
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน งบประมาณ 

(ราคารวม vat)

ราคากลาง 

(ราคารวม vat)

     วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที(เสนอ         ผู้ที(ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

          เหตุผลที(คัดเลือก เลขที(เอกสาร วันที(เอกสาร

1 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 267,500.00        267,500.00          ตกลงราคา บริษทั จูนิเปอร์  ซอฟท ์จาํกดั 250,000.00 บาท บริษทั จูนิเปอร์  ซอฟท ์จาํกดั 250,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161391 26/05/2559

2 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 139,100.00        139,100.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ็มออลริช 130,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ็มออลริช 130,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161429 1/06/2559

3 จา้งซ่อมเครื3อง Cooling Bath  
จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 5,885.00                ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161430 1/06/2559

4 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 9,630.00                ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติAง เซอร์วสิ
เซส (ประเทศไทย) จาํกดั

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

9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161432 1/06/2559

5 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,770.00              ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติAง จาํกดั

11,000.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตติAง จาํกดั

11,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161433 1/06/2559

6 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,560.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี.เจนเนอรัลเทรด
ดิAง

8,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี.เจนเนอรัล
เทรดดิAง

8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161434 1/06/2559

7 จา้งซ่อมเครื3อง Colling Bath  
จาํนวน  1 งาน

          1 งวด 9,630.00                ตกลงราคา บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161435 1/06/2559

8 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,675.00                ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั3น 
จาํกดั

2,500.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์
ปอเรชั3น จาํกดั

2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161436 1/06/2559

9 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 25,776.30              ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 24,090.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 24,090.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161437 1/06/2559

10 จา้งบริการแนะนาํการใชง้านเครื3อง 
 HPLC  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 10,700.00              ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161438 2/06/2559

11 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,980.00              ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิAง จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิAง จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161439 2/06/2559

12 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 19,688.00              ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิAง 1992 จาํกดั 18,400.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิAง 1992 จาํกดั 18,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161440 2/06/2559

13 ซืAออะไหล่และบริการตรวจเช็ค
สภาพเครื3อง  จาํนวน  2  รายการ

          1 งวด 2,675.00                ตกลงราคา บริษทั แล็บควปิ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั แล็บควปิ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

2,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161441 2/06/2559

14 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,696.40                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 2,520.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 2,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161442 2/06/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที( 30 มิถุนายน 2559

ราคาที(เสนอ (ราคา

ไม่รวม vat)

ราคา (ราคาไม่รวม 

vat)
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ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน งบประมาณ 

(ราคารวม vat)

ราคากลาง 

(ราคารวม vat)

     วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที(เสนอ         ผู้ที(ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

          เหตุผลที(คัดเลือก เลขที(เอกสาร วันที(เอกสารราคาที(เสนอ (ราคา

ไม่รวม vat)

ราคา (ราคาไม่รวม 

vat)

15 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 8,453.00                ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

7,900.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั

7,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161443 2/06/2559

16 จา้งติดตัAงสติMกเกอร์พร้อมไดคทั  
จาํนวน  5  งาน

          1 งวด 29,746.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 27,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 27,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161444 2/06/2559

17 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 9,416.00                ตกลงราคา บริษทั บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 8,800.00 บาท บริษทั บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ 
จาํกดั

8,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161445 3/06/2559

18 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,605.00                ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161446 3/06/2559

19 ซืAออะไหล่เครื3อง Viscometer  
จาํนวน  1  รายการ

          1 งวด 16,301.45              ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั3น จาํกดั 15,235.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั3น 
จาํกดั

15,235.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161447 3/06/2559

20 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 8,667.00                ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติAง เซอร์วสิ
เซส (ประเทศไทย) จาํกดั

8,100.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติAง 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั

8,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161448 3/06/2559

21 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 12,626.00              ตกลงราคา บริษทั โครดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,800.00 บาท บริษทั โครดา้ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

11,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161449 6/06/2559

22 วสัดุวทิยาศาสตร์  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 6041161450 6/06/2559

23 จา้งซ่อมเครื3องทาํนํA าบริสุทธิT   
จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 24,075.00              ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิAง 1992 จาํกดั 22,500.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิAง 1992 จาํกดั 22,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161451 6/06/2559

24 จา้งบาํรุงรักษาเครื3อง Field Emission
 1 งาน

          1 งวด 386,377.00        386,377.00            วธิีพิเศษ บริษทั เครส นาโนโซลูชั3น (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

360,000.00 บาท บริษทั เครส นาโนโซลูชั3น 
(ประเทศไทย) จาํกดั

360,000.00 บาทตามขอ้บงัคบั กวทช. พ.ศ.2543 ขอ้ 23 6041161452 6/06/2559

25 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 10,646.50              ตกลงราคา บริษทั แล็บลีดเดอร์ จาํกดั 9,950.00 บาท บริษทั แล็บลีดเดอร์ จาํกดั 9,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161453 6/06/2559

26 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 61,739.00              ตกลงราคา บริษทั สมาร์ทโฟล  จาํกดั 57,700.00 บาท บริษทั สมาร์ทโฟล  จาํกดั 57,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161454 6/06/2559

27 จา้งผลิตสเปรยไ์ล่ยงุ และครีมกนั
แดด  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 64,200.00              ตกลงราคา บริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จาํกดั 60,000.00 บาท บริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

