
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(เอกสาร

1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 160,500.00               160,500.00            ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 150,000.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 150,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161628 27/06/2559
2 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ           1 งวด 32,207.00                      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 30,100.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 30,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161675 1/07/2559

3 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 20,511.90                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 19,170.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 19,170.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161676 1/07/2559

4 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 88,681.60                      ตกลงราคา บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ 
คอร์ปอเรชั;น จาํกดั

82,880.00 บาท บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ 
คอร์ปอเรชั;น จาํกดั

82,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161677 1/07/2559

5 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,055.47                        ตกลงราคา บริษทั ไทยพฒันสิน ควอลิตี>  ทูลส์ 
จาํกดั

1,921.00 บาท บริษทั ไทยพฒันสิน ควอลิตี>  ทูลส์ 
จาํกดั

1,921.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161678 1/07/2559

6 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 16,585.00                     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

15,500.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

15,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161679 1/07/2559

7 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 26,193.60                      ตกลงราคา บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ>ง(ไทยแลนด)์
จาํกดั

24,480.00 บาท บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ>ง(ไทยแลนด)์
จาํกดั

24,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161680 1/07/2559

8 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 180,000.00               180,000.00            ตกลงราคา บริษทั เจริญทศัน์ จาํกดั 168,224.30 บาท บริษทั เจริญทศัน์ จาํกดั 168,224.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161681 1/07/2559
9 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 130,000.00               130,000.00            ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 121,495.33 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 121,495.33 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161682 1/07/2559
10 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 159,430.00               159,430.00            ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 149,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 149,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161683 1/07/2559

11 เครื;องดูดและบาํบดักลิ;นสารเคมี จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 94,433.07                     ตกลงราคา บริษทั เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ จาํกดั 88,255.21 บาท บริษทั เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ จาํกดั 88,255.21 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161684 4/07/2559

12 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,848.00                        ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

6,400.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

6,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161685 4/07/2559

13 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 19,142.30                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

17,890.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

17,890.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161686 4/07/2559

14 ปัCมสุญญากาศชนิดโรตารีเวน จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 105,074.00               105,074.00            ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั;ม 
เทคโนโลย ีจาํกดั

98,200.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั;ม 
เทคโนโลย ีจาํกดั

98,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161687 4/07/2559

15 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,350.00                        ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161689 4/07/2559
16 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,712.00                        ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
1,600.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
1,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161690 4/07/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2559

วันที( 31 กรกฏาคม 2559
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ราคาที(เสนอ 

(ราคาไม่รวม vat)

ราคา (ราคาไม่

รวม vat)
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17 ค่าอะไหล่และบริการซ่อมตู ้  จาํนวน  6  รายการ           1 งวด 17,441.00                      ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 16,300.00 บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 16,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161691 4/07/2559

18 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 29,211.00                      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 27,300.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 27,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161692 4/07/2559
19 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 22,951.50                      ตกลงราคา บริษทั อุตสาหกรรมเครื;องหอม

ไทย-จีน จาํกดั
21,450.00 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครื;องหอม

ไทย-จีน จาํกดั
21,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161693 4/07/2559

20 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 45,068.40                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

42,120.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

42,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161694 5/07/2559

21 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 1,530.10                        ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

1,430.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

1,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161695 5/07/2559

22 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ           1 งวด 31,896.70                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

29,810.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

29,810.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161696 5/07/2559

23 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  11  รายการ           1 งวด 65,676.60                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

61,380.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

61,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161697 5/07/2559

24 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,700.00                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

10,000.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161698 5/07/2559

25 จา้งซ่อมเครื;องตูดู้ดความชื>นอตัโนมตัิ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 4,601.00                        ตกลงราคา บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั 4,300.00 บาท บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั 4,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161699 5/07/2559

26 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,066.00                        ตกลงราคา บริษทั แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท ์
จาํกดั

3,800.00 บาท บริษทั แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท ์
จาํกดั

3,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161700 5/07/2559

27 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,025.00                        ตกลงราคา บริษทั ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั;น จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั;น จาํกดั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161701 5/07/2559

28 จา้งเหมาเครื;องตกแต่งสาํเร็จชุดเสื>อวอร์ม จาํนวน1 
งาน

          1 งวด 48,150.00                      ตกลงราคา บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด ์
ซพัพลาย จาํกดั

45,000.00 บาท บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด ์
ซพัพลาย จาํกดั

