
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจดัซื�อ/จดัจ้าง
     จาํนวน

งบประมาณ 

(ราคารวม vat)

ราคากลาง 

(ราคารวม 

vat)

     วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที(เสนอ         ผู้ที(ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที(คดัเลือก เลขที(เอกสาร วนัที(

1
จา้งเหมาบริการทดสอบการระคายเคือง  
แผน่แปะลดฝ้า  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด
200,000.00 200,000.00     ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต 200,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต 200,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160915 29/02/2559

2 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 2,561.60      ตกลงราคา บริษทั เอเน็กซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 2,394.02 บาท บริษทั เอเน็กซ์ เทคโนโลยี จาํกดั 2,394.02 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160917 2/03/2559

3 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน
          1 งวด

17,334.00      ตกลงราคา
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ6ง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

16,200.00 บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ6ง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

16,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160919 2/03/2559

4 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,370.50      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,150.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160920 2/03/2559
5 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,852.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160921 2/03/2559
6 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,826.60      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,380.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160922 2/03/2559
7 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,667.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,100.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160924 2/03/2559

8
จา้งติดตั6งท่อส่งก๊าซเขา้ตูดู้ดไอสารเคมี 
NCM  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด
87,205.00      ตกลงราคา

บริษทั มั@นยืน เซอร์วสิ แอนด ์วศิวกรรม 
จาํกดั

81,500.00 บาท
บริษทั มั@นยืน เซอร์วสิ แอนด ์วศิวกรรม 
จาํกดั

81,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160925 3/03/2559

9 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 12,840.00      ตกลงราคา บริษทั ป.เคมีอปุกรณ์ จาํกดั 10,934.58 บาท บริษทั ป.เคมีอปุกรณ์ จาํกดั 10,934.58 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160926 2/03/2559
10 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 43,870.00      ตกลงราคา บริษทั เคมพลสั อินสตรูเมนท ์จาํกดั 41,000.00 บาท บริษทั เคมพลสั อินสตรูเมนท ์จาํกดั 41,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160927 3/03/2559
11 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 15,568.50      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,550.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160928 3/03/2559
12 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 2,568.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160929 3/03/2559
13 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 535.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์พีดี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 500.00 บาท บริษทั อาร์พีดี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160930 3/03/2559
14 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  11  งาน           1 งวด 66,409.55      ตกลงราคา บริษทั ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จาํกดั 62,065.00 บาท บริษทั ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จาํกดั 62,065.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160931 3/03/2559
15 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 27,862.80      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 26,040.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 26,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160932 3/03/2559

16 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ
          1 งวด

8,132.00      ตกลงราคา
บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์
จาํกดั

7,600.00 บาท
บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์
จาํกดั

7,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160933 3/03/2559

17 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 18,757.10      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 17,530.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 17,530.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160934 3/03/2559

18
จา้งติดตั6งอปุกรณ์ตดัการทาํงานของ
ระบบ  พดัลมดูดอากาศ  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด
30,000.00      ตกลงราคา บริษทั แอนตี6ไฟร์ จาํกดั 28,037.38 บาท บริษทั แอนตี6ไฟร์ จาํกดั 28,037.38 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160935 3/03/2559

19
จา้งบาํรุงรักษาเครื@องอดัรีดนํ6าดว้ยระบบ 
 แรงดนัลกูกลิ6ง  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด
2,675.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก สุเมธ แลบ็เทสต์ 2,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก สุเมธ แลบ็เทสต์ 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160936 3/03/2559

20
จา้งงานบาํรุงรักษาเครื@องอบผา้แห้ง  
แบบลมร้อน  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด
2,675.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก สุเมธ แลบ็เทสต์ 2,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก สุเมธ แลบ็เทสต์ 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160937 3/03/2559

21 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,210.00      ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160938 3/03/2559
22 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,482.00      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 12,600.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 12,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160939 4/03/2559
23 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 19,324.20      ตกลงราคา บริษทั พี.ที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 18,060.00 บาท บริษทั พี.ที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 18,060.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160940 4/03/2559
24 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,350.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160941 4/03/2559

25 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ
          1 งวด

32,153.50      ตกลงราคา
บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ คอร์
ปอเรชั@น จาํกดั

30,050.00 บาท
บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ คอร์
ปอเรชั@น จาํกดั

30,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160943 4/03/2559

26
จา้งออกแบบและจดัทาํฐานขอ้มูล  
นกัวจิยันาโนเทค  จาํนวน  2  งาน

          1 งวด
46,181.20      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช.มีเดีย 43,160.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช.มีเดีย 43,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160944 4/03/2559

27 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,268.00      ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศไทย ออนไลน์ จาํกดั 12,400.00 บาท บริษทั ออฟฟิศไทย ออนไลน์ จาํกดั 12,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160945 4/03/2559

สรุปผลการดําเนินการจดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2559
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
วนัที( 31 มนีาคม 2559

ราคาที(เสนอ (ราคา

ไม่รวม vat)
ราคา (ราคาไม่รวม vat)
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ลําดับ         รายละเอียดจดัซื�อ/จดัจ้าง
     จาํนวน

งบประมาณ 

(ราคารวม vat)
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(ราคารวม 
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     วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที(เสนอ         ผู้ที(ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที(คดัเลือก เลขที(เอกสาร วนัที(
ราคาที(เสนอ (ราคา

ไม่รวม vat)
ราคา (ราคาไม่รวม vat)

