
แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน งบประมาณ 

(ราคารวม vat)

ราคากลาง (ราคา

รวม vat)

     วธิีการ ผู้เสนอราคา และราคาที(เสนอ ราคาที(เสนอ 

(ราคาไม่รวม vat)

        ผู้ที(ได้รับการคดัเลือกและราคา ราคา (ราคาไม่

รวม vat)

  เหตุผลที(คดัเลือก เลขที(เอกสาร วนัที(

1 ซื�อโต๊ะและเกา้อี�ปฏิบตัิการ  จาํนวน  2 รายการ          1 งวด 9,630.00     ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161130 31/03/2016
2 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  37  รายการ          1 งวด 38,818.63     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 36,279.09 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 36,279.09 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161136 19/04/2016
3 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 3,103.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 2,900.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 2,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161137 4/04/2016
4 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 15,729.00     ตกลงราคา บริษทั อลัติเมท พลสั ซัพพลาย จาํกดั 14,700.00 บาท บริษทั อลัติเมท พลสั ซัพพลาย จาํกดั 14,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161139 4/04/2016
5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 220,000.00 220,000.00     ตกลงราคา บริษทั พิสิษฐ ์อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 205,607.48 บาท บริษทั พิสิษฐ ์อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 205,607.48 บาท ผูเ้สนอราคารายตํAาสุด 6041161140 4/04/2016
6 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1 งวด 1,444.50     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
1,350.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
1,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161142 11/04/2016

7 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1 งวด 4,413.75     ตกลงราคา บริษทั ไมโครไลน์เซอร์คิท จาํกดั 4,125.00 บาท บริษทั ไมโครไลน์เซอร์คิท จาํกดั 4,125.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161143 5/04/2016
8 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1 งวด 5,778.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส (ประเทศ 5,400.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส (ประเทศ 5,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161144 5/04/2016
9 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 6041161145 5/04/2016

10 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 57,780.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 54,000.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 54,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161147 5/04/2016
11 นํ�าสาํหรับใชใ้นงานวจิยั  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 6,999.94     ตกลงราคา บริษทั เอม็.วอเตอร์ จาํกดั 6,542.00 บาท บริษทั เอม็.วอเตอร์ จาํกดั 6,542.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161148 5/04/2016
12 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1 งวด 4,815.00     ตกลงราคา บริษทั วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จาํกดั 4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161149 5/04/2016
13 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 12,711.60     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 11,880.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 11,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161150 5/04/2016
14 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 69,122.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 64,600.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ 64,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161151 5/04/2016
15 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1 งวด 17,334.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส (ประเทศ 16,200.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง 16,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161152 5/04/2016
16 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161153 5/04/2016
17 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1 งวด 17,280.50     ตกลงราคา บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด ์อินสตรูเมนท ์

จาํกดั
16,150.00 บาท บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด ์อินสตรูเมนท ์

จาํกดั
16,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161154 5/04/2016

18 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1 งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรีA  จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรีA  จาํกดั 2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161155 5/04/2016

19 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 1,027.20     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 960.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161156 5/04/2016
20 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 272.85     ตกลงราคา บริษทั ไดโด พีดีเอม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 255.00 บาท บริษทั ไดโด พีดีเอม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 255.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161157 5/04/2016
21 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1 งวด 4,055.30     ตกลงราคา บริษทั สมสิทธิD  จาํกดั 3,790.00 บาท บริษทั สมสิทธิD  จาํกดั 3,790.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161158 5/04/2016
22 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 5,350.00     ตกลงราคา บริษทั ออโตเมชัAน เซอร์วสิ จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั ออโตเมชัAน เซอร์วสิ จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161159 5/04/2016
23 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161160 7/04/2016
24 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1 งวด 8,838.20     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,260.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161161 7/04/2016
25 เครืAองโฮโมจิไนเซอร์  จาํนวน  1  เครืAอง          1 งวด 74,900.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พีเจ พีเจ เอน็จิเนียริAง 95 70,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พีเจ พีเจ เอน็จิเนียริAง 95 70,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161162 7/04/2016
26 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 14,124.00     ตกลงราคา บริษทั โฟลวม์ิเตอร์ไทย จาํกดั 13,200.00 บาท บริษทั โฟลวม์ิเตอร์ไทย จาํกดั 13,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161163 8/04/2016
27 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 5,520.00     ตกลงราคา บริษทั แกมมาโก ้ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,643.04 บาท บริษทั แกมมาโก ้ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,643.04 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161164 20/04/2016
28 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 4,547.50     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 4,250.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 4,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161165 8/04/2016