45,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161702 5/07/2559

29 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 5,606.80                        ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,240.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161703 5/07/2559

30 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ           1 งวด 18,000.00                      ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย)
 จาํกดั

16,822.43 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย)
 จาํกดั

16,822.43 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161704 5/07/2559

31 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  16  รายการ           1 งวด 42,484.35                      ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 39,705.00 บาท บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 39,705.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161705 5/07/2559
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32 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 62,306.10                      ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ

ฟิตติ>ง จาํกดั
58,230.00 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิต

ติ>ง จาํกดั
58,230.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161706 5/07/2559

33 จา้งทาํสื;อประชาสมัพนัธ์งานวจิยั  จาํนวน 1 งาน           1 งวด 33,170.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 31,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 31,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161707 5/07/2559

34 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 189,835.12               189,835.12            ตกลงราคา บริษทั เวลิด ์อินสตรูเมนท ์แอนด ์
เอ็นจิเนียริ;ง จาํกดั

177,416.00 บาท บริษทั เวลิด ์อินสตรูเมนท ์แอนด ์
เอ็นจิเนียริ;ง จาํกดั

177,416.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161708 5/07/2559

35 จา้งติดตั>งระบบ Water Softener โรงงานตน้แบบ 
จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 210,953.71               210,953.71            ตกลงราคา บริษทั กลอรี;  เมคเกอร์ จาํกดั 197,153.00 บาท บริษทั กลอรี;  เมคเกอร์ จาํกดั 197,153.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161709 5/07/2559

36 เครื;องดูดและบาํบดักลิ;นสารเคมี จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 115,208.25               115,208.25            ตกลงราคา บริษทั เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ จาํกดั 107,671.26 บาท บริษทั เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ จาํกดั 107,671.26 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161710 5/07/2559

37 ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครื;อง Confocal จาํนวน 1
 งาน

          1 งวด 920,000.00               920,000.00              พิเศษ บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั 859,813.08 บาท บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั 859,813.08 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161711 6/07/2559

38 กลอ้งจุลทรรศน์สเตริโอที;มีระยะทาํงานกวา้ง จาํนวน
 1 ชุด

          1 งวด 60,000.00                     ตกลงราคา บริษทั รัชมอร์ พรีซิชั;น จาํกดั 56,074.77 บาท บริษทั รัชมอร์ พรีซิชั;น จาํกดั 56,074.77 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161712 6/07/2559

39 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 12,818.60                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

11,980.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

11,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161713 6/07/2559

40 จา้งสงัเคราะห์สาร  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 19,581.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 18,300.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 18,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161714 6/07/2559
41 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,885.00                        ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161715 6/07/2559

42 จา้งจดัทาํโล่อะคริลิค  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 21,186.00                      ตกลงราคา บริษทั อะเบาท ์โทรฟี;  จาํกดั 19,800.00 บาท บริษทั อะเบาท ์โทรฟี;  จาํกดั 19,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161716 7/07/2559
43 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 24,075.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทูเจเจย ์มาร์เก็ตติ>ง 22,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทูเจเจย ์มาร์เก็ตติ>ง 22,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161717 7/07/2559

44 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,428.90                        ตกลงราคา บริษทั ไซน์แองเกิล จาํกดั 2,270.00 บาท บริษทั ไซน์แองเกิล จาํกดั 2,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161718 7/07/2559
45 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 12,037.50                      ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์

เก็ตติ>ง จาํกดั
11,250.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์

เก็ตติ>ง จาํกดั
11,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161719 7/07/2559

46 จา้งทาํประกอบอะคริลิค  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 5,136.00                        ตกลงราคา บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161720 7/07/2559
47 จา้งสงัเคราะห์สาร จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,765.50                        ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,650.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161721 21/07/2559
48 จา้งสงัเคราะห์สาร  จาํนวน  3  งาน           1 งวด 26,263.15                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 24,545.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 24,545.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161722 21/07/2559
49 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 29,082.60                      ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ>ง จาํกดั 27,180.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ>ง จาํกดั 27,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161723 7/07/2559
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50 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,265.30                        ตกลงราคา บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 6,790.00 บาท บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 6,790.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161724 7/07/2559
51 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 44,999.90                      ตกลงราคา บริษทั ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 42,056.00 บาท บริษทั ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 42,056.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161725 7/07/2559