28 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,824.80      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,640.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160946 4/03/2559
29 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 10,978.20      ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซัพพลาย จาํกดั 10,260.00 บาท บริษทั วนีสั ซัพพลาย จาํกดั 10,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160947 4/03/2559
30 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 30,987.20      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 28,960.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 28,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160948 4/03/2559
31 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1  รายการ          1  งวด 1,401.70      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,310.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,310.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160949 4/03/2559
32 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,300.50      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,150.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160950 7/03/2559
33 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,960.80      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,440.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160951 7/03/2559

34 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 40,125.00      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

37,500.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

37,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160952 7/03/2559

35 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,291.60      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

5,880.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

5,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160953 11/03/2559

36 ซื6ออะไหลเ่ครื@อง  Viscometer  จาํนวน  1          1  งวด 10,700.00      ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั@น จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั@น จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160954 7/03/2559
37 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 21,346.50      ตกลงราคา บริษทั แคททาไลท ์จาํกดั 19,950.00 บาท บริษทั แคททาไลท ์จาํกดั 19,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160955 7/03/2559
38 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 13,043.30      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,190.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,190.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160956 7/03/2559
39 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 10,486.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,800.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160957 7/03/2559
40 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 11,342.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,600.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160958 7/03/2559
41 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,276.00      ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั@น จาํกดั 6,800.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั@น จาํกดั 6,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160959 7/03/2559
42 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 12,519.00      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 11,700.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 11,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160960 7/03/2559

43 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ
         1  งวด

8,560.00      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

8,000.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160961 7/03/2559

44 จา้งซ่อมเครื@อง Spray Dryer  จาํนวน  1            1 งวด 168,642.70 168,642.70     ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 157,610.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 157,610.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160962 7/03/2559

45 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ
         1  งวด

25,680.00      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

24,000.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160963 7/03/2559

46 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน  2  รายการ
         1  งวด

9,309.00      ตกลงราคา
บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จาํกดั

8,700.00 บาท
บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จาํกดั

8,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160964 8/03/2559

47
จา้งสอบเทียบเครื@อง Pipette  จาํนวน  1  
งาน

         1  งวด
33,705.00      ตกลงราคา

บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 
จาํกดั

31,500.00 บาท
บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 
จาํกดั

31,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160965 8/03/2559

48
จา้งสอบเทียบเครื@อง pH meter  จาํนวน  2
  งาน

         1  งวด
22,919.40      ตกลงราคา

บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 
จาํกดั

21,420.00 บาท
บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 
จาํกดั

21,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160966 8/03/2559

49 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 2,461.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,300.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160967 8/03/2559
50 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,992.00      ตกลงราคา บริษทั เจ เอ เค ซัพพลาย จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั เจ เอ เค ซัพพลาย จาํกดั 5,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160968 8/03/2559

51
จา้งสอบเทียบเครื@อง Autotitrator จาํนวน 
 1  งาน

         1  งวด
24,931.00      ตกลงราคา

บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 
จาํกดั

23,300.00 บาท
บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 
จาํกดั

23,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160969 8/03/2559

52 จา้งสอบเทียบเครื@อง Oven จาํนวน  1  งาน          1  งวด 2,247.00      ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี@ปุ่น) 2,100.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี@ปุ่น) 2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160970 8/03/2559
53 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 17,120.00      ตกลงราคา บริษทั อตุสากาญจน์ จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั อตุสากาญจน์ จาํกดั 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160971 8/03/2559

54 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,335.36      ตกลงราคา
บริษทั คอนแนลล ์บราเดอร์ส(ประเทศไทย)
 จาํกดั

1,248.00 บาท
บริษทั คอนแนลล ์บราเดอร์ส(ประเทศไทย)
 จาํกดั

1,248.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160972 8/03/2559

55 จา้งสอบเทียบเครื@อง Incubator  จาํนวน           1  งวด 1,284.00      ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี@ปุ่น) 1,200.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี@ปุ่น) 1,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160973 8/03/2559
56 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 34,026.00      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 31,800.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 31,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160974 8/03/2559
57 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 12,305.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 11,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 11,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160975 8/03/2559
58 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 17,120.00      ตกลงราคา บริษทั ไบโอ21 จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั ไบโอ21 จาํกดั 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160976 8/03/2559
59 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,132.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,600.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160977 8/03/2559
60 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,370.50      ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 3,150.00 บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 3,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160978 9/03/2559
61 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 29,960.00      ตกลงราคา บริษทั ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จาํกดั 28,000.00 บาท บริษทั ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จาํกดั 28,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160979 9/03/2559
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62 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน  1  รายการ
         1  งวด

1,444.50      ตกลงราคา
บริษทั อินทิเกรชั@น มีชวัร์เมนท ์โซลชูั@น 
จาํกดั

1,350.00 บาท
บริษทั อินทิเกรชั@น มีชวัร์เมนท ์โซลชูั@น 
จาํกดั

1,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160980 9/03/2559

63 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 865.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160981 9/03/2559
64 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,996.00      ตกลงราคา บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั 2,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160982 9/03/2559

65 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ
         1  งวด

33,170.00      ตกลงราคา
บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชั@นแนล 
จาํกดั

31,000.00 บาท
บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชั@นแนล 
จาํกดั

31,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160983 9/03/2559

66 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 8,453.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 7,900.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 7,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160984 9/03/2559
67 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 89,880.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 84,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 84,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160985 9/03/2559
68 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  2  งาน          1  งวด 90,522.00      ตกลงราคา  กองยาแผนไทยและสมุนไพร 84,600.00 บาท  กองยาแผนไทยและสมุนไพร 84,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160986 9/03/2559
69 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 13,407.10      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,530.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,530.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160987 9/03/2559

