
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#
(รวม VAT7%) (รวม VAT7%)

1 จา้งผลิตสื�อนิทรรศการเทอดพระเกียรติ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา บริษทั เซ็ทซีซั�น สตูดิโอ จาํกดั 140,186.92 บาท บริษทั เซ็ทซีซั�น สตูดิโอ จาํกดั 140,186.92 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161826 26/07/2559
2 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 64,307.00     ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 60,100.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 60,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161859 1/08/2559
3 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 24,610.00     ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 22,400.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 22,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161860 1/08/2559
4 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 64,307.00     ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 60,100.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 60,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161861 1/08/2559
5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 76,291.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน 71,300.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน 71,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161862 1/08/2559
6 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 23,968.00     ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 22,400.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 22,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161863 1/08/2559
7 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 28,037.38 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 28,037.38 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161864 1/08/2559
8 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 14,445.00     ตกลงราคา บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวจิยัทางการ 13,500.00 บาท บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวจิยัทางการ 13,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161865 1/08/2559

แพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั แพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั
9 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  2  งาน          1  งวด 3,959.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ@ง เซอร์วสิเซส 3,600.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ@ง เซอร์วสิเซส 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161866 1/08/2559

(ประเทศไทย) จาํกดั (ประเทศไทย) จาํกดั
10 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 16,050.00     ตกลงราคา บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค  จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค  จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161867 1/08/2559
11 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 22,042.00     ตกลงราคา บริษทั อินโนวา ไบโอเทคโนโลย ีจาํกดั 20,600.00 บาท บริษทั อินโนวา ไบโอเทคโนโลย ีจาํกดั 20,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161868 1/08/2559
12 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 39,697.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 37,100.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 37,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161869 1/08/2559
13 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,546.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,380.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161870 2/08/2559
14 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ          1  งวด 44,330.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 41,430.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 41,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161871 2/08/2559
15 จา้งสอบเทียบเครื�องวดัความหนืด  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 5,350.00     ตกลงราคา บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั�น เซ็นเตอร์  จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั�น เซ็นเตอร์  จาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161872 2/08/2559
16 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,338.40     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,120.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161873 2/08/2559
17 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 30,516.40     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 28,520.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 28,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161874 2/08/2559
18 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 30,634.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 28,630.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 28,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161875 2/08/2559
19 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 8,602.80     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ@ง จาํกดั 8,040.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ@ง จาํกดั 8,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161876 2/08/2559
20 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 23,968.00     ตกลงราคา บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 22,400.00 บาท บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 22,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161878 2/08/2559
21 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161879 2/08/2559
22 จา้งตรวจสอบการทาํงานเครื�องจ่ายตวัอยา่งลงบน  จานอาหาร 

 จาํนวน  1  งาน
         1  งวด 2,140.00     ตกลงราคา บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ@ง จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ@ง จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161880 2/08/2559

23 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 124,580.10 124,580.10     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 116,430.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 116,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161881 2/08/2559
24 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 65,000.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 60,747.66 บาท บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 60,747.66 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161882 2/08/2559
25 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั วนัรัต(หนํ�าเซียน)จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั วนัรัต(หนํ�าเซียน)จาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161883 3/08/2559
26 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ          1  งวด 60,465.70     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 56,510.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 56,510.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161884 3/08/2559
27 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 9,672.80     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 9,040.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 9,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161885 3/08/2559
28 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ          1  งวด 15,022.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 14,040.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 14,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161886 8/08/2559
29 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 21,282.30     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 19,890.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 19,890.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161887 3/08/2559
30 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ          1  งวด 18,799.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,570.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161888 3/08/2559
31 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 18,061.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 16,880.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 16,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161889 3/08/2559
32 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 16,050.00     ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161890 3/08/2559
33 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 8,700.00     ตกลงราคา นางสาว เพญ็รญา แกว้หลา้ 8,700.00 บาท นางสาว เพญ็รญา แกว้หลา้ 8,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161891 3/08/2559
34 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 25,680.00     ตกลงราคา บริษทั ซนั ควอลิตี@  อินดสัทรีส์ จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั ซนั ควอลิตี@  อินดสัทรีส์ จาํกดั 24,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161892 3/08/2559

35
จา้งซ่อมและเปลี�ยนอะไหล่เครื�องกรองนํ@าบริสุทธิE   จาํนวน  1 
 งาน          1  งวด 21,186.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 19,800.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 19,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161893 3/08/2559