60,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161455 6/06/2559

28 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 
รายการ

          1 งวด 16,721.43              ตกลงราคา บริษทั ทรูโทรนิคซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 15,627.50 บาท บริษทั ทรูโทรนิคซ์ เทคโนโลย ี
จาํกดั

15,627.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161456 6/06/2559

29 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 81,320.00              ตกลงราคา บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 76,000.00 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 76,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161457 7/06/2559

30 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,369.60                ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

1,280.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั

1,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161458 7/06/2559
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31 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 47,401.00              ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิต
ติAง จาํกดั

44,300.00 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติAง จาํกดั

44,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161459 7/06/2559

32 จา้งซ่อมครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 
จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 738,300.00        738,300.00      วธิีพิเศษ บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั3น 
จาํกดั

690,000.00 บาท บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์
ปอเรชั3น จาํกดั

690,000.00 บาท เป็นงานที3ตอ้งจา้งผูม้ีฝือมือโดยเฉพาะ6041161460 7/06/2559

33 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 
รายการ

          1 งวด 21,400.00              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

20,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161461 10/06/2559

34 จา้งสงัเคราะห์สาร  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 10,272.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161462 8/06/2559

35 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  12  
รายการ

          1 งวด 39,804.00              ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 37,200.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 37,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161463 8/06/2559

36 จา้งซ่อมและเปลี3ยนอะไหล่เครื3อง
ระบบผลิตนํA าบริสุทธิT  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 18,104.40              ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิAง 1992 จาํกดั 16,920.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิAง 1992 จาํกดั 16,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161464 8/06/2559

37 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 61,600.00              กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 61,600.00 บาท มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 61,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161465 8/06/2559

38 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 15,515.00              ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 14,500.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 14,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161466 9/06/2559

39 จา้งซ่อมเครื3องทาํนํA าบริสุทธิT
คุณภาพสูง  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 14,445.00              ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิAง 1992 จาํกดั 13,500.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิAง 1992 จาํกดั 13,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161467 9/06/2559

40 จา้งติดตัAงผา้ม่าน  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 10,216.36              ตกลงราคา บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด ์เซอร์วสิ 
จาํกดั

9,548.00 บาท บริษทั กณัณ์ ไอที แอนด ์เซอร์วสิ
 จาํกดั

9,548.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161468 9/06/2559

41 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 36,701.00              ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 34,300.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 34,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161469 9/06/2559

42 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 39,483.00              ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 36,900.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 36,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161470 9/06/2559

43 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 235.40                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 220 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

220 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161471 9/06/2559

44 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,704.90                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

9,070.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

9,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161472 9/06/2559

45 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 12,198.00              ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 11,400.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 11,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161473 9/06/2559

46 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 22,042.00              ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 20,600.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 20,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161474 9/06/2559
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47 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 856.00                   ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

800 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

800 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161476 9/06/2559

48 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 25,145.00              ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิAง จาํกดั 23,500.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิAง จาํกดั 23,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161477 9/06/2559

49 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 14,338.00              ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 13,400.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 13,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161478 9/06/2559

50 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 38,006.40              ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 35,520.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 35,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161479 9/06/2559

51 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 37,835.20              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 35,360.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 35,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161480 9/06/2559

52 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,346.00                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161481 9/06/2559

53 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 10,700.00              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161482 9/06/2559

54 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,560.00                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

8,000.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161483 9/06/2559

55 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,867.15                ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิAง จาํกดั 1,745.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิAง จาํกดั 1,745.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161484 9/06/2559

56 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,942.50                ตกลงราคา บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 2,750.00 บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 2,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161485 9/06/2559

57 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 11,941.20              ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิAง จาํกดั 11,160.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิAง จาํกดั 11,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161486 9/06/2559

58 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,350.00                ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั3น 
จาํกดั

5,000.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์
ปอเรชั3น จาํกดั

5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161487 9/06/2559

59 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  
รายการ

          1 งวด 90,950.00              ตกลงราคา บริษทั พามาลิน จาํกดั 85,000.00 บาท บริษทั พามาลิน จาํกดั 85,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161488 9/06/2559

60 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  
รายการ

          1 งวด 38,000.00              ตกลงราคา บริษทั เอสเอ็นอาร์ คูลลิ3ง แอนด ์เท
รดดิAง จาํกดั

35,514.02 บาท บริษทั เอสเอ็นอาร์ คูลลิ3ง แอนด ์
เทรดดิAง จาํกดั

35,514.02 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161489 22/06/2559

61 จา้งบาํรุงรักษาเครื3อง UV/VIS/NIR 
Spectrometer จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 58,459.24              ตกลงราคา บริษทั เวลิดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 54,634.80 บาท บริษทั เวลิดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 54,634.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161490 10/06/2559

62 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 7,072.70                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

6,610.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

6,610.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161491 10/06/2559
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63 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 73,000.00              ตกลงราคา บริษทั เบทเทอร์ไซเอนซ์ จาํกดั 68,224.30 บาท บริษทั เบทเทอร์ไซเอนซ์ จาํกดั 68,224.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161492 10/06/2559

64 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 12,305.00              ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 11,500.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 11,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161493 10/06/2559

65 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 14,445.00              ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติAง เซอร์วสิ
เซส (ประเทศไทย) จาํกดั

13,500.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติAง 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั

