
แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน งบประมาณ (ราคา

รวม vat)

ราคากลาง (ราคารวม

 vat)

     วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที(เสนอ         ผู้ที(ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที(คัดเลือก เลขที(เอกสาร วันที(

1 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 120,000.00 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 120,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161260 27/04/2559
2 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 32,635.00     ตกลงราคา บริษทั เมโทรโปรเฟสชั5นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 30,500.00 บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชั5นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 30,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161272 2/05/2559
3 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์แบบ Desktop จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 32,635.00     ตกลงราคา บริษทั เมโทรโปรเฟสชั5นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 30,500.00 บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชั5นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 30,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161273 2/05/2559

4 จา้งพิมพแ์ละจดัทาํอาร์ตเวิร์ค  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 15,622.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.บี.เค.การพิมพ ์จาํกดั 14,600.00 บาท บริษทั เอส.บี.เค.การพิมพ ์จาํกดั 14,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161274 2/05/2559
5 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 37,236.00     ตกลงราคา บริษทั เมโทรโปรเฟสชั5นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 34,800.00 บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชั5นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 34,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161275 2/05/2559
6 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 37,236.00     ตกลงราคา บริษทั เมโทรโปรเฟสชั5นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 34,800.00 บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชั5นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 34,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161276 2/05/2559
7 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ จาํนวน  1 ชุด           1 งวด 61,500.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 57,476.64 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 57,476.64 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161277 2/05/2559

8 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 26,750.00     ตกลงราคา บริษทั อลัแวค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั อลัแวค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161278 2/05/2559
9 จา้งออกแบบสื5อสญัลกัษณ์แผนงานวิจยั  จาํนวน 

 1  งาน
          1 งวด 37,450.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไอซายน ์ครีเอทีฟ 35,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไอซายน ์ครีเอทีฟ 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161280 3/05/2559

10 จา้งผลิตสื5อนาํเสนอผลงานแผนงานวิจยั  จาํนวน 
 1  งาน

          1 งวด 58,850.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไอซายน ์ครีเอทีฟ 55,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไอซายน ์ครีเอทีฟ 55,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161281 3/05/2559

11 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 10,625.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,930.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,930.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161282 3/05/2559
12 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,177.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,100.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161283 3/05/2559
13 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติHง 6,000.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติHง 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161284 3/05/2559
14 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 2,375.40     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 

จาํกดั
2,220.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 

จาํกดั
2,220.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161285 4/05/2559

15 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 35,952.00     ตกลงราคา บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 33,600.00 บาท บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 33,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161286 4/05/2559
16 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,657.20     ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส์ จาํกดั 9,960.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส์ จาํกดั 9,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161287 4/05/2559
17 จา้งจดัทาํสื5อแนะนาํห้องปฏิบตัิการ   จาํนวน  1  

งาน
          1 งวด 41,195.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.บี.เค.การพิมพ ์จาํกดั 38,500.00 บาท บริษทั เอส.บี.เค.การพิมพ ์จาํกดั 38,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161288 4/05/2559

18 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 25,359.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 23,700.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 23,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161289 4/05/2559
19 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ           1 งวด 47,822.58     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
44,694.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
44,694.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161291 4/05/2559

20 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 8,560.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี5  
จาํกดั

8,000.00 บาท บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี5  
จาํกดั

8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161292 4/05/2559

21 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 17,334.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติHง เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

16,200.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติHง เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

16,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161293 4/05/2559

22 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 7,511.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,020.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161294 4/05/2559
23 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 5,029.00     ตกลงราคา บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 4,700.00 บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 4,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161295 10/05/2559
24 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 20,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์

จาํกดั
18,691.60 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์

จาํกดั
18,691.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161296 10/05/2559

25 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 10,646.50     ตกลงราคา บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน ์จาํกดั 9,950.00 บาท บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน ์จาํกดั 9,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161297 10/05/2559
26 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,490.00     ตกลงราคา บริษทั อีสซี5เทค จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั อีสซี5เทค จาํกดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161298 10/05/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที( 31 พฤษภาคม 2559

ราคาที(เสนอ (ราคาไม่รวม

 vat)