52 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 50,846.40                      ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ>ง จาํกดั 47,520.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ>ง จาํกดั 47,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161726 7/07/2559
53 จา้งสงัเคราะห์สาร  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 88,596.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 82,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 82,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161727 7/07/2559
54 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 44,940.00                      กรณีพิเศษ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย
42,000.00 บาท สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย
42,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161728 8/07/2559

55 วสัดุความปลอดภยั จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 17,120.00                      ตกลงราคา บริษทั นาโนแมชชีนเนอรี;  จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั นาโนแมชชีนเนอรี;  จาํกดั 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161729 7/07/2559
56 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 20,811.50                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
19,450.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
19,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161730 8/07/2559

57 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 5,778.00                        ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,400.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161731 8/07/2559

58 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,116.40                        ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

8,520.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

8,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161732 8/07/2559

59 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 164,245.00               164,245.00            ตกลงราคา บริษทั ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล 
จาํกดั

153,500.00 บาท บริษทั ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล 
จาํกดั

153,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161733 8/07/2559

60 จา้งจดัเหมาอบรมหลกัสูตรพฒันาบุคลากร  จาํนวน 1
 งาน

          1 งวด 130,000.00               130,000.00            ตกลงราคา บริษทั พีเพิล แวลู โซลูชั;น โพรไว
เดอร์ จาํกดั

121,495.33 บาท บริษทั พีเพิล แวลู โซลูชั;น โพรไว
เดอร์ จาํกดั

121,495.33 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161734 8/07/2559

61 จา้งฝึกอบรม Teamwork Development Program 
จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 50,000.00                      ตกลงราคา นาง วมิลมาลย ์ สมคะเน 50,000.00 บาท นาง วมิลมาลย ์ สมคะเน 50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161735 8/07/2559

62 วสัดุวทิยาศาสตร์  5  รายการ           1 งวด 20,062.50                      ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 18,750.00 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 18,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161736 8/07/2559

63 วสัดุวทิยาศาสตร์  1  รายการ           1 งวด 28,087.50                      ตกลงราคา บริษทั นิวลิงค ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 26,250.00 บาท บริษทั นิวลิงค ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 26,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161737 8/07/2559

64 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 5,350.00                        ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161738 8/07/2559
65 จา้งออกแบบและจดัทาํ Photo Backdrop, บอร์ดอวย

พรฯ จาํนวน 1 งาน
          1 งวด 32,500.00                      ตกลงราคา นาย กฤษณะ วงัทอง 32,500.00 บาท นาย กฤษณะ วงัทอง 32,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161739 11/07/2559
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66 จา้งจดัทาํหนงัสือที;ระลึกภาพกิจกรรมและการ

ดาํเนินงานของศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ  
จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 6,848.00                        ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 6,400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 6,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161740 11/07/2559

67 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  11  รายการ           1 งวด 9,779.80                        ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 9,140.00 บาท บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 9,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161741 11/07/2559
68 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 36,658.20                      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 34,260.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 34,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161743 11/07/2559
69 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 6,120.40                        ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 5,720.00 บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 5,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161744 11/07/2559
70 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 49,771.05                      ตกลงราคา บริษทั นิวลิงค ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 46,515.00 บาท บริษทั นิวลิงค ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 46,515.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161746 11/07/2559

71 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,354.00                        ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

2,200.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

2,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161747 11/07/2559

72 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 36,144.60                      ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ>ง จาํกดั 33,780.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ>ง จาํกดั 33,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161748 11/07/2559
73 วสัดุคอมพิวเตอร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 28,943.50                      ตกลงราคา บริษทั ไอที ซพัพลาย แอนด ์คอน

ซลัติ>ง จาํกดั
27,050.00 บาท บริษทั ไอที ซพัพลาย แอนด ์คอน

ซลัติ>ง จาํกดั
27,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161749 11/07/2559

74 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 35,812.90                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 33,470.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 33,470.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161750 11/07/2559

75 รถเขน็ถงัแก๊สแบบลอ้ชุด  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 51,000.00                      ตกลงราคา นาย สมบตัิ ไชยปัญญา 51,000.00 บาท นาย สมบตัิ ไชยปัญญา 51,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161751 12/07/2559
76 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 7,490.00                        ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161752 12/07/2559
77 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 4,494.00                        ตกลงราคา บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161753 12/07/2559

78 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 21,453.50                      ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 20,050.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 20,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161754 12/07/2559
79 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 30,602.00                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
28,600.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
28,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161756 12/07/2559

80 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 67,410.00                      ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 63,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 63,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161757 12/07/2559