36 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,745.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161894 3/08/2559
37 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 18,725.00     ตกลงราคา อุตสาหกรรมเครื�องหอมไทย-จีน จาํกดั 17,500.00 บาท อุตสาหกรรมเครื�องหอมไทย-จีน จาํกดั 17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161895 3/08/2559
38 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ          1  งวด 27,654.15     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 25,845.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 25,845.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161896 3/08/2559
39 จา้งอบรมหลกัสูตรพฒันาบุคลากร  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา บริษทั ศูนยพ์ฒันากลยทุธ์ทางธุรกิจ จาํกดั 120,000.00 บาท บริษทั ศูนยพ์ฒันากลยทุธ์ทางธุรกิจ จาํกดั 120,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161897 4/08/2559
40 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ          1  งวด 39,654.20     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 37,060.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 37,060.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161898 4/08/2559
41 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,140.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161899 4/08/2559
42 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 12,840.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161900 4/08/2559
43 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 12,198.00     ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 11,400.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 11,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161901 4/08/2559
44 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 10,646.50     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บางกอกเคมาร์ท 9,950.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บางกอกเคมาร์ท 9,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161902 4/08/2559
45 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 25,038.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 23,400.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 23,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161903 4/08/2559

ราคาที#เสนอ (ราคา
ไม่รวม vat)

ราคา (ราคาไม่รวม 
vat)

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
วนัที# 31 สิงหาคม 2559
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46 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 4,173.00     ตกลงราคา บริษทั เอกตรงเคมีภณัฑ ์(1985) จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั เอกตรงเคมีภณัฑ ์(1985) จาํกดั 3,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161904 4/08/2559
47 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 22,298.80     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ@ง จาํกดั 20,840.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ@ง จาํกดั 20,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161905 4/08/2559
48 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 11,470.40     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 10,720.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 10,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161906 4/08/2559
49 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 15,097.70     ตกลงราคา บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 14,110.00 บาท บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 14,110.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161907 4/08/2559
50 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 18,607.30     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 17,390.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 17,390.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161908 5/08/2559
51 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 17,933.20     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 16,760.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 16,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161909 5/08/2559
52 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ          1  งวด 20,790.10     ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ@ง จาํกดั 19,430.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ@ง จาํกดั 19,430.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161910 5/08/2559
53 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 18,436.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,230.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,230.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161911 5/08/2559
54 เครื�องดื�มรับรองสาํหรับในห้องประชุม          1  งวด 7,697.58     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุภยัพร 7,194.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สุภยัพร 7,194.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161912 5/08/2559
55 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 22,042.00     ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 20,600.00 บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 20,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161913 5/08/2559

56
จา้งติดตั@ง  Butterfly Damper System บนชั@นดาดฟ้า เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพ          1  งวด 37,450.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จาํกดั 35,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161914 5/08/2559
การทาํงานของตูดู้ดควนัไอกรดสารเคมี  จาํนวน  1  งาน

57
จา้งรื@อยา้ยพร้อมติดตั@งอ่างซิงค ์ โรงงานตน้แบบ GMP  
จาํนวน  1  งาน          1  งวด 17,120.00     ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161915 5/08/2559

58 จา้งเหมาบริการดูแลงานบริหารอาคาร  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 27,750.00     ตกลงราคา นาย ถนอมศกัดิE  กอ้นเสมา 27,750.00 บาท นาย ถนอมศกัดิE  กอ้นเสมา 27,750.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที�สาํนกังานกาํหนด 6041161916 5/08/2559
59 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,551.50     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 1,450.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 1,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161917 8/08/2559
60 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 39,322.50     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 36,750.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 36,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161918 8/08/2559
61 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 61,781.80     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 57,740.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 57,740.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161919 8/08/2559
62 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161920 8/08/2559
63 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 5,082.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 4,750.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 4,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161921 8/08/2559
64 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,016.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 950 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 950 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161922 8/08/2559

65
จา้งทดสอบประสิทธิศกัยข์องแผน่แปะผวิสมุนไพร     นาโน
ลดฝ้า  จาํนวน 1 งาน           1 งวด         215,000.00 บาท 215,000.00     ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสิต 215,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสิต 215,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที�หน่วยงานกาํหนด 6041161924 8/08/2559

