคา
บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง 
จาํกดั

2,445.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง จาํกดั                    2,445.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160788 2/9/2016

86 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 14,552.00      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,600.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั                  13,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160789 2/9/2016

87 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,653.60      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,480.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    2,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160790 2/9/2016

88 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 11,235.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก                  10,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160791 2/9/2016

89 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 14,150.00      ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 13,224.30 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั                  13,224.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160792 2/9/2016

90
จา้งซ่อมเครื�องสาํรองไฟฟ้า  จาํนวน
  1  งาน

          1 งวด 4,665.20      ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 4,360.00 บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั                    4,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160793 2/9/2016

91 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 6 รายการ           1 งวด 8,271.10      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,730.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั                    7,730.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160794 2/9/2016

92
จา้งเหมาบริหารจดัการดา้นความ
ปลอดภยั  จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 18,100.00      ตกลงราคา นางสาว พชัราภรณ์ พิกุลขาว 18,100.00 บาท นางสาว พชัราภรณ์ พิกุลขาว                  18,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160795 2/9/2016

93 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1  รายการ           1 งวด 2,289.80      ตกลงราคา บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั 2,140.00 บาท บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั                    2,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160796 2/9/2016

94 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 15,515.00      ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 14,500.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั                  14,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160797 2/10/2016

95 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 85,600.00      ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 80,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั                  80,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160798 2/10/2016

96 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,663.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,900.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  10,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160799 2/10/2016

97 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,501.60      ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิFง จาํกดั 8,880.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิFง จาํกดั                    8,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160800 2/10/2016

98 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,518.10      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,830.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    9,830.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160802 2/10/2016

99 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 11,331.30      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,590.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  10,590.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160803 2/10/2016

100 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 40,638.60      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 37,980.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  37,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160804 2/10/2016

101 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 20,223.00      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 18,900.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั                  18,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160805 2/10/2016

102 จา้งซ่อม GC-MS  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 21,257.69      ตกลงราคา
บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยีส์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

19,867.00 บาท
บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยีส์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

                 19,867.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160807 2/12/2016
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103
วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  24  
รายการ

          1 งวด 149,751.85 149,751.85     ตกลงราคา
บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง 
จาํกดั

126,305.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง จาํกดั                126,305.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160809 2/11/2016

104 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 52,430.00      ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 49,000.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั                  49,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160810 2/11/2016

105
วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  2  
รายการ

          1 งวด 6,574.08      ตกลงราคา บริษทั เอส.พี. บวรกิตติh  จาํกดั 6,144.00 บาท บริษทั เอส.พี. บวรกิตติh  จาํกดั                    6,144.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160811 2/11/2016

106 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 13,824.40      ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 12,920.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั                  12,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160813 2/11/2016

107 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,500.00      ตกลงราคา
บริษทั อลัฟ่า เทค ซายน ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั

5,500.00 บาท
บริษทั อลัฟ่า เทค ซายน ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั

                   5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160814 2/11/2016

108
จา้งซ่อมเครื�อง Biosafety cabinet  
จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 27,285.00      ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั 25,500.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั                  25,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160815 2/11/2016

109 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 21,999.20      ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 19,626.17 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั                  19,626.17 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160816 2/11/2016

110 จา้งพิมพแ์ผ่นพบั จาํนวน  2  งาน           1 งวด 25,680.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํก วาย.ซีเอช.มีเดีย 24,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก วาย.ซีเอช.มีเดีย                  24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160817 2/11/2016

111
วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  4  
รายการ

          1 งวด 59,920.00      ตกลงราคา บริษทั ศิรา เซฟตีFแอนดท์ูล จาํกดั 44,800.00 บาท บริษทั ศิรา เซฟตีFแอนดท์ูล จาํกดั                  44,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160818 2/18/2016

112
วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  3  
รายการ

          1 งวด 17,000.16      ตกลงราคา
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั 
(มหาชน)