29 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1 งวด 21,367.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,970.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,970.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161166 8/04/2016

สรุปผลการดําเนินการจดัจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
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30 จา้งขนยา้ยติดตั�งเครืAอง CO2 incubator  จาํนวน  1  งาน          1 งวด 13,910.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อปุกรณ์และเคมีวจิยั 13,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อปุกรณ์และเคมีวจิยั 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161167 8/04/2016

จา้งขนยา้ยติดตั�งเครืAอง Biological Safety Cabinet
จาํนวน  1  งาน
จา้งบาํรุงรักษาเครืAองก่อนหลงัการขนยา้ย
Flow Cytometer  จาํนวน  1  งาน

33 จา้งบาํรุงรักษาเครืAอง CO2 Incubator  จาํนวน 1 งาน          1 งวด 3,210.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อปุกรณ์และเคมีวจิยั 3,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อปุกรณ์และเคมีวจิยั 3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161170 8/04/2016

34 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161171 8/04/2016
35 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีA  จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีA  จาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161172 8/04/2016
36 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 51,500.00     ตกลงราคา บริษทั เดอะ ฟรีซเซอร์ แอดวานซ์ จาํกดั 48,130.84 บาท บริษทั เดอะ ฟรีซเซอร์ แอดวานซ์ จาํกดั 48,130.84 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161173 8/04/2016
37 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 41,500.00     ตกลงราคา บริษทั เดอะ ฟรีซเซอร์ แอดวานซ์ จาํกดั 38,785.05 บาท บริษทั เดอะ ฟรีซเซอร์ แอดวานซ์ จาํกดั 38,785.05 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161174 8/04/2016
38 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1 งวด 14,712.50     ตกลงราคา บริษทั จูนิเปอร์  ซอฟท ์จาํกดั 13,750.00 บาท บริษทั จูนิเปอร์  ซอฟท ์จาํกดั 13,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161175 8/04/2016
39 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1 งวด 21,533.75     ตกลงราคา บริษทั จูนิเปอร์  ซอฟท ์จาํกดั 20,125.00 บาท บริษทั จูนิเปอร์  ซอฟท ์จาํกดั 20,125.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161176 8/04/2016
40 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 6041161177 11/04/2016
41 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 97,905.00     ตกลงราคา บริษทั มิท เทคโนโลยี จาํกดั 91,500.00 บาท บริษทั มิท เทคโนโลยี จาํกดั 91,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161178 11/04/2016
42 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 170,000.00 170,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมดิทอป จาํกดั 158,878.50 บาท บริษทั เมดิทอป จาํกดั 158,878.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161179 11/04/2016
43 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1 งวด 9,630.00     ตกลงราคา บริษทั อตุสากาญจน์ จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั อตุสากาญจน์ จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161180 11/04/2016
44 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 1,605.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161181 11/04/2016
45 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 5,992.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161182 11/04/2016
46 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1 งวด 28,462.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 26,600.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 26,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161183 11/04/2016
47 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1 งวด 49,220.00     ตกลงราคา บริษทั คฝัเวอร์ซายน์ จาํกดั 46,000.00 บาท บริษทั คฝัเวอร์ซายน์ จาํกดั 46,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161184 11/04/2016
48 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1  งวด 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชัAน จาํกดั 120,000.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชัAน จาํกดั 120,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161185 11/04/2016
49 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1  งวด 159,430.00 159,430.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 149,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 149,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161186 12/04/2016
50 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1 งวด 52,965.00     ตกลงราคา บริษทั มิท เทคโนโลยี จาํกดั 49,500.00 บาท บริษทั มิท เทคโนโลยี จาํกดั 49,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161187 12/04/2016
51 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 3,400.00     ตกลงราคา บริษทั ซี เมดิค จาํกดั 3,177.74 บาท บริษทั ซี เมดิค จาํกดั 3,177.74 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161189 12/04/2016
52 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 66,661.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 62,300.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 62,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161190 18/04/2016
53 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 25,680.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีA ส์ จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีA ส์ จาํกดั 24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161191 18/04/2016
54 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 16,050.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161192 18/04/2016
55 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 18,725.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 17,500.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161193 18/04/2016
56 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161194 18/04/2016
57 จา้งเหมาขนยา้ยเครืAองมือ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 107,000.00 107,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไฮ-เทค อิมเมจจิ�ง จาํกดั 100,000.00 บาท บริษทั ไฮ-เทค อิมเมจจิ�ง จาํกดั 100,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161195 18/04/2016
58 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,140.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161196 19/04/2016
59 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 11,021.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 10,300.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 10,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161197 19/04/2016
60 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,224.30     ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 10,490.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 10,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161198 19/04/2016
61 จา้งบริการตรวจสอบเครืAองสาํรองไฟฟ้า  จาํนวน 1 