ราคา (ราคาไม่รวม vat)
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน งบประมาณ (ราคา

รวม vat)

ราคากลาง (ราคารวม

 vat)

     วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที(เสนอ         ผู้ที(ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที(คัดเลือก เลขที(เอกสาร วันที(ราคาที(เสนอ (ราคาไม่รวม

 vat)

ราคา (ราคาไม่รวม vat)

27 นํHาสาํหรับใชใ้นงานวิจยั  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 6041161299 10/05/2559
28 รถเขน็เหลก็ขึHนบนัได  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,840.00     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 6,392.52 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 6,392.52 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161300 10/05/2559
29 ชุดขาตัHงทีวี  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,570.70     ตกลงราคา บริษทั วิวเทค เซล แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 8,010.00 บาท บริษทั วิวเทค เซล แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 8,010.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161301 10/05/2559
30 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 45,903.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เรือนไหม-ใบหม่อน 42,900.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เรือนไหม-ใบหม่อน 42,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161302 10/05/2559

จา้งบาํรุงรักษาและเปลี5ยนอะไหล่เครื5อง บริษทั พี ซี แอล โฮลดิHง จาํกดั 66,854.80 บริษทั พี ซี แอล โฮลดิHง จาํกดั
Ultracentrifuge  จาํนวน  1  งาน

32 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 39,632.80     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 37,040.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 37,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161304 11/05/2559
33 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 18,832.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 

จาํกดั
17,600.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 

จาํกดั
17,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161305 11/05/2559

34 จา้งเหมาศึกษาทาํตน้แบบวสัดุสิ5งทอ  จาํนวน           1 งวด 70,000.00     ตกลงราคา บริษทั จุลไหมไทย จาํกดั 65,420.56 บาท บริษทั จุลไหมไทย จาํกดั 65,420.56 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161306 11/05/2559
35 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 2,867.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,680.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161307 11/05/2559
36 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,874.58     ตกลงราคา บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์แอนด ์เคมิคลั 

จาํกดั
8,294.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์แอนด ์เคมิคลั 

จาํกดั
8,294.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161309 12/05/2559

37 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,025.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161310 12/05/2559
38 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,455.20     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 1,360.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 1,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161311 12/05/2559

39 จา้งเคลือบ Teflon  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 99,510.00     ตกลงราคา บริษทั สเปเชียล โคตติHง (ไทยแลนด)์ จาํกดั 93,000.00 บาท บริษทั สเปเชียล โคตติHง (ไทยแลนด)์ จาํกดั 93,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161312 12/05/2559
40 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 6,193.43     ตกลงราคา บริษทั โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จาํกดั 5,788.25 บาท บริษทั โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จาํกดั 5,788.25 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161313 13/05/2559
41 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,196.20     ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติHง จาํกดั 7,660.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติHง จาํกดั 7,660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161314 13/05/2559
42 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 13,910.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161315 13/05/2559
43 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 15,515.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 

จาํกดั
14,500.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 

จาํกดั
14,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161316 13/05/2559

44 จา้งซ่อมเครื5องดูดความชืHน  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 8,346.00     ตกลงราคา บริษทั กรีน ซายน ์เทค จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั กรีน ซายน ์เทค จาํกดั 7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161317 16/05/2559
45 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,095.00     ตกลงราคา บริษทั เวิลดส์เปรยเ์ทคโนโลยแีละออกแบบ 

จาํกดั
8,500.00 บาท บริษทั เวิลดส์เปรยเ์ทคโนโลยแีละออกแบบ 

จาํกดั
8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161318 13/05/2559

46 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  14  รายการ           1 งวด 190,000.26 190,000.26     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 177,570.34 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 177,570.34 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161319 13/05/2559
47 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,696.00     ตกลงราคา บริษทั ที เอน็ เวิลด ์ซพัพลาย จาํกดั 12,800.00 บาท บริษทั ที เอน็ เวิลด ์ซพัพลาย จาํกดั 12,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161320 16/05/2559
48 จา้งทาํเซ็นเซอร์  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 200,000.00 200,000.00     ตกลงราคา นาย สุจินต ์วงัสุยะ 200,000.00 บาท นาย สุจินต ์วงัสุยะ 200,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161322 16/05/2559
49 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 197,104.70 197,104.70     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 184,210.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 184,210.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161323 16/05/2559
50 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,049.50     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติHง 