13,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161494 10/06/2559

66 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,760.60                ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,580.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

2,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161495 10/06/2559

67 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 12,968.40              ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 12,120.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

12,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161496 10/06/2559

68 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 15,375.90              ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,370.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

14,370.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161497 10/06/2559

69 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 9,020.10                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

8,430.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

8,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161498 10/06/2559

70 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 6041161499 10/06/2559

71 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 40,446.00              ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติAง เซอร์วสิ
เซส (ประเทศไทย) จาํกดั

37,800.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติAง 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั

37,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161500 10/06/2559

72 จา้งซ่อมตูค้วบคุมอุณหภูมิและก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 13,096.80              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมี
วจิยั

12,240.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และ
เคมีวจิยั

12,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161501 10/06/2559

73 จา้งเปลี3ยนอะไหล่กลอ้งจุลทศัน์  
จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 3,300.00                ตกลงราคา บริษทั สเปซเมด จาํกดั 3,084.11 บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 3,084.11 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161502 23/06/2559

74 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 6041161503 10/06/2559

75 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 9,150.01                ตกลงราคา ร้าน บี.จี.โทนเนอร์ คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 8,551.41 บาท ร้าน บี.จี.โทนเนอร์ คอมพิวเตอร์
 กรุ๊ป

8,551.41 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161504 10/06/2559

76 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 12,786.50              ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,950.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

11,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161505 10/06/2559

77 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  37  รายการ           1 งวด 20,024.29              ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 18,714.29 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 18,714.29 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161506 10/06/2559
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78 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 3,375.85                ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,155.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

3,155.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161507 13/06/2559

79 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 34,775.00              ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 32,500.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 32,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161508 13/06/2559

80 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 98,440.00              ตกลงราคา บริษทั สมาร์ทโฟล  จาํกดั 92,000.00 บาท บริษทั สมาร์ทโฟล  จาํกดั 92,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161509 13/06/2559

81 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,922.00                ตกลงราคา บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 4,600.00 บาท บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 4,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161510 13/06/2559

82 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 21,014.80              ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

19,640.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั

19,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161511 13/06/2559

83 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,848.00                ตกลงราคา บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั3น 
จาํกดั

6,400.00 บาท บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์
ปอเรชั3น จาํกดั

6,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161512 13/06/2559

84 จา้งผลิตสเปรยก์นัยงุสาํหรับฉีดพ่น
พืAนผิว  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 32,100.00              ตกลงราคา บริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) 
จาํกดั

30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161513 13/06/2559

85 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 116,180.60        116,180.60          ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ3ง จาํกดั 108,580.00 บาท บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ3ง 
จาํกดั

108,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161515 13/06/2559

86 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 18,700.00              ตกลงราคา ร้าน วอเตอร์ มาร์ท 18,700.00 บาท ร้าน วอเตอร์ มาร์ท 18,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161517 15/06/2559

87 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 37,664.00              ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติAง จาํกดั

35,200.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตติAง จาํกดั

35,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161518 14/06/2559

88 จา้งสอบเทียบเครื3อง Vacuum Oven 
 จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 18,939.00              ตกลงราคา บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั3น เซ็น
เตอร์  จาํกดั

17,700.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั3น 
เซ็นเตอร์  จาํกดั

17,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161519 14/06/2559

89 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 17,387.50              ตกลงราคา บริษทั วอเตอร์ ด๊อกเตอร์  จาํกดั 16,250.00 บาท บริษทั วอเตอร์ ด๊อกเตอร์  จาํกดั 16,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161520 14/06/2559

90 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  3  
รายการ

          1 งวด 27,200.26              ตกลงราคา บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั 
(มหาชน)

25,420.80 บาท บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 
จาํกดั (มหาชน)

25,420.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161521 14/06/2559

91 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 23,700.50              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,150.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161522 15/06/2559

92 จา้งสงัเคราะห์สาร  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 85,386.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 79,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 79,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161523 14/06/2559

93 จา้งเหมาศึกษาการพฒันาตวัเร่ง
ปฏิกิริยาและกระบวนการผลิต

          1 งวด 30,000.00              ตกลงราคา นาย ปิยะณฐั สุนทรส 30,000.00 บาท นาย ปิยะณฐั สุนทรส 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161525 14/06/2559

ไบโอไฮโดรจีเนทดีเซลจาํนวน  1  
งาน
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94 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 35,181.60              ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 32,880.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

32,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161526 14/06/2559

95 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 29,960.00              ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 28,000.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 28,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161527 14/06/2559

96 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 28,034.00              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

26,200.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

26,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161528 14/06/2559

97 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 11,984.00              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

11,200.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

11,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161529 14/06/2559

98 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 20,704.50              ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติAง เซอร์วสิ
เซส (ประเทศไทย) จาํกดั

19,350.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติAง 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั

19,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161530 14/06/2559

99 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 33,705.00              ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั3น จาํกดั 31,500.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั3น 
จาํกดั

31,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161531 14/06/2559

100 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  10  
รายการ

          1 งวด 37,289.50              ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 34,850.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 34,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161532 15/06/2559

101 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 19,742.84              ตกลงราคา บริษทั อิงคโ์ปร จาํกดั 18,405.14 บาท บริษทั อิงคโ์ปร จาํกดั 18,405.14 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161533 15/06/2559