70 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ
         1  งวด

68,908.00      ตกลงราคา
บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั

64,400.00 บาท
บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั

64,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160988 9/03/2559

71 จา้งสอบเทียบ  จาํนวน  8  รายการ
         1  งวด

44,405.00      ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี@ปุ่น) 41,500.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี@ปุ่น) 41,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160989 10/03/2559

72 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ
         1  งวด

16,542.20      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,460.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,460.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160990 10/03/2559

73
จา้งสอบเทียบเครื@อง Data Logger  
จาํนวน  1  งาน

         1  งวด
11,684.40      ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี@ปุ่น) 10,920.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี@ปุ่น) 10,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160991 10/03/2559

74 จา้งเหมาบริการสอบเทียบ Pipette           1 งวด 101,650.00 101,650.00     ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 95,000.00 บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 95,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160992 10/03/2559

75 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ
         1  งวด

56,239.20      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

52,560.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

52,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160993 10/03/2559

76 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,696.40      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 2,520.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 2,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160994 10/03/2559
77 จา้งซ่อมเครื@องตดัเลเซอร์สร้างแพทเทิน           1  งวด 16,050.00      ตกลงราคา บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160995 10/03/2559
78 จา้งซ่อมเครื@อง Ultrasonic Cleaner           1  งวด 24,610.00      ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 23,000.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 23,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160996 10/03/2559
79 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,728.50      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,550.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160997 11/03/2559
80 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 58,850.00      ตกลงราคา บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 55,000.00 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 55,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160998 11/03/2559
81 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,350.00      ตกลงราคา บริษทั เจ เอ เค ซัพพลาย จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั เจ เอ เค ซัพพลาย จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041160999 11/03/2559
82 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 23,486.50      ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ6ง จาํกดั 21,950.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ6ง จาํกดั 21,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161000 11/03/2559

83
อะไหลไ่ส้กรองนํ6าเครื@องทาํนํ6าบริสุทธิf   
คุณภาพสูง จาํนวน  1  รายการ

         1  งวด
20,415.60      ตกลงราคา บริษทั ฟิลเตอร์ ซัพพลาย จาํกดั 19,080.00 บาท บริษทั ฟิลเตอร์ ซัพพลาย จาํกดั 19,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161001 11/03/2559

84 จา้งสอบเทียบเครื@อง GC  จาํนวน  2           1  งวด 60,669.00      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 56,700.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 56,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161002 11/03/2559
85 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 44,940.00      ตกลงราคา บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 42,000.00 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 42,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161003 11/03/2559
86 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 15,429.40      ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซัพพลาย จาํกดั 14,420.00 บาท บริษทั วนีสั ซัพพลาย จาํกดั 14,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161004 11/03/2559

87
จา้งซ่อมแซมและติดตั6งเครื@อง Vibrating 
Sample Magnetometer จาํนวน  1  งาน

          1 งวด
363,800.00 363,800.00 พิเศษ

บริษทั เอพีพี ซิสเตม็ส์ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

340,000.00 บาท
บริษทั เอพีพี ซิสเตม็ส์ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

340,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161005 11/03/2559

88 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ
         1  งวด

49,541.00      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

46,300.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

46,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161006 11/03/2559

89 ซื6อหมึกพริ6นเตอร์สีดาํ  จาํนวน  1           1  งวด 25,680.00      ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161007 11/03/2559
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90
ซื6ออะไหลไ่ส้กรองนํ6าเครื@องผลิต  นํ6 า
บริสุทธิf คุณภาพสูง  จาํนวน  4  รายการ

         1  งวด
4,108.80      ตกลงราคา บริษทั ฟิลเตอร์ ซัพพลาย จาํกดั 3,840.00 บาท บริษทั ฟิลเตอร์ ซัพพลาย จาํกดั 3,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161008 11/03/2559

91 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 12,626.00      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 11,800.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 11,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161009 11/03/2559
92 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 3,038.80      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,840.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161010 11/03/2559
93 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,140.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161011 11/03/2559
94 จา้งซ่อมแซมตูค้วบคุมอณุหภูมิ  จาํนวน           1  งวด 8,025.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อปุกรณ์และเคมีวจิยั 7,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อปุกรณ์และเคมีวจิยั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161012 11/03/2559
95 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 7,597.00      ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 7,100.00 บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 7,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161013 14/03/2559
96 ซื6ออะไหลเ่ครื@องให้ความร้อน  และกวน          1  งวด 3,188.60      ตกลงราคา บริษทั แลบ็ควปิ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,980.00 บาท บริษทั แลบ็ควปิ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161014 22/03/2559
97 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 24,000.01      ตกลงราคา บริษทั เบสทเ์อเบิ6ลเทรดดิ6ง  จาํกดั 22,429.92 บาท บริษทั เบสทเ์อเบิ6ลเทรดดิ6ง  จาํกดั 22,429.92 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161015 14/03/2559
98 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 ชุด           1 งวด 38,520.00     ตกลงราคา บริษทั อินทิเกรชั@น มีชวัร์เมนท ์โซลชูั@น 36,000.00 บาท บริษทั อินทิเกรชั@น มีชวัร์เมนท ์โซลชูั@น 36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161016 14/03/2559
99 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 3,849.99      ตกลงราคา บริษทั เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จาํกดั 3,598.12 บาท บริษทั เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จาํกดั 3,598.12 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161017 14/03/2559