15,888.00 บาท
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั 
(มหาชน)

                 15,888.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160820 2/15/2016

113
จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  
งาน

          1 งวด 26,001.00      ตกลงราคา
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติFง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

24,300.00 บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติFง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

                 24,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160821 2/12/2016

114 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 22,791.00      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ต
ติFง จาํกดั

21,300.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติFง 
จาํกดั

                 21,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160822 2/12/2016

115 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,284.00      ตกลงราคา
บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

1,200.00 บาท
บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์
จาํกดั

                   1,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160823 2/12/2016

116 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 24,417.40      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,820.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั                  22,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160824 2/12/2016

117 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,121.30      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,590.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    7,590.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160825 2/12/2016

118 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 12,840.00      ตกลงราคา บริษทั ป.เคมีอุปกรณ์ จาํกดั 10,934.58 บาท บริษทั ป.เคมีอุปกรณ์ จาํกดั                  10,934.58 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160826 2/18/2016

119 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 16,927.40      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,820.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                  15,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160827 2/15/2016

120 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 25,145.00      ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 23,500.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั                  23,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160828 2/15/2016

121 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,681.70      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํก ที.ซี. สถาพร กรุ๊ป 5,310.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก ที.ซี. สถาพร กรุ๊ป                    5,310.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160829 2/15/2016

122 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 15,622.00      ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 14,600.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั                  14,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160830 2/15/2016

123 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 81,234.40      ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 75,920.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั                  75,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160831 2/15/2016
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124
จา้งซ่อมตูดู้ดควนัไอกรดสารเคมี  
จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 10,700.00      ตกลงราคา บริษทั ดีไซน ์ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั ดีไซน ์ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั                  10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160832 2/15/2016

125 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 10,421.80      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,740.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    9,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160833 2/15/2016

126 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 17,162.80      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 16,040.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  16,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160834 2/15/2016

127 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 96,300.00      ตกลงราคา
บริษทั เอก็ซ์เทรด อินสทรูเมนท ์
(ประเทศไทย) จาํกดั

90,000.00 บาท
บริษทั เอก็ซ์เทรด อินสทรูเมนท ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั

                 90,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160835 2/15/2016

128 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  9  รายการ           1 งวด 21,014.80      ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 19,640.00 บาท บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั                  19,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160836 2/16/2016

129
จา้งบริการเครื�องประมวผล  จาํนวน 
 1  งาน

          1 งวด 35,845.00      ตกลงราคา บริษทั ไอโซเน็ท จาํกดั 33,500.00 บาท บริษทั ไอโซเน็ท จาํกดั                  33,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160837 2/16/2016

130 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,296.50      ตกลงราคา บริษทั แกรนด ์โฟร์ซี จาํกดั 4,950.00 บาท บริษทั แกรนด ์โฟร์ซี จาํกดั                    4,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160838 2/16/2016

131 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,291.60      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ต
ติFง จาํกดั

5,880.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติFง 
จาํกดั

                   5,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160839 2/16/2016

132 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 17,152.10      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 16,030.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  16,030.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160840 2/16/2016

133 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 30,687.60      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 28,680.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั                  28,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160841 2/25/2016

134 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 5,927.80      ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 5,540.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั                    5,540.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160842 2/16/2016

135
จา้งซ่อมเครื�อง Freeze Dryer  
จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 32,956.00      ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั 30,800.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั                  30,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160844 2/16/2016

136 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 14,124.00      ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิFง จาํกดั 13,200.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิFง จาํกดั                  13,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160845 2/16/2016

137 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 37,242.42      ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 34,806.00 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั                  34,806.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160846 2/16/2016

138 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 17,526.60      ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิFง จาํกดั 16,380.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิFง จาํกดั                  16,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160847 2/17/2016

139 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 16,959.50      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,850.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  15,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160848 2/17/2016

140
จา้งสอบเทียบและบาํรุงรักษาเครื�อง
 Biological จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 12,840.00      ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั                  12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160849 2/17/2016