102 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  
รายการ

          1 งวด 38,092.00              ตกลงราคา บริษทั พฒันาอินเตอร์คูล จาํกดั 35,600.00 บาท บริษทั พฒันาอินเตอร์คูล จาํกดั 35,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161535 15/06/2559

103 จา้งบริการบาํรุงรักษาและซ่อมแซม
แกไ้ขระบบอาคาร  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 87,633.00              ตกลงราคา บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วสิ จาํกดั 81,900.00 บาท บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วสิ 
จาํกดั

81,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161536 15/06/2559

104 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,140.00                ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161537 15/06/2559

105 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 11,898.40              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

11,120.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

11,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161538 15/06/2559

106 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,872.50                ตกลงราคา บริษทั อุตสาหกรรมเครื3องหอมไทย-
จีน จาํกดั

1,750.00 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครื3องหอม
ไทย-จีน จาํกดั

1,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161539 15/06/2559

107 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 53,045.25              ตกลงราคา บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั

49,575.00 บาท บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั

49,575.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161540 15/06/2559

108 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  
รายการ

          1 งวด 9,951.00                ตกลงราคา บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด ์
ซพัพลาย จาํกดั

9,300.00 บาท บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด์
 ซพัพลาย จาํกดั

9,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161541 15/06/2559

109 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 856.00                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 800 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

800 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161542 15/06/2559
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110 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,712.50              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

13,750.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

13,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161543 15/06/2559

111 จา้วเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 6,600.00                กรณีพิเศษ  คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัมหิดล

6,600.00 บาท  คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัมหิดล

6,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161544 17/06/2559

112 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  10  
รายการ

          1 งวด 54,061.75              ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติAง จาํกดั

50,525.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตติAง จาํกดั

50,525.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161545 16/06/2559

113 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 5,564.00                ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั3น 
จาํกดั

5,200.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์
ปอเรชั3น จาํกดั

5,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161546 16/06/2559

114 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  1  
รายการ

          1 งวด 4,280.00                ตกลงราคา บริษทั เอส.พี. บวรกิตติT  จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั เอส.พี. บวรกิตติT  จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161547 16/06/2559

115 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,490.00                ตกลงราคา บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั3น 
จาํกดั

7,000.00 บาท บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์
ปอเรชั3น จาํกดั

7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161548 16/06/2559

116 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  4  
รายการ

          1 งวด 77,040.00              ตกลงราคา บริษทั ศิรา เซฟตีAแอนดท์ูล จาํกดั 72,000.00 บาท บริษทั ศิรา เซฟตีAแอนดท์ูล จาํกดั 72,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161549 16/06/2559

117 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,471.25                ตกลงราคา บริษทั ซีทีไอ แอนด ์ซายน์ จาํกดั 1,375.00 บาท บริษทั ซีทีไอ แอนด ์ซายน์ จาํกดั 1,375.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161550 16/06/2559

118 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,346.00                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161551 16/06/2559

119 จา้งเหมาบริการวเิคราะห์และ
ทดสอบ จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 215,000.00        215,000.00          ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวชิาการ  
มหาวทิยาลยัรังสิต

215,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวชิาการ  
มหาวทิยาลยัรังสิต

215,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161552 16/06/2559

120 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,136.00                ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั3น 
จาํกดั

4,800.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์
ปอเรชั3น จาํกดั

4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161553 16/06/2559

121 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 37,375.10              ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 34,930.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 34,930.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161554 16/06/2559

122 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,358.84                ตกลงราคา บริษทั ไดโด พีดีเอ็ม (ไทยแลนด)์ 
จาํกดั

7,812.00 บาท บริษทั ไดโด พีดีเอ็ม (ไทยแลนด)์
 จาํกดั

7,812.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161555 16/06/2559

123 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,926.00                ตกลงราคา บริษทั ไอน์สแล็บ อินเตอร์เนชั3นแนล
 จาํกดั

1,800.00 บาท บริษทั ไอน์สแล็บ อินเตอร์เนชั3น
แนล จาํกดั

1,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161556 16/06/2559

124 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 3,124.40                ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,920.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

2,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161557 17/06/2559

125 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,066.00                ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

3,800.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

3,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161558 17/06/2559

126 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,560.00                ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค 
จาํกดั

8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161559 17/06/2559
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127 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  12  
รายการ

          1 งวด 11,523.90              ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 10,770.00 บาท บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 10,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161560 17/06/2559

128 จา้งเหมาเพื3อการพฒันาเทคนิคใน
การเตรียมตวัอยา่งผลิตภณัฑ์

          1 งวด 66,000.00              ตกลงราคา นางสาว ศิริพร พรหมมา 66,000.00 บาท นางสาว ศิริพร พรหมมา 66,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161561 17/06/2559

ทางฟิสิกส์ และทางเคมี  จาํนวน  1  
งาน

129 จา้งบาํรุงรักษาเครื3องมือวเิคราะห์
ขนาดอนุภาค  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 10,486.00              ตกลงราคา บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั 9,800.00 บาท บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์
จาํกดั

9,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161562 17/06/2559

130 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 139,100.00        139,100.00          ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

130,000.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

130,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161563 17/06/2559

131 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 27,285.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แกรนด ์เคมีเคิล 25,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แกรนด ์เคมีเคิล 25,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161564 17/06/2559