100 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน
         1  งวด

36,594.00      ตกลงราคา
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ6ง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

34,200.00 บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ6ง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

34,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161019 14/03/2559

101 กลอ้งถา่ยภาพ  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 19,688.00      ตกลงราคา บริษทั ครีเอท อพัพ ์จาํกดั 18,400.00 บาท บริษทั ครีเอท อพัพ ์จาํกดั 18,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161020 15/03/2559
102 จา้งเหมาทดสอบทานกระดาษทาํการ          1  งวด 107,000.00 107,000.00     ตกลงราคา บริษทั ซี เอ เอส จาํกดั 100,000.00 บาท บริษทั ซี เอ เอส จาํกดั 100,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161022 15/03/2559
103 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 19,260.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บางกอกเคมาร์ท 18,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บางกอกเคมาร์ท 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161023 16/03/2559
104 จา้งซ่อมเครื@อง  Vacuum Mixer จาํนวน           1  งวด 12,840.00      ตกลงราคา บริษทั เซลคอน จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั เซลคอน จาํกดั 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161024 16/03/2559
105 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 19,260.00      ตกลงราคา บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวจิยั 18,000.00 บาท บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวจิยั 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161025 16/03/2559
106 จา้งออกแบบและจดัทาํบรรจุภณัฑ ์          1  งวด 33,972.50      ตกลงราคา บริษทั เอส.บี.เค.การพิมพ ์จาํกดั 31,750.00 บาท บริษทั เอส.บี.เค.การพิมพ ์จาํกดั 31,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161026 16/03/2559

107 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน
         1  งวด

4,280.00      ตกลงราคา
บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง  (ประเทศไทย)
 จาํกดั

4,000.00 บาท
บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง  (ประเทศไทย)
 จาํกดั

4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161027 16/03/2559

108 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 27,359.90      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 25,570.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 25,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161028 16/03/2559
109 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 59,064.00      ตกลงราคา บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 55,200.00 บาท บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 55,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161029 16/03/2559

110
จา้งดูแลบาํรุงรักษาเครื@อง Microwave 
digestion  จาํนวน  1  งาน

         1  งวด
5,350.00      ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161030 16/03/2559

111 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ          1  งวด 46,973.00      ตกลงราคา บริษทั อตุสากาญจน์ จาํกดั 43,900.00 บาท บริษทั อตุสากาญจน์ จาํกดั 43,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161031 16/03/2559

112 จา้งซ่อมเครื@องอดัเมด็  จาํนวน  1  งาน
         1  งวด

20,330.00      ตกลงราคา
บริษทั เคพีเอม็ ซัพพลาย แอนด ์เซอร์วสิ 
จาํกดั

19,000.00 บาท
บริษทั เคพีเอม็ ซัพพลาย แอนด ์เซอร์วสิ 
จาํกดั

19,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161032 16/03/2559

113
จา้งซ่อมเครื@องให้ความร้อนและกวน
สารละลาย  จาํนวน  1  งาน

         1  งวด
3,734.30      ตกลงราคา บริษทั แลบ็ควปิ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,490.00 บาท บริษทั แลบ็ควปิ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161033 16/03/2559

114 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  34  รายการ          1  งวด 16,778.94      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 15,681.25 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 15,681.25 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161035 17/03/2559
115 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 23,540.00      ตกลงราคา บริษทั ไนโช จาํกดั 22,000.00 บาท บริษทั ไนโช จาํกดั 22,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161036 17/03/2559
116 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,634.90      ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 8,070.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 8,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161037 17/03/2559
117 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 14,990.70      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,010.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,010.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161038 17/03/2559

118 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ
         1  งวด

1,936.70      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

1,810.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

1,810.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161039 17/03/2559

119 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 15,408.00      ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 14,400.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 14,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161040 17/03/2559
120 จา้งซ่อมเครื@อง Colling bath  จาํนวน  1           1  งวด 16,585.00      ตกลงราคา บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั 15,500.00 บาท บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั 15,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161041 17/03/2559
121 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,872.50      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 1,750.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 1,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161042 17/03/2559
122 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,990.20      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,860.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161043 17/03/2559
123 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,591.20      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,160.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161044 17/03/2559

124
จา้งซ่อมเครื@อง Surface area and pore 
size analyzer  จาํนวน  1  งาน

         1  งวด
14,552.00      ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 13,600.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 13,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161045 18/03/2559
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125 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 29,104.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 27,200.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 27,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161046 18/03/2559
126 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 32,100.00      ตกลงราคา บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน์ จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน์ จาํกดั 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161047 18/03/2559

127
จา้งสอบเทียบเครื@อง Vacuum  Oven  
จาํนวน  1  งาน

         1  งวด
18,939.00      ตกลงราคา

บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั@น เซ็นเตอร์  
จาํกดั

17,700.00 บาท
บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั@น เซ็นเตอร์  
จาํกดั

17,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161048 18/03/2559

128 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 14,980.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161049 18/03/2559
129 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,247.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,100.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161051 18/03/2559

130 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  2  รายการ
         1  งวด

13,396.40      ตกลงราคา
บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) 
จาํกดั