จาํกดั
2,850.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติHง 

จาํกดั
2,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161325 16/05/2559

51 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 10,999.60     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,280.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161326 16/05/2559
52 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 44,512.00     ตกลงราคา สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง

ประเทศไทย
41,600.00 บาท  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง

ประเทศไทย
41,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161327 16/05/2559

53 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 31,993.00     ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 29,900.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 29,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161328 16/05/2559
54 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 38,359.50     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 

จาํกดั
35,850.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 

จาํกดั
35,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161329 16/05/2559

55 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,169.00     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอน็จิเนียริ5ง จาํกดั 6,700.00 บาท บริษทั บุญนาํพา เอน็จิเนียริ5ง จาํกดั 6,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161330 16/05/2559
56 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 54,013.60     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 50,480.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 50,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161331 16/05/2559
57 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 21,400.00     ตกลงราคา บริษทั จูนิเปอร์  ซอฟท ์จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั จูนิเปอร์  ซอฟท ์จาํกดั 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161332 16/05/2559
58 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,247.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161334 17/05/2559
59 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 23,593.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,050.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161335 17/05/2559

6041161303 11/05/2559บาท 66,854.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว31         1 งวด 71,534.64     ตกลงราคา
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60 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 19,260.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161336 17/05/2559

61 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 18,511.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

17,300.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

17,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161337 17/05/2559

62 จา้งติดตัHงสติ[กเกอร์  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 39,162.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 36,600.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 36,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161338 17/05/2559
63 จา้งเหมางานติดตัHงท่อส่งกา๊ซ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 203,300.00 203,300.00     ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน ์จาํกดั 190,000.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน ์จาํกดั 190,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161339 17/05/2559
64 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 56,710.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 53,000.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 53,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161340 17/05/2559
65 จา้งซ่อมเครื5อง Biosafety Cabinet  จาํนวน  1  

งาน
          1 งวด 18,056.25     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั5น จาํกดั 16,875.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั5น จาํกดั 16,875.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161341 18/05/2559

66 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 54,570.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์
จาํกดั

51,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์
จาํกดั

51,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161342 18/05/2559

 เป็นงานที5ตอ้งจา้งผูม้ีฝีมือ
โดยเฉพาะ

หรือผูม้ีความชาํนาญเป็น
พิเศษ

68 จา้งวิเคราะห์สาร  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 24,708.44     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 23,092.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 23,092.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161344 18/05/2559
69 เครื5องดื5มรับรองสาํหรับห้องประชุม  จาํนวน  2  

รายการ
          1 งวด 6,043.36     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุภยัพร 5,648.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุภยัพร 5,648.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161345 18/05/2559

จา้งซ่อมเครื5องเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อชนิด
แนวนอน  จาํนวน  1  งาน

71 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 72,760.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พนัธน์ภา 68,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พนัธน์ภา 68,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161347 18/05/2559
72 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 8,420.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,870.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,870.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161348 19/05/2559
73 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 26,503.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 24,770.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 24,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161349 19/05/2559
74 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 31,746.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 29,670.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 29,670.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161350 19/05/2559
75 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,498.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,400.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161351 19/05/2559
76 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,879.20     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
4,560.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
4,560.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161352 19/05/2559

77 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 21,539.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 20,130.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 20,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161353 19/05/2559
78 ซืHออะไหล่เครื5อง Magnetic  stirrer จาํนวน  2  

รายการ
          1 งวด 2,140.00     ตกลงราคา บริษทั แลบ็ควิป (ประเทศไทย) จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั แลบ็ควิป (ประเทศไทย) จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161354 19/05/2559