132 จา้งสอบเทียบเครื3อง Pipette  จาํนวน
  2  งาน

          1 งวด 66,875.00              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 62,500.00 บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 62,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161565 20/06/2559

133 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,023.20                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

3,760.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

3,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161566 20/06/2559

134 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,778.00                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

5,400.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

5,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161567 20/06/2559

135 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,494.00                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

4,200.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161568 20/06/2559

136 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,900.01                ตกลงราคา บริษทั เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จาํกดั 8,317.77 บาท บริษทั เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) 
จาํกดั

8,317.77 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161569 20/06/2559

137 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,151.60                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,880.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161570 20/06/2559

138 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 1,358.90                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย์ 1,270.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย์ 1,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161571 20/06/2559

139 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,638.00                ตกลงราคา บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 3,400.00 บาท บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั 3,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161572 20/06/2559

140 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 40,585.10              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

37,930.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

37,930.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161573 20/06/2559

141 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 43,912.80              ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิAง จาํกดั 41,040.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิAง จาํกดั 41,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161574 20/06/2559
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142 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,955.00                ตกลงราคา บริษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด 
จาํกดั

6,500.00 บาท บริษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เท
รด จาํกดั

6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161575 20/06/2559

143 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 12,176.60              ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

11,380.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั

11,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161576 20/06/2559

144 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 39,590.00              ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

37,000.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั

37,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161577 20/06/2559

145 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 47,582.90              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

44,470.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

44,470.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161578 20/06/2559

146 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 46,500.00              ตกลงราคา บริษทั เฮลิโอสกรีน เอเชีย จาํกดั 46,500.00 บาท บริษทั เฮลิโอสกรีน เอเชีย จาํกดั 46,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161579 21/06/2559

147 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,942.50                ตกลงราคา บริษทั นารูลา นนัวเูวน่ จาํกดั 2,750.00 บาท บริษทั นารูลา นนัวเูวน่ จาํกดั 2,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161581 21/06/2559

148 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 9,951.00                ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,300.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

9,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161582 21/06/2559

149 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 18,297.00              ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิต
ติAง จาํกดั

17,100.00 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติAง จาํกดั

17,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161583 21/06/2559

150 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 15,129.80              ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 14,140.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 14,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161584 21/06/2559

151 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,210.00                ตกลงราคา บริษทั คอสมีเทค จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั คอสมีเทค จาํกดั 3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161586 22/06/2559

152 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,274.20                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

3,060.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

3,060.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161587 22/06/2559

153 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,038.40              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

13,120.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

13,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161588 22/06/2559

154 จา้งสอบเทียบเครื3อง Multichannel 
pipette จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 3,424.00                ตกลงราคา บริษทั ดอกเตอร์ คาลิเบรชั3น จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั ดอกเตอร์ คาลิเบรชั3น 
จาํกดั

3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161589 22/06/2559

155 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,165.00              ตกลงราคา บริษทั ไทยสเปเชี3ยลแก๊ส จาํกดั 9,500.00 บาท บริษทั ไทยสเปเชี3ยลแก๊ส จาํกดั 9,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161590 22/06/2559

156 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 38,092.00              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 35,600.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 35,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161591 22/06/2559

157 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 10,314.80              ตกลงราคา บริษทั อุตสาหกรรมเครื3องหอมไทย-
จีน จาํกดั

9,640.00 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครื3องหอม
ไทย-จีน จาํกดั

9,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161592 22/06/2559
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158 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  12  
รายการ

          1 งวด 14,766.00              ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

13,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161593 22/06/2559

159 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 2,000.90                ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 1,870.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 1,870.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161594 22/06/2559

160 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,082.50                ตกลงราคา บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 4,750.00 บาท บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 4,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161595 22/06/2559

161 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 49,904.80              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

46,640.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

46,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161596 22/06/2559

162 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 8,560.00                ตกลงราคา บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แล
บอราตอรี3  จาํกดั

8,000.00 บาท บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์
แลบอราตอรี3  จาํกดั

8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161597 22/06/2559

163 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน  12  รายการ           1 งวด 11,538.88              ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,784.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,784.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161598 23/06/2559

164 จา้งเหมาบริการดูแลงานบริหาร
อาคาร  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 24,500.00              ตกลงราคา นาย สุชาติ ใจปทุม 24,500.00 บาท นาย สุชาติ ใจปทุม 24,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161599 23/06/2559

165 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,694.20                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

9,060.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

9,060.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161600 23/06/2559

166 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 31,211.90              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

29,170.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

29,170.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161601 23/06/2559

167 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 9,405.30                ตกลงราคา บริษทั ซีทีไอ แอนด ์ซายน์ จาํกดั 8,790.00 บาท บริษทั ซีทีไอ แอนด ์ซายน์ จาํกดั 8,790.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161602 23/06/2559

168 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,585.40                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

5,220.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

5,220.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161603 23/06/2559

169 นํA าสาํหรับใชใ้นงานวจิยั  จาํนวน  1 
 รายการ

          1 งวด 6,999.94                ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จาํกดั 6,542.00 บาท บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จาํกดั 6,542.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161604 23/06/2559

170 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 18,832.00              ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติAง จาํกดั

17,600.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตติAง จาํกดั

17,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161605 23/06/2559

171 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,473.50                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