81 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 49,885.33                      ตกลงราคา บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ>ง(ไทยแลนด)์
จาํกดั

46,621.80 บาท บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ>ง(ไทยแลนด)์
จาํกดั

46,621.80 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161758 13/07/2559

82 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ           1 งวด 144,945.37               144,945.37            ตกลงราคา บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ>ง(ไทยแลนด)์
จาํกดั

135,462.96 บาท บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ>ง(ไทยแลนด)์
จาํกดั

135,462.96 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161759 12/07/2559
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83 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 10,550.20                      ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
9,860.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
9,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161760 12/07/2559

84 จา้งตรวจวดั Airflow Test  จาํนวน  2  งาน           1 งวด 24,610.00                      ตกลงราคา บริษทั คิวว ีเทสต ์จาํกดั 23,000.00 บาท บริษทั คิวว ีเทสต ์จาํกดั 23,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161761 12/07/2559
85 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 9 รายการ           1 งวด 190,834.50               190,834.50            ตกลงราคา บริษทั เอ็นพี เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
178,350.00 บาท บริษทั เอ็นพี เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
178,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161762 12/07/2559

86 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 52,965.00                      ตกลงราคา บริษทั ไตร โซลูชั;น จาํกดั 49,500.00 บาท บริษทั ไตร โซลูชั;น จาํกดั 49,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161763 12/07/2559
87 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 26,482.50                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
24,750.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
24,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161764 12/07/2559

88 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 32,228.40                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

30,120.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

30,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161765 12/07/2559

89 ค่าดาํเนินการถ่ายทาํภาพ(นิ;ง) จาํนวน 1 งาน           1 งวด 50,000.00                      ตกลงราคา นาย หสัชยั  บุญเนือง 50,000.00 บาท นาย หสัชยั  บุญเนือง 50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161766 13/07/2559
90 จา้งทาํแบบจาํลองยงุ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 17,400.00                      ตกลงราคา นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 17,400.00 บาท นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 17,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161767 13/07/2559
91 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 60,679.70                      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 56,710.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 56,710.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161768 13/07/2559
92 จา้งซ่อมเครื;องพิมพข์องตูอ้บสุญญากาศ  จาํนวน 1 

งาน
          1 งวด 3,745.00                        ตกลงราคา บริษทั โทโทล โซลูชั;น เซอร์วสิ 

จาํกดั
3,500.00 บาท บริษทั โทโทล โซลูชั;น เซอร์วสิ 

จาํกดั
3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161769 13/07/2559

93 ค่าจา้งดาํเนินการเสนอโครงการวจิยั จาํนวน  1  งาน           1 งวด 40,000.00                      ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวชิาการ  
มหาวทิยาลยัรังสิต

40,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวชิาการ  
มหาวทิยาลยัรังสิต

40,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161770 13/07/2559

94 จา้งจดัทาํแพคเกจผลิตภณัฑ ์ จาํนวน  1  งาน           1 งวด 19,900.00                      ตกลงราคา นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 19,900.00 บาท นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 19,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161771 13/07/2559
95 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 2,407.50                        ตกลงราคา บริษทั สาลี; คลัเล่อร์ จาํกดั 2,250.00 บาท บริษทั สาลี; คลัเล่อร์ จาํกดั 2,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161772 13/07/2559
96 จา้งสอบเทียบเครื;องอุปกรณ์ติดตามและ  บนัทึก

อุณหภูมิและความชื>น จาํนวน  1  งาน
          1 งวด 10,272.00                      ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-

ญี;ปุ่น)
9,600.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-

ญี;ปุ่น)
9,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161773 13/07/2559

97 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 299,600.00               299,600.00            ตกลงราคา บริษทั เวลิด ์อินสตรูเมนท ์แอนด ์
เอ็นจิเนียริ;ง จาํกดั

280,000.00 บาท บริษทั เวลิด ์อินสตรูเมนท ์แอนด ์
เอ็นจิเนียริ;ง จาํกดั

280,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161774 13/07/2559

98 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 173,340.00               173,340.00            ตกลงราคา บริษทั ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 162,000.00 บาท บริษทั ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 162,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161775 13/07/2559

99 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 30,000.00                      ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 28,037.38 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 28,037.38 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161776 14/07/2559

100 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 293,608.00               293,608.00            ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 274,400.00 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 274,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161777 14/07/2559
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101 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 23,540.00                      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161778 14/07/2559
102 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 23,540.00                      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161779 14/07/2559
103 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  12  รายการ           1 งวด 139,683.15               139,683.15            ตกลงราคา บริษทั นิวลิงค ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 130,545.00 บาท บริษทั นิวลิงค ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 130,545.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161780 14/07/2559