79 จา้งซ่อมเครื5องสาํรองไฟ  1  งาน           1 งวด 61,204.00     ตกลงราคา บริษทั วิคทรอน ย.ูพี.เอส.(ไทยแลนด)์ จาํกดั 57,200.00 บาท บริษทั วิคทรอน ย.ูพี.เอส.(ไทยแลนด)์ จาํกดั 57,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161355 21/05/2559
80 จา้งซ่อมเครื5อง Vacuum Pump  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 18,939.00     ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั5ม เทคโนโลย ีจาํกดั 17,700.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั5ม เทคโนโลย ีจาํกดั 17,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161356 21/05/2559
81 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  15  รายการ           1 งวด 8,523.01     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 7,965.43 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 7,965.43 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161358 21/05/2559
82 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161359 21/05/2559
83 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 23,433.00     ตกลงราคา บริษทั คอมคิวบ ์จาํกดั 21,900.00 บาท บริษทั คอมคิวบ ์จาํกดั 21,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161360 23/05/2559
84 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 44,201.70     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 41,310.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 41,310.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161361 24/05/2559
85 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 82,668.20     ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 77,260.00 บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 77,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161362 24/05/2559
86 วสัดุวิทยาศาสตร์  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 6041161363 24/05/2559
87 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 7,169.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,700.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161364 24/05/2559
88 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,906.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,520.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161365 24/05/2559

บริษทั คอมพลีท ซายน ์จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน ์จาํกดั 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161346 18/05/2559

 บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 700,934.58         บาท  บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั67  จา้งซ่อมครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 งาน 1 งวด 750,000.00              750,000.00              700,934.58          บาท 6041161343 18/05/2559

    ตกลงราคา

      วิธีพิเศษ

70     1 งวด 32,100.00
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89 จา้งบาํรุงและตรวจสอบเครื5อง  Freezer  จาํนวน 
 1  งาน

          1 งวด 2,675.00     ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161366 24/05/2559

จา้งสอบเทียบเครื5อง Biological Satety Cabinet
 จาํนวน  1  งาน

91 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 34,133.00     ตกลงราคา บริษทั ไซนเ์อน็ซ์ อินทิเกรชั5น จาํกดั 31,900.00 บาท บริษทั ไซนเ์อน็ซ์ อินทิเกรชั5น จาํกดั 31,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161368 24/05/2559
92 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,296.50     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 4,950.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 4,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161369 24/05/2559

93 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  16  รายการ           1 งวด 9,319.49     ตกลงราคา บริษทั เอกตรงเคมีภณัฑ ์(1985) จาํกดั 8,140.00 บาท บริษทั เอกตรงเคมีภณัฑ ์(1985) จาํกดั 8,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161370 27/05/2559
94 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 34,240.00     ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161371 24/05/2559
95 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,506.50     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,950.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161372 24/05/2559
96 วสัดุวิทยาศาสตร์  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 6041161373 24/05/2559
97 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,260.70     ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
2,112.80 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
2,112.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161374 24/05/2559

98 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 10,753.50     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,050.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161375 24/05/2559
99 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 27,071.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 25,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 25,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161376 24/05/2559
100 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  14  รายการ           1 งวด 33,341.20     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 31,160.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 31,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161377 24/05/2559
101 จดัทาํป้ายพร้อมติดตัHงโรงงานตน้แบบนาโนเทค 

จาํนวน 1 งาน
          1 งวด 295,897.80 295,897.80     ตกลงราคา บริษทั กลอรี5  เมคเกอร์ จาํกดั 276,540.00 บาท บริษทั กลอรี5  เมคเกอร์ จาํกดั 276,540.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161378 24/05/2559

102 จดัทาํป้ายพร้อมติดตัHงโรงงานตน้แบบนาโนเทค 
จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 223,630.00 223,630.00     ตกลงราคา บริษทั กลอรี5  เมคเกอร์ จาํกดั 209,000.00 บาท บริษทั กลอรี5  เมคเกอร์ จาํกดั 209,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161379 24/05/2559

จา้งตรวจเช็คตูอ้บเพาะเชืHอควบคุมอุณหภูมิและ
ความชืHน
จาํนวน  1  งาน

104 จา้งซ่อมเครื5อง Tensiometer  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 6,206.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 5,800.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 5,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161383 25/05/2559
105 จา้งบริการพ่นอบห้องฆ่าเชืHอ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 49,220.00     ตกลงราคา บริษทั ซิมม ์จาํกดั 46,000.00 บาท บริษทั ซิมม ์จาํกดั 46,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161384 25/05/2559
106 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,025.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161385 26/05/2559
107 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,445.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติHง 