141 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 22,566.30      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,090.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  21,090.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160850 2/17/2016

142 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 9,202.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 8,600.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั                    8,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160851 2/17/2016

143 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 29,464.59      ตกลงราคา บริษทั ฟายนส์เปค จาํกดั 27,537.00 บาท บริษทั ฟายนส์เปค จาํกดั                  27,537.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160852 2/17/2016

144 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 96,300.00      ตกลงราคา บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 90,000.00 บาท บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั                  90,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160853 2/18/2016
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145
จา้งสอบเทียบและบาํรุงรักษาเครื�อง
 Microplate จาํนนวน 1 งาน

          1 งวด 16,050.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ไอ เทคโนโลยี�ส์ จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั อาร์ไอ เทคโนโลยี�ส์ จาํกดั                  15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160854 2/17/2016

146 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,922.00      ตกลงราคา
 พีบีออลเ์ทคโน โดย นายพุทธรัตน ์ 
ทองมูล

4,600.00 บาท  พีบีออลเ์ทคโน โดย นายพุทธรัตน ์ ทองมูล                    4,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160855 2/17/2016

147 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,420.00      ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั                    6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160856 2/17/2016

148
จา้งเดินสาย Data Network System 
จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 76,291.00      ตกลงราคา บริษทั กลอรี�  เมคเกอร์ จาํกดั 61,000.00 บาท บริษทั กลอรี�  เมคเกอร์ จาํกดั                  61,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160857 2/18/2016

149 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 21,567.35      ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 20,156.40 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั                  20,156.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160858 2/18/2016

150 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 7,094.10      ตกลงราคา
บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง 
จาํกดั

6,630.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติFง จาํกดั                    6,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160860 2/18/2016

151 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 29,960.00      ตกลงราคา บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 28,000.00 บาท บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั                  28,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160861 2/18/2016

152
ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 
รายการ

          1 งวด 23,540.00     ตกลงราคา บริษทั ซายนไ์บร์ท จาํกดั 22,000.00 บาท บริษทั ซายนไ์บร์ท จาํกดั                  22,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160862 2/19/2016

153
จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  
งาน

          1 งวด 4,815.00      ตกลงราคา
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติFง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

4,500.00 บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติFง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

                   4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160863 2/19/2016

154 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 19,153.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,900.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  17,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160864 2/19/2016

155
จา้งเหมาบริการทดสอบการกรอง
และกาํจดัเชืFอวณัโรค จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 200,000.00 200,000.00     ตกลงราคา นาง องัคณา ฉายประเสริฐ 200,000.00 บาท นาง องัคณา ฉายประเสริฐ                200,000.00 บาท
เป็นผูท้ี�มีคุณสมบตัิตรงตามที�สาํนกังาน

กาํหนด
6041160865 2/25/2016

156
จา้งสอบเทียบเครื�อง Mass flow 
Calibration จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 20,651.00      ตกลงราคา
บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชั�นแนล 
เทคโนโลยี จาํกดั

19,300.00 บาท
บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชั�นแนล 
เทคโนโลยี จาํกดั

                 19,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160866 2/19/2016

157 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 4,654.50      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,350.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    4,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160867 2/19/2016

158 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 535.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์พีดี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 500.00 บาท บริษทั อาร์พีดี (ไทยแลนด)์ จาํกดั                       500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160868 2/19/2016

159 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 69,920.95      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 47,660.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั                  47,660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160869 2/19/2016

160 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 42,318.50      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

39,550.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

                 39,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160870 2/19/2016

161 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  23  รายการ           1 งวด 5,865.28      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 5,481.57 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน)                    5,481.57 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160871 2/23/2016

162 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,885.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                    5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160872 2/24/2016

163 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,327.70      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,110.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    3,110.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160873 2/24/2016

164 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 53,205.75      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ต
ติFง จาํกดั