66 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 18,939.00     ตกลงราคา บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จาํกดั 17,700.00 บาท บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จาํกดั 17,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161925 8/08/2559
67 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 3,819.90     ตกลงราคา บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 3,570.00 บาท บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 3,570.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161926 8/08/2559
68 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,070.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 1,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161927 8/08/2559
69 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 40,660.00     ตกลงราคา บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 38,000.00 บาท บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 38,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161928 8/08/2559
70 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 9,148.50     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ@ง จาํกดั 8,550.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ@ง จาํกดั 8,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161929 8/08/2559
71 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 32,902.50     ตกลงราคา บริษทั เซ็นเทเซีย จาํกดั 30,750.00 บาท บริษทั เซ็นเทเซีย จาํกดั 30,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161930 8/08/2559
72 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,560.00     ตกลงราคา บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จาํกดั 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161931 8/08/2559
73 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 27,884.20     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 26,060.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 26,060.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161932 9/08/2559
74 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 15,140.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 14,150.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 14,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161933 9/08/2559
75 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,280.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161934 9/08/2559
76 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,346.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161935 9/08/2559
77 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 27,242.20     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 25,460.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 25,460.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161936 9/08/2559
78 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  11  รายการ          1  งวด 43,613.20     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 40,760.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 40,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161937 9/08/2559
79 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 9,672.80     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 9,040.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 9,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161938 9/08/2559
80 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 29,788.80     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 27,840.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 27,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161939 9/08/2559
81 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 29,981.40     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 28,020.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 28,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161940 9/08/2559
82 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161941 9/08/2559
83 จา้งซ่อมเครื�องบดอนุภาคแบบแห้ง  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 15,408.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั 14,400.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั 14,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161942 9/08/2559
84 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 55,105.00     ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 51,500.00 บาท บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 51,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161943 9/08/2559
85 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 18,725.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จาํกดั 17,500.00 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จาํกดั 17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161944 9/08/2559
86 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 22,577.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 21,100.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 21,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161945 9/08/2559
87 จา้งซ่อมเครื�อง Chemisorption Analyzer  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 45,796.00     ตกลงราคา บริษทั ฮากุโตะ เอน็จิเนียริ�ง (ไทยแลนด์) จาํกดั 42,800.00 บาท บริษทั ฮากุโตะ เอน็จิเนียริ�ง (ไทยแลนด์) จาํกดั 42,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161946 9/08/2559
88 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,986.20     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 4,660.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 4,660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161947 9/08/2559
89 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 45,293.10     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 42,330.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 42,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161948 9/08/2559
90 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 53,500.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 50,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161949 9/08/2559
91 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 7,853.80     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 7,340.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 7,340.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161950 10/08/2559
92 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 69,635.60     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 65,080.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 65,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161951 10/08/2559
93 จา้งซ่อมและเปลี�ยนอะไหล่เครื�องสาํรองไฟฟ้า  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 7,982.20     ตกลงราคา บริษทั ยโูปรเทค จาํกดั 7,460.00 บาท บริษทั ยโูปรเทค จาํกดั 7,460.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161952 10/08/2559

94 นํ@าสาํหรับใชใ้นงานวจิยั  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 13,999.88     ตกลงราคา บริษทั เอม็.วอเตอร์ จาํกดั 13,084.00 บาท บริษทั เอม็.วอเตอร์ จาํกดั 13,084.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161953 10/08/2559
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95 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,280.00     ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161954 10/08/2559
96 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 95,400.00     ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 89,158.88 บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 89,158.88 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161955 10/08/2559
97 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 15,408.00     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 14,400.00 บาท บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 14,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161956 15/08/2559
98 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 6041161958 10/08/2559
99 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 29,960.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค 28,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค 28,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161959 10/08/2559

100 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  3  งาน          1  งวด 3,210.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ@ง เซอร์วสิเซส 3,000.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ@ง เซอร์วสิเซส 3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161960 11/08/2559
(ประเทศไทย) จาํกดั (ประเทศไทย) จาํกดั

101 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 10,486.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 9,800.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 9,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161961 11/08/2559

102
จา้งประกอบและติดตั@งอุปกรณ์ขึ@นรูปไฮโดรเจลตามแบบ  
จาํนวน  1  งาน          1  งวด 32,000.00     ตกลงราคา นาย อจัยตุ นิตยวรรธนะ 32,000.00 บาท นาย อจัยตุ นิตยวรรธนะ 32,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161962 15/08/2559