12,520.00 บาท
บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) 
จาํกดั

12,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161052 18/03/2559

131 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,025.00      ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161053 18/03/2559
132 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 8  รายการ          1  งวด 44,244.50      ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 41,350.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 41,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161054 18/03/2559
133 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 3  รายการ          1  งวด 51,360.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอม็ออลริช 48,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอม็ออลริช 48,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161055 18/03/2559
134 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 4  รายการ          1  งวด 20,343.91      ตกลงราคา บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,013.00 บาท บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,013.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161056 18/03/2559

135 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ
         1  งวด

64,200.00      ตกลงราคา
บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์
จาํกดั

60,000.00 บาท
บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์
จาํกดั

60,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161057 30/03/2559

136 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 19,260.00      ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161058 18/03/2559
137 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 5  รายการ          1  งวด 29,264.50      ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 27,350.00 บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 27,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161059 18/03/2559
138 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 7  รายการ          1  งวด 40,125.00      ตกลงราคา บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ6ง (ไทยแลนด ์)จาํกดั 37,500.00 บาท บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ6ง (ไทยแลนด ์)จาํกดั 37,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161060 21/03/2559
139 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน  11  รายการ          1  งวด 18,793.48      ตกลงราคา บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 17,564.00 บาท บริษทั เอ. ทูลส์ จาํกดั 17,564.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161061 21/03/2559
140 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1  รายการ          1  งวด 16,371.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161062 21/03/2559

141
จา้งบาํรุงรักษาเครื@อง Abrasion Testers  
จาํนวน  1  งาน

         1  งวด
12,305.00      ตกลงราคา บริษทั ยเูนียน ทีเอสแอล จาํกดั 11,500.00 บาท บริษทั ยเูนียน ทีเอสแอล จาํกดั 11,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161063 21/03/2559

142 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1  รายการ          1  งวด 10,646.50      ตกลงราคา บริษทั สยามดรากอ้น พาร์ท จาํกดั 9,950.00 บาท บริษทั สยามดรากอ้น พาร์ท จาํกดั 9,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161064 21/03/2559
143 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1  รายการ          1  งวด 3,424.00      ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161065 22/03/2559
144 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 9  รายการ          1  งวด 35,759.40      ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 33,420.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 33,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161066 22/03/2559
145 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 27,365.25      ตกลงราคา บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 25,575.00 บาท บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 25,575.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161067 22/03/2559
146 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 9  รายการ          1  งวด 44,672.50      ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 41,750.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 41,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161068 22/03/2559
147 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 77,040.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 72,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 72,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161069 22/03/2559

148 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ
         1  งวด

11,235.00      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

10,500.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

10,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161070 22/03/2559

149 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  11  รายการ          1  งวด 49,380.50      ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 46,150.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 46,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161071 22/03/2559
150 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ          1  งวด 43,816.50      ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 40,950.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 40,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161072 22/03/2559
151 จา้งซ่อมแซมเครื@อง Glove box  จาํนวน           1  งวด 42,992.60      ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 40,180.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 40,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161073 22/03/2559
152 จา้งเหมาขนยา้ยเครื@องบดอนุภาค  จาํนวน          1  งวด 42,800.00      ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 40,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161074 23/03/2559
153 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 4,108.80      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,840.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161075 23/03/2559
154 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 80,785.00      ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 75,500.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 75,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161076 23/03/2559

155 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ
         1  งวด

20,865.00      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

19,500.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

19,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161077 23/03/2559

156 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 27,820.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 26,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 26,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161078 23/03/2559
157 จา้งยา้ยและติดตั6งชุดอปุกรณ์  ICPMS           1  งวด 92,555.00      ตกลงราคา บริษทั เวลิดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 86,500.00 บาท บริษทั เวลิดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 86,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161079 23/03/2559
158 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 12,091.00      ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซัพพลาย จาํกดั 11,300.00 บาท บริษทั วนีสั ซัพพลาย จาํกดั 11,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161080 23/03/2559
159 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,350.00      ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั@น จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั@น จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161081 23/03/2559
160 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,247.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,100.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161082 24/03/2559
161 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 5,970.60      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 5,580.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 5,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161083 24/03/2559

162
จา้งซ่อมชุดกาํจดัไอกรดสารเคมี ระบบ
นํ6า+ฟิลเตอร์  จาํนวน  1  งาน

         1  งวด
6,313.00      ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 5,900.00 บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 5,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161084 24/03/2559
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ลําดับ         รายละเอียดจดัซื�อ/จดัจ้าง
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งบประมาณ 
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ไม่รวม vat)
ราคา (ราคาไม่รวม vat)

163
จา้งซ่อมชุดกาํจดัไอกรดสารเคมี ระบบ
นํ6า+ฟิลเตอร์  จาํนวน  1  งาน

         1  งวด
22,684.00      ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 21,200.00 บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 21,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161085 24/03/2559

164 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,959.00      ตกลงราคา บริษทั โปรดิจี ซายน์ อินสทรูเมนท ์จาํกดั 3,700.00 บาท บริษทั โปรดิจี ซายน์ อินสทรูเมนท ์จาํกดั 3,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161086 24/03/2559

165 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  3  งาน
         1  งวด

11,770.00      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอ
รี@  จาํกดั

11,000.00 บาท
บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอ
รี@  จาํกดั

11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161087 25/03/2559

166 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,420.00      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161088 25/03/2559

167
จา้งสอบเทียบและบาํรุงรักษาเครื@อง  
จาํนวน  2  งาน

         1  งวด
44,833.00      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 41,900.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 41,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161089 25/03/2559

168 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,704.00      ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 7,200.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 7,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161090 25/03/2559
169 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  13  รายการ          1  งวด 23,652.35      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 22,105.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 22,105.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161091 28/03/2559