49,725.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติFง 
จาํกดั

                 49,725.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160874 2/24/2016
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เอกสาร

165 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 30,013.50      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ต
ติFง จาํกดั

28,050.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติFง 
จาํกดั

                 28,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160875 2/24/2016

166 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 52,430.00      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 49,000.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั                  49,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160876 2/24/2016

167 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,268.40      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,120.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    2,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160877 2/24/2016

168 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,482.00      ตกลงราคา บริษทั จุลไหมไทย จาํกดั 12,600.00 บาท บริษทั จุลไหมไทย จาํกดั                  12,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160878 2/24/2016

169 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,416.00      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก                    8,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160879 2/24/2016

170 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 12,679.50      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,850.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  11,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160880 2/24/2016

171 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 26,396.90      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 24,670.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                  24,670.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160881 2/24/2016

172
จา้งซ่อมเครื�อง Spray Dryer  จาํนวน
 1 งาน

          1 งวด 1,728.05      ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,615.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั                    1,615.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160882 2/24/2016

173 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 33,170.00      ตกลงราคา บริษทั อีสซี�เทค จาํกดั 31,000.00 บาท บริษทั อีสซี�เทค จาํกดั                  31,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160883 2/25/2016

174
จา้งสอบเทียบและบาํรุงรักษาเครื�อง
 Biological จาํนวน 2 งาน

          1 งวด 12,840.00      ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั                  12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160884 2/25/2016

175 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 15,515.00      ตกลงราคา
บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์
จาํกดั

14,500.00 บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั                  14,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160885 2/25/2016

176 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 16,906.00      ตกลงราคา บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน ์จาํกดั 15,800.00 บาท บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน ์จาํกดั                  15,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160886 2/25/2016

177 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 11,844.90      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 11,070.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั                  11,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160887 2/25/2016

178 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 25,776.30      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ต
ติFง จาํกดั

24,090.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติFง 
จาํกดั

                 24,090.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160888 2/25/2016

179 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,707.04      ตกลงราคา บริษทั วทิยาศรม  จาํกดั 9,072.00 บาท บริษทั วทิยาศรม  จาํกดั                    9,072.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160889 2/25/2016

180 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 30,388.00      ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 28,400.00 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั                  28,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160890 2/25/2016

181 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 18,618.00      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ต
ติFง จาํกดั

17,400.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติFง 
จาํกดั

                 17,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160891 2/25/2016

182 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 5,938.50      ตกลงราคา บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 5,550.00 บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั                    5,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160892 2/25/2016

183 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,140.00      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ต
ติFง จาํกดั

2,000.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติFง 
จาํกดั

                   2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160893 2/25/2016

184 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 46,405.90      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 43,370.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก                  43,370.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160894 2/26/2016

185
วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  13  
รายการ

          1 งวด 66,130.28      ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 61,804.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั                  61,804.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160895 2/26/2016

Page 9 of 11



แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน
งบประมาณ 

(ราคารวม vat)

ราคากลาง (ราคา

รวม vat)
     วธิีการ         ผู้เสนอราคา

ราคาที'เสนอ (ราคา

ไม่รวม vat)
        ผู้ที'ได้รับการคัดเลือก

ราคา (ราคาไม่รวม 

vat)
          เหตุผลที'คัดเลือก เลขที'เอกสาร

วนัที'

เอกสาร

186 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 22,480.70      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 21,010.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั                  21,010.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160896 2/26/2016

187 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 12,840.00      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั                  12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160897 2/26/2016

188 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 51,552.60      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ต
ติFง จาํกดั

48,180.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติFง 
จาํกดั

                 48,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160898 2/26/2016

189 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 42,265.00      ตกลงราคา บริษทั สยาม เมดิเทรด จาํกดั 39,500.00 บาท บริษทั สยาม เมดิเทรด จาํกดั                  39,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160899 2/26/2016

190 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 47,615.00      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิFง 1992 จาํกดั 44,500.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิFง 1992 จาํกดั                  44,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160900 2/26/2016