104 จา้งเหมาดาํเนินงานจดันิทรรศการ  จาํนวน  1 งาน           1 งวด 267,500.00               267,500.00            ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์งาม ครีเอชั;น จาํกดั 250,000.00 บาท บริษทั ดีไซน์งาม ครีเอชั;น จาํกดั 250,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161781 14/07/2559

105 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,499.01                        ตกลงราคา บริษทั ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 7,943.00 บาท บริษทั ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 7,943.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161782 14/07/2559

106 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 18,746.40                      ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ>ง จาํกดั 17,520.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ>ง จาํกดั 17,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161783 14/07/2559
107 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,819.50                      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,850.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161784 14/07/2559
108 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 62,060.00                      ตกลงราคา บริษทั คอนแนลล ์บราเดอร์ส 

(ประเทศไทย) จาํกดั
58,000.00 บาท บริษทั คอนแนลล ์บราเดอร์ส 

(ประเทศไทย) จาํกดั
58,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161785 14/07/2559

109 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 4,964.80                        ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 4,640.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 4,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161786 14/07/2559
110 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ           1 งวด 20,031.47                      ตกลงราคา บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั
18,721.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั
18,721.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161787 14/07/2559

111 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,940.30                        ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 9,290.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 9,290.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161788 14/07/2559
112 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 29,810.20                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
27,860.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
27,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161789 14/07/2559

113 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5 รายการ           1 งวด 17,879.70                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

16,710.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

16,710.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161790 14/07/2559

114 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 15,814.60                      ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 14,780.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 14,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161791 15/07/2559
115 จา้งซ่อมเครื;องยอ่ยสลายสารระบบไมโครเวฟ  

จาํนวน  1  งาน
          1 งวด 3,424.00                        ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161792 15/07/2559

116 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 7,682.60                        ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

7,180.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

7,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161793 15/07/2559

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

16,800.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน)

16,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161794 15/07/2559

118 จา้งเหมาติดตั>งระบบระบายอากาศสาํหรับหอ้งเครื;อง
 Chiller  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 72,760.00                      ตกลงราคา บริษทั เวลิด ์อินสตรูเมนท ์แอนด ์
เอ็นจิเนียริ;ง จาํกดั

68,000.00 บาท บริษทั เวลิด ์อินสตรูเมนท ์แอนด ์
เอ็นจิเนียริ;ง จาํกดั

68,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161795 15/07/2559
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119 จา้งเตรียมสาร เคลือบผิว และวเิคราะห์ผลการเคลือบ

ผิวดว้ยกราฟีน จาํนวน  1  งาน
          1 งวด 20,000.00                      ตกลงราคา นางสาว ทิพรดา นาคสุทธิi 20,000.00 บาท นางสาว ทิพรดา นาคสุทธิi 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161796 15/07/2559

120 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 2,268.40                        ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,120.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161797 15/07/2559

121 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 18,404.00                      ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 17,200.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 17,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161798 15/07/2559
122 จา้งติดตั>งสติCกเกอร์ไดคทัชื;อ  หอ้งปฏิบตัิการและ

ฟิลม์  จาํนวน  3  งาน
          1 งวด 19,474.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 18,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 18,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161799 15/07/2559

123 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,321.90                        ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อาร์ ซี เอ็ม ซพั
พลายส์

2,170.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อาร์ ซี เอ็ม ซพั
พลายส์

2,170.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161800 15/07/2559

124 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,708.00                        ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ;ง จาํกดั 4,400.00 บาท บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ;ง จาํกดั 4,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161801 15/07/2559

125 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,220.70                        ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

3,010.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

3,010.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161802 21/07/2559

126 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,081.60                        ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,880.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161803 21/07/2559

127 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 9,309.00                        ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

8,700.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

8,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161804 15/07/2559

128 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,472.60                        ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

4,180.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั

4,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161805 15/07/2559

129 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 5,350.00                        ตกลงราคา บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161806 15/07/2559

130 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  9  รายการ           1 งวด 40,446.00                      ตกลงราคา บริษทั ทีซีไอ โอเชียน จาํกดั 37,800.00 บาท บริษทั ทีซีไอ โอเชียน จาํกดั 37,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161807 21/07/2559
131 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 749.00                           ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 700.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161808 21/07/2559