จาํกดั
13,500.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติHง 

จาํกดั
13,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161386 26/05/2559

108 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 32,260.50     ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 30,150.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 30,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161387 26/05/2559
109 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 21,389.30     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 19,990.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 19,990.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161388 26/05/2559
110 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 19,046.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 17,800.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 17,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161389 26/05/2559
111 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 5,403.50     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซคัเซส เคมิคอล 5,050.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซคัเซส เคมิคอล 5,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161392 26/05/2559
112 จา้งซ่อมเครื5องตูดู้ดควนัไอกรดสารเคมี  จาํนวน 

 1  งาน
          1 งวด 22,684.00     ตกลงราคา บริษทั ดีไซน ์ออลเทอร์เนทีฟ  จาํกดั 21,200.00 บาท บริษทั ดีไซน ์ออลเทอร์เนทีฟ  จาํกดั 21,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161393 26/05/2559

113 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 16,435.20     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,360.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161394 26/05/2559
114 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 5,778.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติHง เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จาํกดั
5,400.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติHง เซอร์วิสเซส  

(ประเทศไทย) จาํกดั
5,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161395 26/05/2559

115 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 15,343.80     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

14,340.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

14,340.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161396 26/05/2559

116 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 6,848.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 6,400.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 6,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161397 26/05/2559
117 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,885.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชั5น จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั5น จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161398 26/05/2559
118 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 31,672.00     ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 29,600.00 บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 29,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161399 26/05/2559

6041161382 24/05/2559

6041161367 24/05/2559

103           1 งวด 4,494.00     ตกลงราคา บริษทั รีเนาน ์เทคนิคอล จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั รีเนาน ์เทคนิคอล จาํกดั 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว

บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียวบริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั5น เซ็นเตอร์ จาํกดั 16,200.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั5น เซ็นเตอร์ จาํกดั 16,200.0090     1 งวด 17,334.00     ตกลงราคา
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน งบประมาณ (ราคา

รวม vat)

ราคากลาง (ราคารวม

 vat)

     วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที(เสนอ         ผู้ที(ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที(คัดเลือก เลขที(เอกสาร วันที(ราคาที(เสนอ (ราคาไม่รวม

 vat)

ราคา (ราคาไม่รวม vat)

119 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 15,194.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

14,200.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

14,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161400 26/05/2559

120 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 82,785.90     ตกลงราคา บริษทั นิวลิงค ์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 77,370.00 บาท บริษทั นิวลิงค ์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 77,370.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161401 27/05/2559
121 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 38,873.10     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 36,330.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 36,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161402 27/05/2559
122 จา้งซ่อมเครื5อง Pipette RAININ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 1,177.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 1,100.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 1,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161403 27/05/2559

จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  3  งาน           1 งวด 33,705.00     ตกลงราคา บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวิจยัทางการ 31,500.00 บาท บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวิจยัทางการ 31,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว

แพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั แพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั
124 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 21,389.30     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 19,990.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 19,990.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161405 30/05/2559
125 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 10,914.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.พี. บวรกิตติo  จาํกดั 10,200.00 บาท บริษทั เอส.พี. บวรกิตติo  จาํกดั 10,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161406 30/05/2559
126 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  12  รายการ           1 งวด 54,302.50     ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติHง จาํกดั 50,750.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติHง จาํกดั 50,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161407 30/05/2559
127 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 4,815.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161408 30/05/2559
128 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 79,693.60     ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส์ จาํกดั 74,480.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส์ จาํกดั 74,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161409 30/05/2559
129 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 17,911.80     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 16,740.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 16,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161410 30/05/2559
130 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,173.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 