103 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 79,137.20     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 73,960.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 73,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161963 15/08/2559

104
จา้งสอบเทียบเครื�อง High Temperature Logger จาํนวน  1  
งาน          1  งวด 2,953.20     ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี�ปุ่ น) 2,760.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี�ปุ่ น) 2,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161964 15/08/2559

105 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ          1  งวด 48,096.50     ตกลงราคา บริษทั ครัสทเ์อเชีย จาํกดั 44,950.00 บาท บริษทั ครัสทเ์อเชีย จาํกดั 44,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161965 15/08/2559
106 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,334.40     ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 5,920.00 บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 5,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161966 15/08/2559
107 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 131,824.00 131,824.00     ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 123,200.00 บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 123,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161967 15/08/2559
108 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 62,060.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 37,700.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 37,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161968 15/08/2559

109
จา้งทดสอบการระคายเคืองของโปรตีนกาวไหม  จาํนวน  1  
งาน          1  งวด 285,000.00 285,000.00     ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสิต 285,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสิต 285,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161969 15/08/2559

110 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 2,247.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161970 15/08/2559

111 จา้งเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพอากาศ  จาํนวน  37  งาน          1  งวด 266,162.50 266,162.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติ@ง เซอร์วสิ จาํกดั 248,750.00 บาท บริษทั เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติ@ง เซอร์วสิ จาํกดั 248,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161971 16/08/2559
112 ป้ายเตือน จาํนวน 24  รายการ           1 งวด 26,150.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติE  จาํกดั 24,440.00 บาท บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติE  จาํกดั 24,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161972 16/08/2559
113 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 117,700.00 117,700.00     ตกลงราคา บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 110,000.00 บาท บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 110,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161973 16/08/2559
114 ค่าวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 28,408.50     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ@ง เซอร์วสิเซส 26,550.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ@ง เซอร์วสิเซส 26,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161974 16/08/2559

(ประเทศไทย) จาํกดั (ประเทศไทย) จาํกดั
115 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,992.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161975 16/08/2559
116 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 30,816     ตกลงราคา บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติE  จาํกดั 28,800.00 บาท บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติE  จาํกดั 28,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161976 16/08/2559
117 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 31,565.00     ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล์ ไฮเทค จาํกดั 29,500.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล์ ไฮเทค จาํกดั 29,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161977 16/08/2559
118 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 28,890.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชั�น จาํกดั 27,000.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั�น จาํกดั 27,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161979 17/08/2559
119 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 5,221.60     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,880.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161980 17/08/2559
120 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 7 รายการ           1 งวด 44,726     ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 41,800.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 41,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161981 17/08/2559
121 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 41,730.00                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 39,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 39,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161982 17/08/2559
122 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 12,400.00                ตกลงราคา บริษทั กรีนเนตโต ้จาํกดั 12,400.00             บาท บริษทั กรีนเนตโต ้จาํกดั 12,400.00           บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161983 17/08/2559
123 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 61,500     ตกลงราคา บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 57,476.64 บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 57,476.64 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161984 17/08/2559
124 ซองจดหมายโลโก ้Nanotec จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 43,656.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.บี.เค.การพมิพ ์จาํกดั 40,800.00 บาท บริษทั เอส.บี.เค.การพมิพ ์จาํกดั 40,800.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ํ�าสุด 6041161985 17/08/2559
125 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1 รายการ           1 งวด 14,049.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,130.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,130.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161986 17/08/2559
126 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161987 18/08/2559
127 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 4,996.90     ตกลงราคา บริษทั ไซน์แองเกิล จาํกดั 4,670.00 บาท บริษทั ไซน์แองเกิล จาํกดั 4,670.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161988 18/08/2559
128 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 6 รายการ           1 งวด 21,004.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 19,630.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 19,630.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161989 18/08/2559
129 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 27 รายการ           1 งวด 91,061.28     ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 85,104.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 85,104.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161990 18/08/2559
130 จดัซื@อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด   8.731.20     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั 8,160.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั 8,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว 6041161991 18/08/2559
131 จดัซื@อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 8,217.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,680.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว 6041161992 18/08/2559
132 จดัซื@อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,107.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,970.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,970.00 บาท มีผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว 6041161993 18/08/2559
133 ขาตั@งทีว ีจาํนวน 1 ชุด           1 งวด 28,793.70     ตกลงราคา บริษทั ววิเทค เซล แอนด์ เซอร์วสิ จาํกดั 26,910.00 บาท บริษทั ววิเทค เซล แอนด์ เซอร์วสิ จาํกดั 26,910.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161994 18/08/2559
134 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 8,046.40     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,520.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161995 19/08/2559
135 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 57,363.70     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 53,610.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 53,610.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161996 19/08/2559
136 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ          1  งวด 15,873.45     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 14,835.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 14,835.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161997 22/08/2559
137 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 99,989.36     ตกลงราคา บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติE  จาํกดั 93,448.00 บาท บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติE  จาํกดั 93,448.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161998 22/08/2559
138 จา้งเหมาติดตั@งป้ายโคมไฟสัญญาณทางออกฉุกเฉินและแสง