191
จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  
งาน

          1 งวด 4,815.00      ตกลงราคา
บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง  (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

4,500.00 บาท
บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง  (ประเทศไทย)
 จาํกดั

                   4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160901 2/26/2016

192 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,568.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                    2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160902 2/26/2016

193 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,237.20      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,960.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    3,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160903 2/26/2016

194 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 33,469.60      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 31,280.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั                  31,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160904 2/26/2016

195 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 17,976.00      ตกลงราคา
บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน)

16,800.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                  16,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160905 2/29/2016

196 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 3,843.44      ตกลงราคา บริษทั ไมโครไลนเ์ซอร์คิท จาํกดั 3,592.00 บาท บริษทั ไมโครไลนเ์ซอร์คิท จาํกดั                    3,592.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160906 2/29/2016

197 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,128.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 10,400.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั                  10,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160907 2/29/2016

198 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 25,680.00      ตกลงราคา บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั                  24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160908 2/29/2016

199 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 909.50      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 850.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                       850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160909 2/29/2016

200 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,664.30      ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 2,490.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั                    2,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160910 2/29/2016

201 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,498.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,400.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                    1,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160911 2/29/2016

202 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,070.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั                    1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160912 2/29/2016

203 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 22,470.00      ตกลงราคา บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั                  21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160913 2/29/2016

204 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 32,699.20      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 30,560.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั                  30,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160914 2/29/2016

205 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 47,424.00     ตกลงราคา  MatTek Corporation 1,296.00 USD  MatTek Corporation                    1,296.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160027 2/17/2016

206 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 42,315.00      ตกลงราคา  CalBioreagents 1,085.00 USD  CalBioreagents                    1,085.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160028 2/3/2016
207 Material 3 items           1 งวด 125,580.00 125,580.00     ตกลงราคา  Luminescence Technology Corp. 3,220.00 USD  Luminescence Technology Corp.                    3,220.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160029 2/17/2016
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน
งบประมาณ 

(ราคารวม vat)

ราคากลาง (ราคา

รวม vat)
     วธิีการ         ผู้เสนอราคา

ราคาที'เสนอ (ราคา

ไม่รวม vat)
        ผู้ที'ได้รับการคัดเลือก

ราคา (ราคาไม่รวม 

vat)
          เหตุผลที'คัดเลือก เลขที'เอกสาร

วนัที'

เอกสาร
208 Material 1 item           1 งวด 110,885.19 110,885.19     ตกลงราคา  Polysciences Asia Pacific 2,843.21 USD  Polysciences Asia Pacific                    2,843.21 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160030 2/17/2016

209
จา้งดาํเนินงานวจิยัการทดสอบ
ประสิทธิภาพ จาํนวน 1 งาน

          3 งวด 1,000,000.00 1,000,000.00     กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 450,002.00 บาท มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์                450,002.00 บาท
เป็นผูท้ี�มีคุณสมบตัิตรงตามที�สาํนกังาน

กาํหนด
6043160029 (6052160021) 2/25/2016

210

จา้งที�ปรึกษาสาํหรับโรงงานผลิต
เครื�องสาํอาง (ตน้แบบ) 
Cosmetic Production Plant

          6 งวด 240,000.00 240,000.00
ที�ปรึกษา/

ผูเ้ชี�ยวชาญ
นาย สมศกัดิh  สินสุวรรณรักษ์ 240,000.00 บาท นาย สมศกัดิh  สินสุวรรณรักษ์                240,000.00 บาท