จาํกดั
3,900.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 

จาํกดั
3,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161411 30/05/2559

131 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 11,609.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,850.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161412 30/05/2559
132 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 22,470.00     ตกลงราคา บริษทั แลบ็เมท (ประเทศไทย) จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั แลบ็เมท (ประเทศไทย) จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161413 30/05/2559
133 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,280.00     ตกลงราคา บริษทั รีเนาน ์เทคนิคอล จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั รีเนาน ์เทคนิคอล จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161414 31/05/2559
134 จา้งสอบเทียบเครื5องชั5ง  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 7,918.00     ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี5ปุ่น) 7,400.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี5ปุ่น) 7,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161415 30/05/2559
135 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 12,026.80     ตกลงราคา บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 11,240.00 บาท บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 11,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161416 31/05/2559
136 จา้งสอบเทียบเครื5องชั5ง  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 4,494.00     ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี5ปุ่น) 4,200.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี5ปุ่น) 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161417 31/05/2559
137 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  15  รายการ           1 งวด 16,098.15     ตกลงราคา บริษทั วีนสั ซพัพลาย จาํกดั 15,045.00 บาท บริษทั วีนสั ซพัพลาย จาํกดั 15,045.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161418 31/05/2559

วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ 506,324.00 506,324.00     วิธีพิเศษ บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 473,200.00 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 473,200.00 เป็นพสัดุที5โดยลกัษณะการ
ใชง้านหรือมี ขอ้จาํกดัทาง
เทคนิค ที5จาํเป็นตอ้งระบุ

ยี5ห้อเป็นการเฉพาะ
กาํหนด

139 ชุดโต๊ะพร้อมเกา้อีH   จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 62,042.88     ตกลงราคา บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ5งมอลล ์จาํกดั 56,112.24 บาท บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ5งมอลล ์จาํกดั 56,112.24 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161420 31/05/2559
140 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 16,835.38     ตกลงราคา บริษทั เอล็ส์เวิร์ธ แอด็ฮีซีฟ (ประเทศไทย)

จาํกดั
15,734.00 บาท บริษทั เอล็ส์เวิร์ธ แอด็ฮีซีฟ (ประเทศไทย)

จาํกดั
15,734.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161421 31/05/2559

141 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,523.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,900.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161422 31/05/2559
142 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 55,618.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 51,980.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 51,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161423 31/05/2559
143 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 18,147.20     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 16,960.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 16,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161424 31/05/2559
144 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,811.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,170.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,170.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161425 31/05/2559
145 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,272.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,600.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161426 31/05/2559
146 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,984.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 11,200.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 11,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161427 31/05/2559
147 Material 1 item           1 งวด 23,180     ตกลงราคา  Shanghai Fluorochem Industry Co.,Ltd 610.00 USD  Shanghai Fluorochem Industry Co.,Ltd 610 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160045 17/05/2559
148 Material 1 item           1 งวด 20,532.96     ตกลงราคา  Micro resist technology GmbH 488.88 EUR  Micro resist technology GmbH 488.88 EUR มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160046 17/05/2559
149 Maintenance 1 job           1 งวด 16,112.00 ตกลงราคา  CH Instruments, Inc. 424.00 USD  CH Instruments, Inc. 424 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160047 24/05/2559
150 Material 1 item           1 งวด 9,802.10                  ตกลงราคา Thomson Reuters (Scientific) LLC 257.95 USD Thomson Reuters (Scientific) LLC 257.95 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160048 26/05/2559

138           1 งวด บาท 6041161419

123

31/05/2559

6041161404 27/05/2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน งบประมาณ (ราคา
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ราคากลาง (ราคารวม
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     วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที(เสนอ         ผู้ที(ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที(คัดเลือก เลขที(เอกสาร วันที(ราคาที(เสนอ (ราคาไม่รวม

 vat)

ราคา (ราคาไม่รวม vat)

151 จา้งเหมาศึกษาวิจยัโครงการพฒันาผลิตภณัฑไ์ล่
ยงุจาก

          4 งวด 88,000.00 ตกลงราคา นางสาว ยวุภรณ์ เกตุแกว้ บาท นางสาว ยวุภรณ์ เกตุแกว้ 88,000.00 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที5
หน่วยงาน

6043160083

สมุนไพรธรรมชาติ ดว้ยเทคโนโลยกีารเกบ็กกั  
จาํนวน  1  งาน

กาํหนด (6052160039)