132 จา้งจดัทาํแพคเกจผลิตภณัฑ ์ จาํนวน  1  งาน           1 งวด 30,550.00                      ตกลงราคา นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 30,550.00 บาท นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 30,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161810 21/07/2559
133 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,354.00                        ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
2,200.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
2,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161811 21/07/2559

134 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  9  รายการ           1 งวด 62,049.30                      ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติ>ง จาํกดั

57,990.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติ>ง จาํกดั

57,990.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161812 26/07/2559
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135 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 16,050.00                      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161813 21/07/2559
136 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 4,494.00                        ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161814 21/07/2559
137 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,996.90                       ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 4,670.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 4,670.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161816 22/07/2559
138 วสัดุก่อสร้าง จาํนวน 10 รายการ           1 งวด 15,337.38                     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 14,334.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 14,334.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161817 22/07/2559
139 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 211,860.00               211,860.00            ตกลงราคา บริษทั แม็กซ์วอเตอร์ อินเตอร์เท็ค 

จาํกดั
198,000.00 บาท บริษทั แม็กซ์วอเตอร์ อินเตอร์เท็ค 

จาํกดั
198,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161818 25/07/2559

140 จา้งเพื;อการขยายผลในโครงการสิ;งทอนาโน  จาํนวน 
 1  งาน

          1 งวด 200,000.00               200,000.00            ตกลงราคา นาง เบญจวรรณ บุง้ทอง 200,000.00 บาท นาง เบญจวรรณ บุง้ทอง 200,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161819 25/07/2559

141 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 42,265.00                      ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติ>ง จาํกดั

39,500.00 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิต
ติ>ง จาํกดั

39,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161820 25/07/2559

142 จา้งเหมาวเิคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพการเร่ง
ปฏิกิริยาตวัเร่งปฏิกิริยาโลหะฟอสไฟดแ์ละฟอสเฟต 
 จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 25,000.00                      ตกลงราคา นางสาว มสัติกา พิมพส์ุตะ 25,000.00 บาท นางสาว มสัติกา พิมพส์ุตะ 25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161821 25/07/2559

143 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 63,879.00                      ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 59,700.00 บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 59,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161822 25/07/2559
144 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ           1 งวด 21,100.40                      ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 19,720.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 19,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161823 25/07/2559
145 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 14,038.40                      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,120.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161824 25/07/2559

146 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 29,960.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.เอ็น.มาร์ค 28,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.เอ็น.มาร์ค 28,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161827 27/07/2559
147 จา้งซ่อมเครื;องตูดู้ดควนัไอกรดสารเคมี  จาํนวน 1 งาน           1 งวด 22,470.00                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161828 26/07/2559

148 จดัซื>อตน้ไมแ้ละดินจาํนวน  1  รายการ           1 งวด 17,900.00                      ตกลงราคา นาย ปฐมพฒัน์ กาํแพงแกว้ 17,900.00 บาท นาย ปฐมพฒัน์ กาํแพงแกว้ 17,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161829 26/07/2559
149 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 13,096.80                      ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,240.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161830 29/07/2559
150 จา้งจดัทาํป้ายชื;อผูบ้ริหารใหม่  จาํนวน  1 งาน           1 งวด 10,700.00                      ตกลงราคา บริษทั กลอรี;  เมคเกอร์ จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั กลอรี;  เมคเกอร์ จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161831 26/07/2559
151 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 14,252.40                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
13,320.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
13,320.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161832 26/07/2559

152 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 14,124.00                      ตกลงราคา บริษทั แม็กซ์วอเตอร์ อินเตอร์เท็ค 
จาํกดั

13,200.00 บาท บริษทั แม็กซ์วอเตอร์ อินเตอร์เท็ค 
จาํกดั

13,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161833 26/07/2559

153 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 19,260.00                      ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161834 26/07/2559
154 นํ> 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 6041161835 26/07/2559
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155 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 8,025.00                        ตกลงราคา บริษทั คอสเมพลสั จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั คอสเมพลสั จาํกดั 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161836 26/07/2559
156 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,653.00                        ตกลงราคา บริษทั อุตสาหกรรมเครื;องหอม

ไทย-จีน จาํกดั
2,479.44 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครื;องหอม

ไทย-จีน จาํกดั
2,479.44 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161837 26/07/2559

157 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 3,210.00                        ตกลงราคา บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161838 26/07/2559
158 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 4,151.60                        ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
3,880.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
3,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161840 26/07/2559