เป็นผูท้ี�มีคุณสมบตัิตรงตามที�สาํนกังาน
กาํหนด

6043160030 (6053160004) 1/28/2016

บริษทั เมอร์ค จาํกดั 877,500.00 บาท

บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 939,460.00 บาท

บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จาํกดั 583,500.00 บาท

บริษทั พีอีซี อิเลคทรอนิคส์ จาํกดั 695,500.00 บาท

บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,774,766.35 บาท

บริษทั บาตูบาร่า จาํกดั 2,300,000.00 บาท

บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 465,327.10 บาท

บริษทั บาตูบาร่า จาํกดั 588,500.00 บาท

215
จา้งที�ปรึกษา หอ้งปฏิบตัิการ Nano 
Functional Textile จาํนวน 1 งาน

         12 งวด 456,000.00 456,000.00
ที�ปรึกษา/

ผูเ้ชี�ยวชาญ
 วทิยาลยัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

380,000.00 บาท
 วทิยาลยัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

               380,000.00 บาท
เป็นผูท้ี�มีคุณสมบตัิตรงตามที�สาํนกังาน

กาํหนด
6043160035 (6053160005) 2/4/2016

216
จา้งเหมาบริการบริหารจดัการงาน 
NSA จาํนวน 1 งาน

          8 งวด 128,000.00 128,000.00     ตกลงราคา นางสาว นลพรรณ ตามสมคัร 128,000.00 บาท นางสาว นลพรรณ ตามสมคัร                128,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160036 (6052160022) 2/5/2016

บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จาํกดั 1,280,300.00 บาท

บริษทั พีอีซี อิเลคทรอนิคส์ จาํกดั 1,391,000.00 บาท

218 Easylift Manipulator จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 8,500,000.00 8,500,000.00       พิเศษ
บริษทั เครส นาโนโซลูชั�น (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

7,943,925.23 บาท
บริษทั เครส นาโนโซลูชั�น (ประเทศไทย) 
จาํกดั

            7,943,925.23 บาท
เป็นผูท้ี�มีคุณสมบตัิตรงตามที�สาํนกังาน

กาํหนด
6043160038 (6051160011) 2/9/2016

บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 3,351,401.87 บาท

บริษทั เอม็เอม็จี เทคโนโลยี จาํกดั 3,593,000.00 บาท

220
Gas Sampling Valve for GC-MS 
จาํนวน 1 ชุด

          1 งวด 700,000.00 700,000.00       พิเศษ บริษทั เวลิดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 654,205.61 บาท บริษทั เวลิดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั                654,205.61 บาท
เป็นผูท้ี�มีคุณสมบตัิตรงตามที�สาํนกังาน

กาํหนด
6043160040 (6051160013) 2/25/2016

Energy Storage Tester จาํนวน 1 ชุด217

2/10/20166043160039 (6051160012)เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสุดบาท            3,351,401.87 บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั
ประกวด

ราคา 
(e-Auction)

3,586,000.003,586,000.00          1 งวด
เครื�องวดักระแสการไหลดว้ย
หลกัการแบบหมุน จาํนวน 1 ชุด

219

บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จาํกดั     สอบราคา1,369,921.001,369,921.00          1 งวด 2/8/20166043160037 (6051160010)เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสุดบาท            1,280,300.00 

213 6043160033 (6051160007)

2/4/20166043160034 (6051160008)เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสุดบาท               465,327.10 บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั     สอบราคา497,900.00497,900.00
          1 งวด

เครื�องลดขนาดอนุภาคดว้ยคลื�น
เสียงความถี� จาํนวน 1 ชุด

214

     สอบราคา1,899,000.001,899,000.00         12 งวด
เครื�องของเซลลว์เิคราะห์ความมีชีวติ
 (Real-time Cell Analyzer) จาํนวน 
1 ชุด

2/3/2016เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสุดบาท            1,774,766.35 บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั

     สอบราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั                877,500.00 2/2/20166043160031 (6051160005)เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสุดบาท211
เครื�องผลิตนํF าบริสุทธิh คุณภาพสูง 
(Water Purification System) จาํนวน
 1 ชุด

          1 งวด 939,460.00 939,460.00

212 Lock-in Amplifier จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 624,345.00 624,345.00      สอบราคา บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จาํกดั                583,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสุด 6043160032 (6051160006) 2/3/2016
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