6,050.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

6,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161606 23/06/2559

172 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 47,850.40              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

44,720.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

44,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161607 23/06/2559

173 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 36,380.00              ตกลงราคา บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 34,000.00 บาท บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 34,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161608 23/06/2559

174 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 25,359.00              ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั

23,700.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอ
สติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั

23,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161609 23/06/2559
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175 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 16,820.40              ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิAง จาํกดั 15,720.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิAง จาํกดั 15,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161610 23/06/2559

176 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 24,396.00              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,800.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161611 23/06/2559

177 จา้งซ่อมเครื3อง Gas 
Chromatograph-Mass  จาํนวน  1  
งาน

          1 งวด 119,264.29        119,264.29          ตกลงราคา บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยสี์ 
(ประเทศไทย)  จาํกดั

111,461.95 บาท บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยสี์ 
(ประเทศไทย)  จาํกดั

111,461.95 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161612 23/06/2559

178 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 
รายการ

          1 งวด 28,800.00              ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 26,915.89 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 26,915.89 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161613 24/06/2559

179 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 6,955.00                ตกลงราคา บริษทั ดอกเตอร์ คาลิเบรชั3น จาํกดั 6,500.00 บาท บริษทั ดอกเตอร์ คาลิเบรชั3น 
จาํกดั

6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161614 24/06/2559

180 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,380.80              ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 13,440.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 13,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161615 24/06/2559

181 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,453.00                ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,900.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161616 24/06/2559

182 จา้งเหมาบริการงานอาคาร จาํนวน 1
 งาน

          1 งวด 153,000.00        153,000.00          ตกลงราคา บริษทั กลอรี3  เมคเกอร์ จาํกดั 142,990.65 บาท บริษทั กลอรี3  เมคเกอร์ จาํกดั 142,990.65 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161617 24/06/2559

183 จา้งบาํรุงรักษาและสอบเทียบ
เครื3องวดัสีและความขุ่นใส  จาํนวน 
 1  งาน

          1 งวด 12,840.00              ตกลงราคา บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161618 24/06/2559

184 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 22,223.90              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

20,770.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

20,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161619 24/06/2559

185 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 10,710.70              ตกลงราคา บริษทั มิท เทคโนโลย ีจาํกดั 10,010.00 บาท บริษทั มิท เทคโนโลย ีจาํกดั 10,010.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161620 24/06/2559

186 จา้งทาํความสะอาดชุดกระบอก   
แสตนเลส  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 3,745.00                ตกลงราคา บริษทั สยามจิมมาร์แมน จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั สยามจิมมาร์แมน จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161621 24/06/2559

187 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 80,000.00              ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 74,766.36 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี 
จาํกดั

74,766.36 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161622 24/06/2559

188 จา้งออกแบบและจดัทาํ
ประกาศนียบตัร  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 20,330.00              ตกลงราคา บริษทั เอส.บี.เค.การพิมพ ์จาํกดั 19,000.00 บาท บริษทั เอส.บี.เค.การพิมพ ์จาํกดั 19,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161623 24/06/2559

189 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 21,967.10              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

20,530.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

20,530.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161624 27/06/2559

190 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,880.00              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

10,168.22 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

10,168.22 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161625 27/06/2559
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191 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 27,499.00              ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 25,700.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 25,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161626 27/06/2559

192 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 11,213.60              ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 10,480.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 10,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161629 27/06/2559

193 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,490.00                ตกลงราคา บริษทั ยเูนี3ยน อินเตอร์ซพัพลาย จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั ยเูนี3ยน อินเตอร์ซพัพลาย 
จาํกดั

7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161630 27/06/2559

194 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 
รายการ

          1 งวด 23,005.00              ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 21,500.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 21,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161631 27/06/2559

195 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 82,914.30              ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 77,490.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 77,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161632 27/06/2559

196 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 
รายการ

          1 งวด 6,955.00                ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 6,500.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161633 27/06/2559

197 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 731.88                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 684.00 บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 684.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161634 27/06/2559

198 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 
รายการ

          1 งวด 72,760.00              ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 68,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 68,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161635 27/06/2559

199 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 
รายการ

          1 งวด 71,476.00              ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 66,800.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 66,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161636 27/06/2559

200 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 21,699.60              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

20,280.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

20,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161637 27/06/2559

201 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 
รายการ

          1 งวด 50,290.00              ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 47,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 47,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161638 27/06/2559

202 จา้งซ่อมเครื3องทาํนํA าบริสุทธิT
คุณภาพสูง  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 29,960.00              ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิAง 1992 จาํกดั 28,000.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิAง 1992 จาํกดั 28,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161639 27/06/2559

203 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 ชุด           1 งวด 60,000.01              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

56,074.77 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

56,074.77 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161640 27/06/2559

204 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 6,955.00                ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

6,500.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั

6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161641 27/06/2559

205 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 
รายการ

          1 งวด 51,360.00              ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 48,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 48,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161642 27/06/2559

206 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 6,676.80                ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

6,240.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั

6,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161643 27/06/2559

207 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 
รายการ

          1 งวด 10,593.00              ตกลงราคา บริษทั เอ็นพี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,900.00 บาท บริษทั เอ็นพี เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

9,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161644 27/06/2559
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208 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 8,549.30                ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 7,990.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 7,990.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161645 28/06/2559

209 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 10,764.20              ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 10,060.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 10,060.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161646 28/06/2559