159 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 75,756.00                      ตกลงราคา บริษทั นาโนเทค อินเตอร์ จาํกดั 70,800.00 บาท บริษทั นาโนเทค อินเตอร์ จาํกดั 70,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161841 26/07/2559
160 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 13,375.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 12,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161842 28/07/2559
161 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 17,740.60                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
16,580.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
16,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161843 28/07/2559

162 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 2,300.50                        ตกลงราคา บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 2,150.00 บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 2,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161844 28/07/2559
163 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 52,000.00                      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ>ง 1992 จาํกดั 48,598.13 บาท บริษทั แบงเทรดดิ>ง 1992 จาํกดั 48,598.13 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161845 28/07/2559
164 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ           1 งวด 3,177.74                        ตกลงราคา บริษทั ซี เมดิค จาํกดั 2,969.85 บาท บริษทั ซี เมดิค จาํกดั 2,969.85 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161846 28/07/2559
165 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 428.00                           ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซคัเซส เคมิคอล 400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซคัเซส เคมิคอล 400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161847 28/07/2559

166 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 22,052.70                      ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย)
 จาํกดั

20,610.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย)
 จาํกดั

20,610.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161848 28/07/2559

167 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  42  รายการ           1 งวด 21,971.37                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 20,533.99 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 20,533.99 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161849 28/07/2559
168 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 32,528.00                      ตกลงราคา บริษทั มิท เทคโนโลย ีจาํกดั 30,400.00 บาท บริษทั มิท เทคโนโลย ีจาํกดั 30,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161850 28/07/2559
169 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 5,959.90                        ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 5,570.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 5,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161851 28/07/2559
170 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ           1 งวด 5,339.30                        ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ

ฟิตติ>ง จาํกดั
4,990.00 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิต

ติ>ง จาํกดั
4,990.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161852 28/07/2559

171 จา้งเปลี;ยนแบตเตอรี; เครื;องสาํรองไฟ  จาํนวน 1 งาน           1 งวด 56,389.00                      ตกลงราคา บริษทั วคิทรอน ย.ูพี.เอส.(ไทย
แลนด)์ จาํกดั

52,700.00 บาท บริษทั วคิทรอน ย.ูพี.เอส.(ไทย
แลนด)์ จาํกดั

52,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161853 29/07/2559

172 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ           1 งวด 17,194.90                      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 16,070.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 16,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161854 29/07/2559

173 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ           1 งวด 19,313.50                      ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั

18,050.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั

18,050.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161855 29/07/2559
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174 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 2,418.20                        ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
2,260.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 

จาํกดั
2,260.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161856 29/07/2559

175 จา้งเหมาติดตั>งระบบรดนํ>าตน้ไมอ้ตัโนมตัิ จาํนวน 1 
งาน

          1 งวด 54,062.82                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุพจน์ การ์เดน้
ดีไซน์

50,526.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุพจน์ การ์เดน้
ดีไซน์

50,526.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161857 29/07/2559

176 โปรแกรมป้องกนัการเปลี;ยนแปลงขอ้มูล  จาํนวน 1 
งาน

          1 งวด 10,396.00                      ตกลงราคา บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั;น 
จาํกดั

9,715.88 บาท บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั;น จาํกดั 9,715.88 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161858 29/07/2559

177 จา้งเหมาบริการเคลือบผิวผา้ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 228,000.00               228,000.00            ตกลงราคา  Taiwan Textile Research Institute 6,000.00 USD  Taiwan Textile Research Institute 6,000.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160052 1/07/2559

178 Printed Electrodes (3-electrodes) 40/pk           1 งวด 98,154.00                      ตกลงราคา  CH Instruments, Inc. 2,583.00 USD  CH Instruments, Inc. 2,583.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160053 7/07/2559
179 จา้งซ่อมและบาํรุงรักษาเครื;องผลิตนํ> าบริสุทธิi   

จาํนวน  1  งาน
          3 งวด 80,549.60                      ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 75,280.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 75,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160105 

(6052160051
)

1/07/2559

180 จา้งบาํรุงรักษาเครื;อง Fluorescence 
Spectrophotometer จาํนวน  1  งาน

          2 งวด 32,100.00                      ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160106 
(6052160050
)

1/07/2559

181 จา้งเหมาศึกษาและทาํวจิยัในแผนงานวจิยั การวดั
ปริมาณนํ>าตาลบนอลับูมินเพื;อ ติดตามภาวะเบาหวาน
 (ต่อเนื;องปี 2)  จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 157,500.00               157,500.00            ตกลงราคา นางสาว พิมพณ์ภทัร ปริมิตร 157,500.00 บาท นางสาว พิมพณ์ภทัร ปริมิตร 157,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160107 
(6052160049
)