งาน
         1 งวด 3,745.00     ตกลงราคา บริษทั วคิทรอน ย.ูพี.เอส.(ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั วคิทรอน ย.ูพี.เอส.(ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161199 19/04/2016

62 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 125,725.00 125,725.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 117,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 117,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161200 20/04/2016
63 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1 งวด 24,146.05     ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 22,566.40 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 22,566.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161201 19/04/2016

บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161169 8/04/2016

8/04/2016

32          1 งวด 26,750.00 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 25,000.00

บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัAน จาํกดั 18,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 604116116831           1 งวด 20,116.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัAน จาํกดั 18,800.00
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64 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ          1 งวด 21,442.80     ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 20,040.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 20,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161202 20/04/2016
65 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1 งวด 34,293.50     ตกลงราคา บริษทั ชยัวฒันา สามเอ จาํกดั 32,050.00 บาท บริษทั ชยัวฒันา สามเอ จาํกดั 32,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161203 20/04/2016
66 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 2,386.10     ตกลงราคา บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 2,230.00 บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 2,230.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161204 20/04/2016
67 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 20,330.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 19,000.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 19,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161205 20/04/2016

68 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ          1 งวด 13,856.50     ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชัAน จาํกดั 12,950.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชัAน จาํกดั 12,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161206 20/04/2016
69 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1 งวด 4,740.10     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,430.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161207 20/04/2016
70 จา้งยืAนคาํขอรับอนุสิทธิบตัรเกีAยวกบัวสัดุฯ จาํนวน 1 

งาน
         1 งวด 21,004.50     ตกลงราคา บริษทั สาํนกังานกฎหมาย  ดาํเนินสมเกียรติ และ

บุญมา จาํกดั
19,630.37 บาท บริษทั สาํนกังานกฎหมาย  ดาํเนินสมเกียรติ และ

บุญมา จาํกดั
19,630.37 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161208 20/04/2016

71 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1 งวด 18,725.00     ตกลงราคา  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 17,500.00 บาท  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161209 20/04/2016
72 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  13  รายการ          1 งวด 59,823.70     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 55,910.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 55,910.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161210 20/04/2016
73 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 5,745.90     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 5,370.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 5,370.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161211 25/04/2016
74 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 26,824.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 25,070.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 25,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161212 21/04/2016
75 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 5,467.70     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,110.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,110.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161213 21/04/2016
76 จา้งเหมาอบรมหลกัสูตรพฒันาบุคลากร  จาํนวน 1  

งาน
         1 งวด 299,600.00 299,600.00     ตกลงราคา บริษทั พีเพิล แวล ูโซลชูัAน โพรไวเดอร์ จาํกดั 280,000.00 บาท บริษทั พีเพิล แวล ูโซลชูัAน โพรไวเดอร์ จาํกดั 280,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161214 21/04/2016

77 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 7,222.50     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