210 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,451.20                ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

4,160.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

4,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161647 28/06/2559

211 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 22,823.10              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

21,330.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

21,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161648 28/06/2559

212 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 
รายการ

          1 งวด 32,100.00              ตกลงราคา บริษทั เอ็นพี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั เอ็นพี เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161649 28/06/2559

213 จา้งสอบเทียบเครื3อง Biological 
Safety Cabinet จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 17,334.00              ตกลงราคา บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั3น เซ็น
เตอร์  จาํกดั

16,200.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั3น 
เซ็นเตอร์  จาํกดั

16,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161650 28/06/2559

214 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 32,742.00              ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์
จาํกดั

30,600.00 บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิ
เมน้ท ์จาํกดั

30,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161651 28/06/2559

215 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 35,395.60              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 33,080.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 33,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161652 29/06/2559

216 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,560.00                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

8,000.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161653 28/06/2559

217 จา้งซ่อมเครื3องตูดู้ดควนัไอกรด
สารเคมี  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 16,050.00              ตกลงราคา บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล 
จาํกดั

15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161654 28/06/2559

218 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 35,941.30              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 33,590.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 33,590.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161655 28/06/2559

219 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 24,481.60              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

22,880.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

22,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161656 28/06/2559

220 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,980.00              ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติAง จาํกดั

14,000.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตติAง จาํกดั

14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161657 28/06/2559

221 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 47,219.10              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 44,130.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 44,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161658 28/06/2559

222 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,980.00              ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติAง จาํกดั

14,000.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตติAง จาํกดั

14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161659 28/06/2559

223 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 21,132.50              ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

19,750.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั

19,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161660 28/06/2559

224 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,210.00                ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั

3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161661 29/06/2559
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225 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 6041161662 29/06/2559

226 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 37,824.50              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 35,350.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 35,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161663 29/06/2559

227 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 18,404.00              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

17,200.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

17,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161664 29/06/2559

228 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,000.00                ตกลงราคา บริษทั เอสบีอาร์ทู อินเตอร์เนชั3นแนล
 จาํกดั

6,000.00 บาท บริษทั เอสบีอาร์ทู อินเตอร์
เนชั3นแนล จาํกดั

6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161665 30/06/2559

229 จา้งสอบเทียบเครื3องมือวทิยาศาสตร์ 
 จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 17,869.00              ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-
ญี3ปุ่น)

16,700.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี
(ไทย-ญี3ปุ่น)

16,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161666 30/06/2559

230 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 8,463.70                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

7,910.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั

7,910.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161667 30/06/2559

231 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 26,429.00              ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 24,700.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 24,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161668 30/06/2559

232 จา้งเปลี3ยนแบตเตอรี3 เครื3อง Freezer -
80 C  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 2,889.00                ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท 
จาํกดั

2,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161669 30/06/2559

233 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,391.00                ตกลงราคา บริษทั แล็บลีดเดอร์ จาํกดั 1,300.00 บาท บริษทั แล็บลีดเดอร์ จาํกดั 1,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161670 30/06/2559

234 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,086.50                ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

1,950.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั

1,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161671 30/06/2559

235 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 15,119.10              ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 14,130.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 14,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161672 30/06/2559

236 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 27,285.00              ตกลงราคา บริษทั เคมพลสั อินสตรูเมนท ์จาํกดั 25,500.00 บาท บริษทั เคมพลสั อินสตรูเมนท ์
จาํกดั

25,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161673 30/06/2559

237 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 53,500.00              ตกลงราคา บริษทั โฮปเวลล ์อินเตอร์เนชั3นแนล 
จาํกดั

50,000.00 บาท บริษทั โฮปเวลล ์อินเตอร์เนชั3น
แนล จาํกดั

50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161674 30/06/2559

238 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ 1 งวด 79,224.68              ตกลงราคา  Sterlitech Corporation 2,084.86 USD  Sterlitech Corporation 2,084.86 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160049 21/06/2559

239 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 5 
รายการ

1 งวด 294,589.13        294,589.13          ตกลงราคา  EXIQON 6,850.73 EUR  EXIQON 6,850.73 EUR มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160050 28/06/2559

240 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 12,448.50              ตกลงราคา  EPISKIN 5,230.00 EUR  EPISKIN 5,230.00 EUR มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160051 22/06/2559
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241 จา้งศึกษาและเก็บขอ้มูลใน
โครงการวจิยัเรื3อง"การแปรรูป
นํA าตาลที3มีความ

6 งวด 150,000.00        150,000.00          ตกลงราคา นางสาว สิริพิชญ ์ส่งทวี 150,000.00    บาท นางสาว สิริพิชญ ์ส่งทวี 150,000.00    บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160090 20/06/2559

คาร์บอน 5 ตวั ไปเป็นกรดเลวลูินิค 
และสารอนุพนัธ์ดว้ยกระบวนการ
เคมีร้อนร่วมกบัตวัเร่ง

(6052160044)

ปฏิกิริยา ระยะเวลาจา้ง 6 เดือน
จาํนวน  1  งาน

242 จา้งซ่อมและบาํรุงรักษาเครื3องผลิต
นํA าบริสุทธิT   จาํนวน  1  งาน

          3 งวด 80,549.60              ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 75,280.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส 
จาํกดั