170
จา้งจดักิจกรรมโครงการจกัรยานเพื@อ
อากาศสะอาดสู่เมืองสีเขียว  จาํนวน  1  
งาน

         1  งวด
150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไกเซอร์ คอมมิวนิเคชั@นส์ จาํกดั 140,186.92 บาท บริษทั ไกเซอร์ คอมมิวนิเคชั@นส์ จาํกดั 140,186.92 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161092 31/03/2559

171
จา้งสร้างเครื@องวดัสัญญาณไฟฟ้าเคมี
ร่วมกบัขั6วไฟฟ้าพิมพส์กรีน จาํนวน  1  
งาน

         1  งวด
40,000.00      ตกลงราคา นาย กนัตวรี์ บินศรี 40,000.00 บาท นาย กนัตวรี์ บินศรี 40,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161093 28/03/2559

172 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 5,457.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,100.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161094 28/03/2559
173 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 7,190.40      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,720.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161095 28/03/2559
174 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 4,397.70      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,110.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,110.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161096 28/03/2559
175 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ 1  งวด 36,670.24      ตกลงราคา บริษทั บี.พี.ที.กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 34,271.25 บาท บริษทั บี.พี.ที.กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 34,271.25 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161097 28/03/2559
176 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  9  รายการ 1  งวด 16,146.30      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 15,090.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 15,090.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161098 28/03/2559
177 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ 1  งวด 3,424.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161099 29/03/2559
178 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ 1  งวด 15,943.00      ตกลงราคา บริษทั ไซเอนซ์ เทค อินโนเวชั@น จาํกดั 14,900.00 บาท บริษทั ไซเอนซ์ เทค อินโนเวชั@น จาํกดั 14,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161100 29/03/2559
179 จา้งออกแบบและจดัทาํใบ 1  งวด 24,610.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.บี.เค.การพิมพ ์จาํกดั 23,000.00 บาท บริษทั เอส.บี.เค.การพิมพ ์จาํกดั 23,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161101 29/03/2559

180 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ
1  งวด

54,891.00      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

51,300.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

51,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161102 29/03/2559

จา้งสอบเทียบและบาํรุงรักษาเครื@อง  Gas
จาํนวน  1  งาน

182
จา้งสอบเทียบและบาํรุงรักษาเครื@อง Gas
 Chromatograph  จาํนวน  1  งาน

1  งวด
48,150.00      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 45,000.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 45,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161104 29/03/2559

183
จา้งบาํรุงรักษาเครื@องตูอ้บสูญญากาศ
พร้อมติดตั6ง  จาํนวน  1  งาน

1  งวด
3,745.00      ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั@น จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั@น จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161105 29/03/2559

184 จา้งซ่อมตูดู้ดควนัไอกรดสารเคมี  จาํนวน 1  งวด 16,585.00      ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 15,500.00 บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 15,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161106 29/03/2559

185
จา้งสอบเทียบและบาํรุงรักษาเครื@อง 
Atomic Absorption  จาํนวน  1  งาน

1  งวด
17,120.00      ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161107 29/03/2559

186
จา้งบาํรุงรักษาเครื@อง Contact Angle & 
Tensiometer  จาํนวน  1  งาน

1  งวด
26,964.00      ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 25,200.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 25,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161109 29/03/2559

187 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  35  รายการ
1  งวด

42,939.10      ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซัพพลาย จาํกดั 40,130.00 บาท บริษทั วนีสั ซัพพลาย จาํกดั 40,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161110 29/03/2559

181 1  งวด 41,730.00      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161103 29/03/255939,000.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 39,000.00
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188 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  2  งาน
1  งวด

41,088.00      ตกลงราคา
บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย)
 จาํกดั

38,400.00 บาท
บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย)
 จาํกดั

38,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161111 29/03/2559

189 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ 1  งวด 15,878.80      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,840.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161112 30/03/2559

190 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ
1  งวด

1,198.40      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

1,120.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

1,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161113 30/03/2559

191 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ
1  งวด

21,935.00      ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

20,500.00 บาท
บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ6ง 
จาํกดั

20,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161114 30/03/2559

192 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ 1  งวด 7,704.00      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,200.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161115 30/03/2559

193
จา้งซ่อมเปลี@ยนอะไหลเ่ครื@องผลิตนํ6า
บริสุทธิf   จาํนวน  1  งาน

1  งวด
34,357.70      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ6ง 1992 จาํกดั 32,110.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ6ง 1992 จาํกดั 32,110.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161116 30/03/2559

194
จา้งออกแบบ เก็บรวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มูล  จาํนวน  1  งาน

1  งวด
10,000.00      ตกลงราคา นางสาว อรรชรา  การุณวงษ์ 10,000.00 บาท นางสาว อรรชรา  การุณวงษ์ 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161117 30/03/2559

195 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ 1  งวด 5,735.20      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,360.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161118 30/03/2559
196 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ 1  งวด 6,259.50      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,850.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161119 30/03/2559
197 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ 1  งวด 39,590.00      ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 37,000.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 37,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161120 30/03/2559
198 จา้งซ่อมเครื@อง 3D Print จาํนวน  1  งาน 1  งวด 8,560.00      ตกลงราคา บริษทั สยามเรปแรป จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั สยามเรปแรป จาํกดั 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161122 31/03/2559
199 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  4  รายการ 1  งวด 22,567.19      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 20,923.26 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 20,923.26 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161123 31/03/2559
200 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ 1  งวด 13,375.00      ตกลงราคา บริษทั อีสซี@เทค จาํกดั 12,500.00 บาท บริษทั อีสซี@เทค จาํกดั 12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161124 31/03/2559