6,750.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

6,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161215 21/04/2016

78 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 19,495.40     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,220.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,220.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161216 21/04/2016
79 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 6041161217 21/04/2016
80 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 6041161218 21/04/2016
81 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,276.00     ตกลงราคา บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั 6,800.00 บาท บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั 6,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161219 21/04/2016
82 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 5,243.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 4,900.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 4,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161220 21/04/2016
83 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,280.00     ตกลงราคา บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161221 21/04/2016
84 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 588.50     ตกลงราคา บริษทั สัมมิท เคมีคอล จาํกดั 550.00 บาท บริษทั สัมมิท เคมีคอล จาํกดั 550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161222 22/04/2016
85 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 279,056.00 279,056.00     ตกลงราคา บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ คอร์ปอเรชัAน 

จาํกดั
260,800.00 บาท บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ คอร์ปอเรชัAน 

จาํกดั
260,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161223 2/05/2016

86 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 12,240.80     ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 11,440.00 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 11,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161224 22/04/2016
87 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 5,478.40     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,120.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161225 22/04/2016
88 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,626.85     ตกลงราคา บริษทั ไดโด พีดีเอม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,455.00 บาท บริษทั ไดโด พีดีเอม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,455.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161226 26/04/2016
89 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 10,593.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,900.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161227 22/04/2016
90 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 4,601.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161228 25/04/2016
91 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ            1 งวด 44,193.13     ตกลงราคา บริษทั บี.พี.ที.กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 41,301.99 บาท บริษทั บี.พี.ที.กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 41,301.99 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161229 25/04/2016
92 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 11,732.55     ตกลงราคา บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 10,965.00 บาท บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 10,965.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161230 25/04/2016
93 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 15,354.50     ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 14,350.00 บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 14,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161231 25/04/2016
94 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 25,091.50     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 23,450.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 23,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161232 25/04/2016
95 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,593.00     ตกลงราคา บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน์ จาํกดั 9,900.00 บาท บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน์ จาํกดั 9,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161233 25/04/2016
96 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 128,285.08 128,285.08     ตกลงราคา บริษทั เวลิด ์อินสตรูเมนท ์แอนด ์เอน็จิเนียริAง 

จาํกดั
119,892.60 บาท บริษทั เวลิด ์อินสตรูเมนท ์แอนด ์เอน็จิเนียริAง จาํกดั 119,892.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161234 25/04/2016
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97 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 43,469.82     ตกลงราคา บริษทั บี.พี.ที.กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 40,626.00 บาท บริษทั บี.พี.ที.กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 40,626.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161235 25/04/2016
98 จา้งเปลีAยน HEPA Filter_Biological Safety จาํนวน 1 

งาน
          1 งวด 43,335.00     ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 40,500.00 บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 40,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161236 25/04/2016

99 จา้งซ่อมบาํรุงตวัเครืAองกรองนํ�า จาํนวน  1 งาน           1 งวด 32,100.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั คาํภู เอน็จิเนียริAง 30,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั คาํภู เอน็จิเนียริAง 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161237 25/04/2016
100 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน  11  รายการ           1 งวด 29,583.36     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 27,648.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 27,648.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161238 25/04/2016
101 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 6041161239 25/04/2016
102 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,386.10     ตกลงราคา บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 2,230.00 บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 2,230.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161240 25/04/2016
103 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 75,221.00     ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 70,300.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 70,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161241 25/04/2016
104 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,187.70     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,110.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,110.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161242 25/04/2016
105 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,811.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161243 25/04/2016
106 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,712.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,600.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161244 29/04/2016
107 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 15,729.00     ตกลงราคา บริษทั เซอร์คิตอินดสัตรีส์ จาํกดั 14,700.00 บาท บริษทั เซอร์คิตอินดสัตรีส์ จาํกดั 14,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161245 25/04/2016
108 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,307.20     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 4,960.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 4,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161246 26/04/2016
109 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,546.20     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,660.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161247 26/04/2016
110 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,173.00     ตกลงราคา บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 3,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161248 26/04/2016
111 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,368.30     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,690.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,690.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161249 26/04/2016

112 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 3,231.40     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,020.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161250 26/04/2016
113 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 18,896.20     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 17,660.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 17,660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161251 26/04/2016
114 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 1,123.50     ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซัพพลาย จาํกดั 1,050.00 บาท บริษทั วนีสั ซัพพลาย จาํกดั 1,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161253 27/04/2016
115 จา้งบาํรุงรักษาเครืAองTotal Organic Carbon จาํนวน  1 