สวา่งฉุกเฉิน
         1  งวด 48,899.00     ตกลงราคา บริษทั ยทูิลิตี@  โปรเจค จาํกดั 45,700.00 บาท บริษทั ยทูิลิตี@  โปรเจค จาํกดั 45,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041161999 23/08/2559

NANOTEC PILOT PLANT  จาํนวน  1  งาน
139 จา้งทดสอบประสิทธิศกัยข์องแผน่แปะผวิสมุนไพร     นาโน

ลดฝ้า  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 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที�หน่วยงานกาํหนด 6041162000 22/08/2559
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140
ซื@ออะไหล่ Vacuum Pump ใชส้าํหรับเครื�อง Atomic Force 
Microscope (AFM)          1  งวด 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162001 22/08/2559
จาํนวน  1  รายการ

141 จา้งทาํสื�อสิ�งพมิพเ์พื�อใชใ้นการสื�อสารโครงการ "NANOTEC          1  งวด 20,544.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ว ีเอส เอท อินเตอร์ 19,200.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ว ีเอส เอท อินเตอร์ 19,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162002 22/08/2559
Workplace"จาํนวน  1  งาน

142 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 6,773.10     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 6,330.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 6,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162003 22/08/2559
143 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ          1  งวด 4,456.55     ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 4,165.00 บาท บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 4,165.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162004 22/08/2559
144 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 4,815.00     ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162005 22/08/2559
145 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  16  รายการ          1  งวด 67,704.25     ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ@ง จาํกดั 63,275.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ@ง จาํกดั 63,275.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162006 22/08/2559
146 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 48,150.00     ตกลงราคา บริษทั อุตสากาญจน์ จาํกดั 45,000.00 บาท บริษทั อุตสากาญจน์ จาํกดั 45,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162007 22/08/2559
147 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  9  รายการ          1  งวด 65,152.30     ตกลงราคา บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ@ง จาํกดั 60,890.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ@ง จาํกดั 60,890.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162008 22/08/2559

148
จา้งเหมาเครื�องตกแต่งสาํเร็จชุดเสื@อวอร์มไล่ยงุ  จาํนวน  1  
งาน          1  งวด 50,290.00     ตกลงราคา บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด์ ซพัพลาย จาํกดั 47,000.00 บาท บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด์ ซพัพลาย จาํกดั 47,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162009 22/08/2559

149 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 29,960.00     ตกลงราคา บริษทั เวลิด์ไวด์ เทรดไทย จาํกดั 28,000.00 บาท บริษทั เวลิด์ไวด์ เทรดไทย จาํกดั 28,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162010 23/08/2559
150 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 9,244.80     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 8,640.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 8,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162011 23/08/2559
151 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 26,750.00     ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162012 23/08/2559
152 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,885.00     ตกลงราคา บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162013 23/08/2559
153 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 8,774.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 8,200.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 8,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162014 23/08/2559
154 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  12  รายการ          1  งวด 20,522.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 19,180.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 19,180.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162015 23/08/2559
155 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ          1  งวด 27,392.00     ตกลงราคา อุตสาหกรรมเครื�องหอมไทย-จีน จาํกดั 25,600.00 บาท อุตสาหกรรมเครื�องหอมไทย-จีน จาํกดั 25,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162016 23/08/2559
156 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 6,995.00     ตกลงราคา บริษทั ซีดีไอพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 6,500.00 บาท บริษทั ซีดีไอพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162017 24/08/2559
157 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  11  รายการ          1  งวด 35,310.00     ตกลงราคา บริษทั ย.ูพ.ีมาร์เก็ตติ@ง เยนเนอรัล ซพัพลาย จาํกดั 33,000.00 บาท บริษทั ย.ูพ.ีมาร์เก็ตติ@ง เยนเนอรัล ซพัพลาย จาํกดั 33,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162018 24/08/2559
158 จา้งซ่อมเปลี�ยนอะไหล่เครื�องโครมาโตกราฟชนิดของเหลว          1  งวด 8,667.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 8,100.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 8,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162019 24/08/2559