152 จา้งเหมาบริการพร้อมติดตัHงระบบดูดอากาศ 
จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 470,800.00              470,800.00              วิธีพิเศษ บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล  จาํกดั 440,000.00 บาท บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล  จาํกดั 440,000.00 บาท  เป็นงานที5ตอ้งจา้งผูม้ีฝีมือ
โดยเฉพาะ

6043160084

(6052160040)
153 จา้งเหมาติดตัHงระบบดบัเพลิงอตัโนมตัิ จาํนวน 1

 งาน
          1 งวด 2,500,000.00 2,500,000.00 ประกวดราคา บริษทั แอนตีHไฟร์ จาํกดั 2,289,719.63 บาท บริษทั แอนตีHไฟร์ จาํกดั 2,289,719.63 บาท ผูเ้สนอราคารายตํ5าสุด 6043160085

(e-Auction) บริษทั เคมการ์ด (ประเทศไทย)  จาํกดั 2,299,065.42 บาท (6051160033)
154 จา้งเหมาทาํตน้แบบวสัดุสิ5งทอ สาํหรับการวิจยั

และพฒันา
          3 งวด 75,564.00     ตกลงราคา นาย กนัตพฒัน ์พวกสนัเทียะ นาย กนัตพฒัน ์พวกสนัเทียะ 75,564.00 บาทเป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที5หน่วยงาน 6043160086

ภาคสนาม  จาํนวน  1  งาน กาํหนด (6052160041)
155 จา้งเหมาปฏิบตัิงานศึกษาและทาํวิจยัใน

โครงการวิจยั
          6 งวด 119,900.00 119,900.00     ตกลงราคา นางสาว สรินยา คาํปัญญา 119,900.00 บาท นางสาว สรินยา คาํปัญญา 119,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว

"การพฒันาวิธีการตรวจหาเชืHอวณัโรคจาก
ปฏิกิริยาการเพิ5ม

6043160087

ปริมาณดีเอน็เอในหลอดทดลองดว้ยเทคโนโลยี
ทางเคมีไฟฟ้า

(6052160042)

จาํนวน  1  งาน
156 อุปกรณ์วดัและควบคุมอตัราการไหลของแกส๊           1 งวด 1,900,000.00 1,900,000.00      สอบราคา บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์แอนด ์เคมิคลั 1,775,700.93 บาท บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์แอนด ์เคมิคลั 1,775,700.93 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตาม 6043160088

(Mass flow meter and controller) จาํนวน 1 ชุด จาํกดั จาํกดั ที5หน่วยงานกาํหนด (6051160034)
157 จา้งเหมาปฏิบตัิงานศึกษาและทาํวิจยัในแผน

งานวิจยั
         12 งวด 210,000.00 210,000.00     ตกลงราคา นางสาว วิรียา เชาวจ์ิรพนัธุ์ 210,000.00 บาท นางสาว วิรียา เชาวจ์ิรพนัธุ์ 210,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว

"การวดัปริมาณนํHาตาลบนอลับูมินเพื5อติดตาม
ภาวะเบาหวาน

6043160089

(ต่าเนื5องปี 2) ในโครงการวิจยัยอ่ยที5 1 "การ
พฒันาการตรวจ

(6052160043)

โปรตีนไกลเคทเตดอลับูมินดว้ยวิธีการใชว้สัดุก
ราฟีนร่วมกบั
แอปตาเมอร์ในผูป้่วยเบาหวาน  จาํนวน  1  งาน

158 จา้งศึกษาและเกบ็ขอ้มูลในโครงการวิจยัเรื5อง"
การแปรรูป

         6  งวด 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา นางสาว สิริพิชญ ์ส่งทวี 150,000.00 บาท นางสาว สิริพิชญ ์ส่งทวี 150,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว

นํHาตาลที5มีคาร์บอน 5 ตวั ไปเป็นกรดเลวูลินิค 
และสารอนุพนัธ์

6043160090

ดว้ยกระบวนการเคมีความร้อนร่วมกบัตวัเร่ง
ปฏิกิริยา "

(6052160044)

จาํนวน  1  งาน

2/06/2559

26/05/2559

3/05/2559

4/05/2559

1/06/2559

3/06/2559

16/05/2559

88,000.00

75,564.00 บาท

บาท 23/05/2559
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