 งาน
          1 งวด 7,490.00     ตกลงราคา บริษทั ออโตเมชัAน เซอร์วสิ จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั ออโตเมชัAน เซอร์วสิ จาํกดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161254 27/04/2016

116 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,103.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 2,900.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 2,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161255 27/04/2016
117 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 2,889.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
2,700.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161256 27/04/2016

118 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,007.60     ตกลงราคา บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จาํกดั 4,680.00 บาท บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จาํกดั 4,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161257 27/04/2016
119 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 6041161258 27/04/2016
120 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 21,239.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,850.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161259 27/04/2016
121 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 973.70     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 910.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 910.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161261 27/04/2016
122 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 6041161262 28/04/2016
123 จา้งออกแบบและจดัทาํโมเดลบา้นตวัอยา่ง  จาํนวน 1 

งาน
          1 งวด 30,400.00     ตกลงราคา นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 30,400.00 บาท นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 30,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161263 29/04/2016

124 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 76,697.60     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 71,680.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 71,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161264 28/04/2016
125 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 12,240.80     ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 11,440.00 บาท บริษทั เคมิคอล ฮบั จาํกดั 11,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161265 28/04/2016
126 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 43,121.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 40,300.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 40,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161266 28/04/2016
127 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 17,719.20     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 16,560.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 16,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161267 29/04/2016
128 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 55,640.00     ตกลงราคา บริษทั ศิรา เซฟตี�แอนดท์ูล จาํกดั 52,000.00 บาท บริษทั ศิรา เซฟตี�แอนดท์ูล จาํกดั 52,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161268 29/04/2016
129 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  27  รายการ           1 งวด 14,638.99     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 13,681.30 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 13,681.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161269 29/04/2016
130 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,232.88     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 3,955.96 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 3,955.96 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161270 29/04/2016
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131 จา้งบริการขนยา้ย จาํนวน  1  งาน           1 งวด 5,700.00     ตกลงราคา บริษทั ปีคนิค เซอร์วสิ คาร์เร็นท ์จาํกดั 5,327.10 บาท บริษทั ปีคนิค เซอร์วสิ คาร์เร็นท ์จาํกดั 5,327.10 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161271 29/04/2016
132 จา้งเหมาบริการ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 240,030.00 240,030.00     ตกลงราคา  Empa 5,715.00 EUR  Empa 5,715.00 EUR มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160038 5/04/2016
133 จา้งเหมาบริการ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 221,970.00 221,970.00     ตกลงราคา  Empa 5,285.00 EUR  Empa 5,285.00 EUR มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160039 19/04/2016
134 NBOPro 6.0 Individual License   2 รายการ          1 งวด 8,360.00     ตกลงราคา  Theoretical Chemistry Ins 220.00 USD  Theoretical Chemistry Ins 220.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160040 10/04/2016
135 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 40,365.38     ตกลงราคา   Meridian Life Science 993.00 USD   Meridian Life Science 993.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160042 25/04/2016
136 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 90,956.60     ตกลงราคา  Yakukensya Co., Ltd. 259,876 JPY  Yakukensya Co., Ltd. 259,876 JPY มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160043 25/04/2016
137 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 72,200.00     ตกลงราคา  Yes Biotech Laboratories 1,900.00 USD  Yes Biotech Laboratories 1,900.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160044 25/04/2016

139 จา้งเหมาบริการบนัทึกขอ้มูล  จาํนวน  1  งาน          12 งวด 103,800.00 103,800.00     ตกลงราคา นางสาว กมลวรรณ เกตุโกมุท 103,800.00 บาท นางสาว กมลวรรณ เกตุโกมุท 103,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160062 
(6052160030)

21/04/2016

140 เช่าเครืAองอดัตะกอน  จาํนวน  1  งาน           6 งวด 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์วอเตอร์ อินเตอร์เทค็ จาํกดั 120,000.00 บาท บริษทั แมก็ซ์วอเตอร์ อินเตอร์เทค็ จาํกดั 120,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160064 
(6057160001)