201 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ
1  งวด

8,827.50      ตกลงราคา
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

8,250.00 บาท
บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

8,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161125 31/03/2559

202 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ 1  งวด 8,881.00      ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 8,300.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 8,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161126 31/03/2559
203 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ 1  งวด 9,630.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161127 31/03/2559
204 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ 1  งวด 4,237.20      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 3,960.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 3,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161128 31/03/2559
205 ซื6อโต๊ะและเกา้อี6ปฏิบตัิการ  จาํนวน  2  1  งวด 9,630.00      ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161129 31/03/2559
206 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ 1  งวด 1,425.24      ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,332.00 บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,332.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161131 31/03/2559
207 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ 1  งวด 14,915.80      ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 13,940.00 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 13,940.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161132 31/03/2559
208 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ 1  งวด 4,793.60      ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 4,480.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 4,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161133 31/03/2559
209 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ 1  งวด 38,520.00      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 36,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161134 31/03/2559
210 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ 1  งวด 25,145.00      ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 23,500.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 23,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161135 31/03/2559
211 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ 1 งวด 38,025.00     ตกลงราคา  Kintec Company 975.00 USD  Kintec Company 975.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160032 8/03/2559
212 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ 1 งวด 34,710.00      ตกลงราคา  INTRACE MEDICAL SA 890.00 USD  INTRACE MEDICAL SA 890.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160033 8/03/2559
213 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ 1 งวด 60,192.00     ตกลงราคา  MatTek Corporation 1,584.00 USD  MatTek Corporation 1,584.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160034 18/03/2559
214 วสัดุวทิย ์จาํนวน 2 รายการ 1 งวด 47,670.00      ตกลงราคา  Micrux Fluidic S.L. 1,135.00 EUR  Micrux Fluidic S.L. 1,135.00 EUR มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160035 28/03/2559
215 สารเคมี จาํนวน 9 รายการ 1 งวด 113,734.00 113,734.00     ตกลงราคา  East Coast Bio, Inc. 2,993.00 USD  East Coast Bio, Inc. 2,993.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160036 29/03/2559

6043160041
(6052160023)

บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 311,682.24 บาท 6043160042
บริษทั วายเอสพี โซลชูั@น แอนด ์เซอร์วสิ 
จาํกดั

343,925.23 บาท (6051160014)

บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จาํกดั 725,000.00 บาท 6043160043
บริษทั  พีอีซีอิเลคทรอนิคส์ จาํกดั 730,000.00 บาท (6051160015)

6043160045
(6052160024)

บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,774,766.36 บาท 6043160046
บริษทั บาตู บาร่า จาํกดั 2,336,448.60 บาท (6051160016)

เป็นผูเ้สนอราคาตํ@าสุด 1/04/2559218
เครื@องวดัค่า LCR ความแม่นยาํสูง 
(Precision LCR Meter) จาํนวน 1 ชุด

1 งวด

นางสาว พณิศวรากรณ์  ประวงิวงศ์ 187,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 21/03/2559

217 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 เครื@อง
1 งวด

334,546.20 334,546.20      สอบราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 311,682.24 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ@าสุด 1/04/2559

บาท216
จา้งเหมาปฏิบตัิการผูป้ระสานงานสิ@งทอ 
 จาํนวน  1  งาน

7  งวด 187,250.00 187,250.00     ตกลงราคา นางสาว พณิศวรากรณ์  ประวงิวงศ์ 187,250.00

     สอบราคา บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จาํกดั 725,000.00 บาท

219
จา้งเหมาบริการบนัทึกขอ้มูล  จาํนวน  1 
 งาน

12  งวด 207,600.00 207,600.00     ตกลงราคา นางสาว ญาณินี ขนัธพฒัน์ 207,600.00 บาท

781,100.00 781,100.00

4/04/2559

220 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ 1 งวด 1,900,000.00 1,900,000.00      สอบราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,774,766.36 บาท เป็นผูช้นะการสอบราคา 1/04/2559

นางสาว ญาณินี ขนัธพฒัน์ 207,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจดัซื�อ/จดัจ้าง
     จาํนวน

งบประมาณ 

(ราคารวม vat)

ราคากลาง 

(ราคารวม 

vat)

     วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที(เสนอ         ผู้ที(ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที(คดัเลือก เลขที(เอกสาร วนัที(
ราคาที(เสนอ (ราคา

ไม่รวม vat)
ราคา (ราคาไม่รวม vat)

บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

699,065.42 บาท 6043160047

บริษทั ซี.อี.อินสทรูเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั

700,000.00 บาท (6051160017)

บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ6ง จาํกดั 1,120,000.00 บาท 6043160048

บริษทั แอล. แอนด ์อาร์. เอน็เตอร์ไพรส์ 
จาํกดั

1,121,400.00 บาท (6051160018)

เครื@องเตรียมสารตวัอยา่งสารสกดัเขม้ขน้ 
(High Speed Vacuum

บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั@น จาํกดั 691,588.79 บาท 6043160049

 Sample Preparation) จาํนวน 1 ชุด
บริษทั ออฟฟีเชียล อีควปิเมน้ท ์แมนูแฟค
เจอริ@ง จาํกดั

698,130.84 บาท (6051160019)