28/07/2559

182 จา้งทดสอบประสิทธิภาพการดูดซบัไอปรอทแบบ
พลวตัและใชโ้ปรแกรม Gas Adsorption เพื;อจาํลอง
ลกัษณะการดูดซบัพร้อมทั>งคาํนวณตวัแปร  จาํนวน  
1  งาน

         12 งวด 90,000.00                      ตกลงราคา นาย ศรัณย ์ยวงจนัทร์ 90,000.00 บาท นาย ศรัณย ์ยวงจนัทร์ 90,000.00 บาท เป็นผูท้ี;มีคุณสมบตัิ
ตรงตามที;สาํนกังาน

กาํหนด

6043160108 
(6052160052
)

4/08/2559
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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(เอกสาร

สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2559

วันที( 31 กรกฏาคม 2559
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ราคาที(เสนอ 

(ราคาไม่รวม vat)

ราคา (ราคาไม่

รวม vat)
183 จา้งดาํเนินการศึกษาประสิทธิภาพของวสัดุดูดซบั

และการคาดการณ์ประสิทธิภาพการดูดซบัในระบบ
ขยายสเกล แผนงาน/โครงการ นาโนเทคโนโลยี
สาํหรับการลดมลพิษ: แนวทางการพฒันาและการนาํ
ของเสียมาใชป้ระโยชน์โครงการ “การเตรียมถ่านกมั
มนัตจ์ากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรสาํหรับการดูด
ซบัไอปรอท”

         12 งวด 196,800.00               196,800.00            ตกลงราคา นาย ศรัณย ์ยวงจนัทร์ 196,800.00 บาท นาย ศรัณย ์ยวงจนัทร์ 196,800.00 บาท เป็นผูท้ี;มีคุณสมบตัิ
ตรงตามที;สาํนกังาน

กาํหนด

6043160109 
(6052160053
)

15/07/2559

184 จา้งที;ปรึกษาหอ้งปฏิบตัิการ Nano Cosmeceuticals 
จาํนวน 1 งาน

         12 งวด 360,000.00               360,000.00        ที;ปรึกษา/
ผูเ้ชี;ยวชาญ

มหาวทิยาลยั นเรศวร 90,000.00 บาท มหาวทิยาลยั นเรศวร 90,000.00 บาท เป็นผูท้ี;มีคุณสมบตัิ
ตรงตามที;สาํนกังาน

กาํหนด

6043160111 
(6053160010

)

15/07/2559

185 ปรับปรุงระบบเครื;องปฏิกรณ์แปรรูปนํ> าตาลและอนุ
ภณัฑแ์บบถงักวน จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 2,450,000.00            2,450,000.00           พิเศษ บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั ########## บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั ########## บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160112 
(6052160055

)

15/07/2559

จา้งเหมาขนยา้ยพร้อมติดตั>งงานระบบอุปกรณ์ 
เครื;องมือโรงงานตน้แบบ ศน. จาํนวน 1 งาน

          1 งวด 1,990,000.00            1,990,000.00          สอบราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั ########## บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั ########## บาท ผูเ้สนอราคารายตํ;าสุด 6043160113 
(6052160056

)

20/07/2559

บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั ########## บาท

187 จา้งงานบริการบาํรุงรักษาเครื;องกรองนํ> าบริสุทธิi   
จาํนวน  1  งาน

          1 งวด 17,291.20                      ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ>ง 1992 จาํกดั 16,160.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ>ง 1992 จาํกดั 16,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160116 
(6052160059

)

21/07/2559

188 จา้งศึกษาวจิยัการพฒันาผลิตภณัฑร์องพื>นสูตรนํ> า
ผสมอนุภาคนาโนของสารสกดั สมุนไพร; เปลือก
ทบัทิมและ/หรือบวับก เพื;อเพิ;มความชุ่มชื>นใหก้บัผิว
 และป้องกนัแสงแดด  จาํนวน  1  งาน

         9  งวด 207,000.00               207,000.00            ตกลงราคา นางสาว สุภชัยา แจ่มใส 46,000.00 บาท นางสาว สุภชัยา แจ่มใส 46,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160117 
(6052160060

)

29/07/2559

186
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