2/05/2016

141 จา้งเหมาปฏิบตัิงานศึกษาวจิยั การนาํนาโน
เทคโนโลยีมาใชพ้ฒันาผลิตภณัฑต์า้นริ�วรอยทีAมี
ส่วนผสมสารสกดัสมุนไพรวา่นสาวหลงและวา่นหาง
ชา้งจากพิ�นทีAโครงการพระราชดาํริเขาหินซ้อน
ห้องปฏิบตัิการนาโนเวชสาํอาง จาํนวน  1  งาน

        6 งวด 114,000.00 114,000.00     ตกลงราคา นางสาว ชชัชญา บุตรศิริ 114,000.00 บาท นางสาว ชชัชญา บุตรศิริ 114,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160065 
(6052160032)

22/04/2016

ซื�ออะไหลพ่ร้อมติดตั�งเครืAอง Flow Cytometer
จาํนวน  1  รายการ

เครืAองคาํนวณสมรรถนะสูงสาํหรับการออกแบบและ ประกวดราคา
วเิคราะห์วสัดุโครงสร้างระดบันาโน จาํนวน 1 ชุด (e-Auction)

144 ตูเ้ยน็ควบคุมอณุหภูมิ (Laboratory Refrigerator) 
จาํนวน 1 เครืAอง

          1 งวด 390,550.00 390,550.00      สอบราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 390,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 390,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160069 
(6051160027)

7/04/2016

145 จา้งสอบเทียบเครืAอง Microplate reader  จาํนวน  1  
งาน

         1 งวด 21,400.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ไอ เเทคโนโลยีAส์ จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั อาร์ไอ เเทคโนโลยีAส์ จาํกดั 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160070 
(6052160036)

18/04/2016

เครืAองแยกแสงตามความยาวคลืAนพร้อมแหลง่กาํเนิด
(Monochromator) จาํนวน 1 ชุด

148 จา้งเหมาวเิคราะห์ทดสอบโครงสร้างวสัดุนาโน
สาํหรับการนาํไปใช ้เป็นระบบการตรวจวดัการ
กระเจิงแสงแบบรามาน  จาํนวน  1  งาน

          4 งวด 92,000.00     ตกลงราคา นางสาว ชญานี บาตรโพธิD 92,000.00 บาท นางสาว ชญานี บาตรโพธิD 92,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160074 
(6052160037)

2/05/2016

18/04/2016บาท นาย อาชวนิ ไมโ้คกสูง 50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160072 
(6052160031)

6043160071 
(6051160028)

18/04/2016

147 จา้งพฒันาระบบติดตามผลการดาํเนินงานจดัซื�อจดัจา้ง
  จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 50,000.00     ตกลงราคา นาย อาชวนิ ไมโ้คกสูง 50,000.00

1,069,255.29 บาท บริษทั เอเบค็ซ์ เทคโนโลยีส์ จาํกดั 1,069,255.29 บาท เป็นผูท้ีAมีคุณสมบตัิ
ตรงตามทีAสาํนกังาน

บาท เป็นผูช้นะการเสนอราคา 6043160068 
(6051160026)

1/04/2016

146           1 งวด 1,144,103.16 1,144,103.16 สอบราคา บริษทั เอเบค็ซ์ เทคโนโลยีส์ จาํกดั

1/04/2016

143           1 งวด 4,991,550.00 4,991,550.00 บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ คอร์ปอเรชัAน 
จาํกดั

4,626,168.22 บาท บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ คอร์ปอเรชัAน 
จาํกดั

4,626,168.22

บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 327,102.80 บาท เป็นผูท้ีAเสนอราคา
ตามทีAสาํนกังานกาํหนด

6043160067 
(6051160025)

มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160057 
(6052160028)

18/03/2016

142           1 งวด 350,000.00 350,000.00 วธิีพิเศษ บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 327,102.80

บริษทั เครส นาโนโซลชูัAน (ประเทศไทย) จาํกดั 210,000.00 บาท บริษทั เครส นาโนโซลชูัAน (ประเทศไทย) จาํกดั 210,000.00 บาท138 จา้งบาํรุงรักษาเครืAอง Field Emission Scanning 
Electron Microscope จาํนวน  1  งาน