เครื@องหาค่าจุดขุ่นและจุดไหลเทของ 6043160050
จาํนวน 1 ชุด (6051160020)
เครื@องยอ้มผา้ชิ6นพร้อมอปุกรณ์ประกอบ บริษทั ยเูนียน ทีเอสแอล จาํกดั 457,943.93 บาท 6043160052
จาํนวน  1  รายการ บริษทั อีเอม็กรุ๊ป จาํกดั 467,289.72 บาท (6051160022)

6043160053
(6052160026)

เครื@องปั@นตกตะกอนสารความเร็วสูง บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ6ง จาํกดั 467,289.72 บาท 6043160054
RefrigeratedCentrifuge) จาํนวน 1 ชุด บริษทั ไอดีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 514,018.69 บาท (6051160023)

6043160055

(6052160027)

6043160058
(6053160006)
6043160059

(6051160024)

6043160060

(6052160029)

บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั@น จาํกดั 1,690,000.00 บาท 6043160061

บริษทั ที อี คิว จาํกดั 2,150,000.00 บาท (6051160021)
6043160062
(605216003)

ชุดเครื@องปั@นเส้นใยดว้ยไฟฟ้าสถิตยแ์ละ
อปุกรณ์ประกอบ (Multiple-Spinneret

จา้งเหมาศึกษาทาํตน้แบบวสัดุ สิ@งทอ
สาํหรับการวจิยัและพฒันาภาคสนาม

749,000.00

14/03/2559

750,000.00 750,000.00      สอบราคา

เป็นผูช้นะการสอบราคา 14/03/2559

222

1 งวด

1,200,000.00 1,200,000.00      สอบราคา บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ6ง จาํกดั 1,120,000.00 บาท เป็นผูช้นะการสอบราคา 14/03/2559

     สอบราคา
บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

699,065.42 บาท221
เครื@องวเิคราะห์ค่าความจุความร้อน 
(Bomb Calorimeter) จาํนวน 1 ชุด

1 งวด

749,000.00

14/03/2559

224 1 งวด 1,118,000.00 1,118,000.00      สอบราคา บริษทั ไอแลป ฟลอูิด คอนโทรล จาํกดั 985,000.00 บาท บริษทั ไอแลป ฟลอูิด คอนโทรล จาํกดั 985,000.00 บาท เป็นผูช้นะการสอบราคา 14/03/2559

บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั@น จาํกดั 691,588.79 บาท เป็นผูช้นะการสอบราคา223

1 งวด

บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ6ง จาํกดั 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว

บริษทั ยเูนียน ทีเอสแอล จาํกดั 457,943.93 บาท เป็นผูช้นะการสอบราคา225 1 งวด 500,000.00

226
จา้งบาํรุงรักษาเครื@องปั@นเหวี@ยง
ตกตะกอนสูง  จาํนวน  1  งาน

2 งวด 21,400.00      ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ6ง จาํกดั 20,000.00 บาท

500,000.00      สอบราคา

228

จา้งศึกษาพฒันาอนุภาคนาโนและ
ผลิตภณัฑช์ะลอวยัผสมเซริซินจากรัง
ไหมและพฒันาครีมบาํรุงรอบดวงตา
และผิวหนา้ผสมเซริซินจากรังไหม

6 งวด

114,000.00 114,000.00

14/03/2559

227 1 งวด 500,000.00 500,000.00      สอบราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ6ง จาํกดั 467,289.72 บาท เป็นผูช้นะการสอบราคา 14/03/2559

114,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 16/03/2559    ตกลงราคา นางสาว พิรุณรัตน์ ชยัศรี 114,000.00 บาท นางสาว พิรุณรัตน์ ชยัศรี

31/03/2559
ที@ปรึกษา/

ผูเ้ชี@ยวชาญ
นาย ชยัณรงค ์เชิดชู 720,000.00 บาท นาย ชยัณรงค ์เชิดชู 720,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว

บาท
เป็นผูท้ี@มีคุณสมบตัิตรงตามที@

สาํนกังานกาํหนด
22/03/2559

229
จา้งที@ปรึกษาสาํหรับกลุม่งานวจิยั Nano 
Characterization Laboratory

7 งวด
720,000.00 720,000.00

230
โต๊ะกนัการสั@นสะเทือน (Vibration 
Isolated Table) จาํนวน 1 ชุด

1 งวด 641,945.90 641,945.90 598,130.84 บาท เป็นผูช้นะการสอบราคา 21/03/2559     สอบราคา บริษทั เอเบค็ซ์ เทคโนโลยีส์ จาํกดั 598,130.84 บาท บริษทั เอเบค็ซ์ เทคโนโลยีส์ จาํกดั

มีผูเ้สนอราคารายเดียว 25/03/2559    ตกลงราคา นางสาว กมลวรรณ เกตุโกมุท 207,600.00 บาท นางสาว กมลวรรณ เกตุโกมุท

บาท เป็นผูช้นะการสอบราคา 23/03/2559     สอบราคา บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั@น จาํกดั 1,690,000.00

233
จา้งเหมาบริการบนัทึกขอ้มูล  จาํนวน  1 
 งาน

12 งวด 207,600.00 207,600.00 207,600.00 บาท

นาย กนัตพฒัน์ พวกสันเทียะ 32,956.00 บาท นาย กนัตพฒัน์ พวกสันเทียะ 32,956.00231
2 งวด

32,956.00

232
เครื@องเคลือบชิ6นงานดว้ยการพน่อิออน 
(Sputter coater) จาํนวน 1 เครื@อง

1 งวด
1,808,300.00 1,808,300.00

     ตกลงราคา
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