75,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160091 1/06/2559

(6052160045)
243 เครื3อง Electrometer จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 591,710.00        591,710.00           สอบราคา บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยสี์ จาํกดั 547,000.00 บาท บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยสี์ 

จาํกดั
547,000.00 บาท ผูเ้สนอราคารายตํ3าสุด 6043160093 2/06/2559

บริษทั  พีอีซีอิเลคทรอนิคส์ จาํกดั 593,850.00 บาท (6051160036)
244 เครื3อง Network Analyzer จาํนวน 1

 ชุด
          1 งวด 881,680.00        881,680.00           สอบราคา บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยสี์ จาํกดั 820,000.00 บาท บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยสี์ 

จาํกดั
820,000.00 บาท ผูเ้สนอราคารายตํ3าสุด 6043160094 24/06/2559

บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยสี์ จาํกดั 882,750.00 บาท (6051160037)

245 เครื3องวดัปริมาณกรดนิวคลีอิคและ
โปรตีนจาก

          1 งวด 350,000.00        350,000.00           สอบราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

327,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

327,000.00 บาท ผูเ้สนอราคามีคุณสมบตัิตรง
ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน

6043160095 13/06/2559

(Microvolume Spectrophotometer) 
จาํนวน 1  ชุด

(6051160038)

246 เครื3องบดปั3นไฟฟ้าความเร็วสูง   
จาํนวน  1  ชุด

          1 งวด 379,743.00        379,743.00           สอบราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

299,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ ์จาํกดั

299,000.00 บาท ผูเ้สนอราคารายตํ3าสุด 6043160096 14/06/2559

บริษทั ไอ ที เอส (ไทยแลนด)์ จาํกดั 376,105.00 บาท                                                      (6051160039)

บริษทั กรีน ไลท ์ไซแอนติฟิค  จาํกดั 379,636.00 บาท

247 เครื3องปั3นเหวี3ยงสาํหรับงาน Cell 
Culture Centrifuge for Cell Culture)

          1 งวด 500,000.00        500,000.00           สอบราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิAง จาํกดั 467,289.72 บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิAง จาํกดั 467,289.72 บาท ผูเ้สนอราคามีคุณสมบตัิตรง
ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน

6043160097 14/06/2559

จาํนวน  1  ชุด  (6051160040)
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248 เครื3องวดัประสิทธิภาพควอนตมั  
จาํนวน  1  ชุด

1 งวด 1,674,635.00     1,674,635.00        สอบราคา บริษทั เอเบ็คซ์ เทคโนโลยสี์ จาํกดั 1,674,550.00 บาท บริษทั เอเบ็คซ์ เทคโนโลยสี์ 
จาํกดั

1,674,550.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ3าสุด 6043160098 14/06/2559

บริษทั ทองไทย โฮลดิAง จาํกดั 1,674,635.60 บาท (6051160041)
249 เครื3องทาํแหง้แบบเยอืกแขง็ (Freeze

 Dryer)  จาํนวน  1  ชุด
1 งวด 1,320,000.00     1,320,000.00        สอบราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั3น จาํกดั 1,227,102.80 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั3น 

จาํกดั
1,227,102.80 บาท ผูเ้สนอราคามีคุณสมบตัิตรง

ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน
6043160099 14/06/2559

(6051160042)
250 จา้งที3ปรึกษาหอ้งปฏิบตัิการ NCM  

จาํนวน  1  งาน
12 งวด 360,000.00        360,000.00      ที3ปรึกษา/

ผูเ้ชี3ยวชาญ
นางสาว อุบลทิพย ์ นิมมานนิ 360,000.00    บาท นางสาว อุบลทิพย ์ นิมมานนิ 360,000.00    บาท ผูเ้สนอราคามีคุณสมบตัิตรง

ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน
6043160100 14/06/2559

(6053160009)
251 ปัMมสูบจ่ายของเหลวแบบรีดท่อ  

จาํนวน  5  รายการ
1 งวด 799,825.00        799,825.00           สอบราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
700,934.60 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
700,934.60 บาท ผูเ้สนอราคามีคุณสมบตัิตรง

ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน
6043160101 17/06/2559

(6051160043)
252 จา้งเหมาบริการดูแลบาํรุงรักษา

เครื3องมือวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  
งาน

          6 งวด 111,000.00        111,000.00          ตกลงราคา นาย พรเหมนัต ์ยอดปัญญา 111,000.00    บาท นาย พรเหมนัต ์ยอดปัญญา 111,000.00    บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160102 17/06/2559

(6052160046)
253 จา้งบาํรุงรักษาและสอบเทียบเครื3อง 

 DLS  จาํนวน  2  งาน
1 งวด 77,040.00              ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จาํกดั
72,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จาํกดั
72,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160103 27/06/2559

(6052160047)
254 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั

 อาคาร NANOTEC Pilot Plant
         15 งวด 606,000.00        606,000.00            วธิีพิเศษ บริษทั รักษาความปลอดภยั มารีน 

แอซเซ็ท โปรเท็คชั3น จาํกดั
606,000.00    บาท บริษทั รักษาความปลอดภยั มา

รีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั3น จาํกดั
606,000.00    บาท ผูเ้สนอราคามีคุณสมบตัิตรง

ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน
6043160104 27/06/2559

 จาํนวน 1 งาน (6052160048)
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