         1 งวด 240,750.00 240,750.00 ตกลงราคา
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149 จา้งเหมาเตรียมสารเคลือบผิวและวเิคราะห์ผลการ
เคลือบผิวดว้ยกราฟีนโครงการศึกษาความการเคลือบ
ผิวบนวสัดุสเตนเลส สาํหรับแผงผลิตพลงังานจาก
แสงอาทิตยเ์ป็นไปไดใ้นการใชว้สัดุนาโนและเทคนิค
จาํนวน 1 งาน

          3 งวด 45,000.00     ตกลงราคา นางสาว ทิพรดา นาคสุทธิD 45,000.00 บาท นางสาว ทิพรดา นาคสุทธิD 45,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160075 
(6052160035)

2/05/2016

เครืAองวเิคราะห์สมบตัิทางกลเชิงไดนามิกส์ ประกวดราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 3,728,971.96 บาท
(Dynamic Mechanical Analyzer) จาํนวน 1  ชุด  (e-Auction) บริษทั เอม็เอม็จี เทคโนโลยี จาํกดั 3,992,000.00 บาท
เครืAองทดสอบการละลายตวัของยาเมด็และแคปซูล ประกวดราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,700,000.00 บาท
(Dissolution System)  จาํนวน  1  ชุด (e-Auction) ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ที ดบัเบิ�ลย ูเอน็ พลาสติก 2,969,800.00 บาท
ชุดเครืAองมือสาํหรับการสังเคราะห์โครงสร้างนาโน ประกวดราคา บริษทั สุจิปุลิ เทคโนโลยี จาํกดั 3,550,000.00 บาท
การไหลแบบต่อเนืAอง (Flow-based Nanomaterials (e-Auction) บริษทั ยเูนีAยนเคมีเกิลอินดสัตรี จาํกดั 3,644,400.00 บาท
 System) จาํนวน 1 ชุด
เครืAองทาํแห้งแบบพน่ฝอยอนุภาคระดบันาโนเมตร ประกวดราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,680,000.00 บาท
(Nano Spray Dryer) จาํนวน 1ชุด (e-Auction) ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอสเอสพี.ซัพพลายแอนด ์ไซ

เอนซ์
2,720,000.00 บาท

เครืAองทดสอบการซึมผา่นของสารสาํคญั (Standard บริษทั โนวา ไลฟ์ ซายน์ จาํกดั 785,046.73 บาท
 จาํนวน 1 ชุด บริษทั สตาร์ อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 894,520.00 บาท

บริษทั อารีย ์เอน็จิเนียร์ ซัพพลายส์ จาํกดั 540,000.00 บาท 6043160082

บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ  จาํกดั 647,000.00 บาท (6052160038)
บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล  จาํกดั 670,000.00 บาท

จา้งทีAปรึกษาห้องปฏิบตัิการคาํนวณระดบันาโน 
Simulation Laboratory) จาํนวน 1 งาน

26/04/2016บาท มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 342,000.00 บาท เป็นผูท้ีAมีคุณสมบตัิ
ตรงตามทีAสาํนกังาน

6043160081 
(6053160008)

บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํAาสุด 27/04/2016

156          9 งวด 342,000.00 342,000.00 จา้งทีAปรึกษา มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 342,000.00

6043160080 
(6051160032)

26/04/2016

155 จา้งเหมาบริการเปลีAยนแผน่กรองอากาศ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 670,890.00 670,890.00      สอบราคา บริษทั อารีย ์เอน็จิเนียร์ ซัพพลายส์ จาํกดั 540,000.00

25/04/2016

154           1 งวด 894,520.00 894,520.00 สอบราคา บริษทั โนวา ไลฟ์ ซายน์ จาํกดั 785,046.73 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํAาสุด

25/04/2016

153           1 งวด 2,739,414.00 2,739,414.00 บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,680,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํAาสุด 6043160079 
(6051160031)

25/04/2016

152           1 งวด 3,659,400.00 3,659,400.00 บริษทั สุจิปุลิ เทคโนโลยี จาํกดั 3,550,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํAาสุด 6043160078 
(6051160030)

19/04/2016

151           1 งวด 2,980,000.00 2,980,000.00 บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,700,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํAาสุด 6043160077 
(6051160029)

150           1 งวด 4,000,000.00 4,000,000.00 บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 3,728,971.96 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํAาสุด 6043160076 
(6052160034)
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