 จาํนวน  1  งาน
159 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 28,633.20     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 26,760.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 26,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162020 24/08/2559
160 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,915.30     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,790.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,790.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162021 24/08/2559
161 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 28,183.30     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ@ง จาํกดั 26,340.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ@ง จาํกดั 26,340.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162022 24/08/2559
162 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 14,594.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,640.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,640.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162023 24/08/2559
163 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,292.50     ตกลงราคา บริษทั ไซเทค เอเชีย โซลูชั�น จาํกดั 7,750.00 บาท บริษทั ไซเทค เอเชีย โซลูชั�น จาํกดั 7,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162024 24/08/2559
164 จา้งเปลี�ยนอะไหล่เครื�อง pH meter  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 22,448.60     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 20,980.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 20,980.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162025 24/08/2559
165 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 17,376.80     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 16,240.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 16,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162026 24/08/2559
166 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 9,148.50     ตกลงราคา บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 8,550.00 บาท บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 8,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162027 24/08/2559
167 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 26,750.00     ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162028 24/08/2559
168 จา้งสังเคราะห์สาร  จาํนวน  5  งาน          1  งวด 27,488.30     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 25,690.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 25,690.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162029 24/08/2559
169 จา้งบริการพน่อบห้องฆ่าเชื@อ  จาํนวน  2  งาน          1  งวด 46,000.00     ตกลงราคา บริษทั ซิมม ์จาํกดั 42,990.66 บาท บริษทั ซิมม ์จาํกดั 42,990.66 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162030 24/08/2559
170 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 77,040.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 72,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 72,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162031 24/08/2559
171 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 17,376.80     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 16,240.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 16,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162032 24/08/2559
172 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,407.50     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,250.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162033 24/08/2559
173 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,222.50     ตกลงราคา บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 6,750.00 บาท บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 6,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162034 24/08/2559
174 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 22,940.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,440.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162035 25/08/2559
175 จา้งจดัทาํสื�อแนะนาํห้องปฏิบตัิการ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 18,190.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.บี.เค.การพมิพ ์จาํกดั 17,000.00 บาท บริษทั เอส.บี.เค.การพมิพ ์จาํกดั 17,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162036 25/08/2559
176 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,560.00     ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 8,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162037 25/08/2559
177 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 12,262.20     ตกลงราคา บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 11,460.00 บาท บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 11,460.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162038 25/08/2559
178 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 8,132.00     ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 7,600.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั 7,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162039 25/08/2559
179 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 9,287.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 8,680.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 8,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162040 25/08/2559
180 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 19,795.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 18,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 18,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162041 25/08/2559
181 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 6041162042 25/08/2559
182 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 6041162043 27/08/2559
183 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,338.40     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,120.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162044 25/08/2559
184 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 14,466.40     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,520.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,520.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162045 25/08/2559
185 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 35,524.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 33,200.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 33,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162046 25/08/2559
186 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 4,461.90     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 4,170.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 4,170.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162047 25/08/2559
187 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 3,745.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 3,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162048 25/08/2559
188 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 20,330.00     ตกลงราคา บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั�น จาํกดั 19,000.00 บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั�น จาํกดั 19,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162049 25/08/2559
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189 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 28,879.30     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 26,990.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 26,990.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162050 25/08/2559
190 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 5,189.50     ตกลงราคา บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 4,850.00 บาท บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 4,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162051 25/08/2559
191 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 33,969.83     ตกลงราคา บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ@ง จาํกดั 31,747.50 บาท บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ@ง จาํกดั 31,747.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162052 25/08/2559
192 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 33,865.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 31,650.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 31,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162053 25/08/2559
193 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 7,490.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162054 25/08/2559
194 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,161.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,020.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162055 25/08/2559
195 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 36,808.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 34,400.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 34,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162056 25/08/2559
196 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,490.00     ตกลงราคา บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162057 26/08/2559
197 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,490.00     ตกลงราคา บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162058 26/08/2559
198 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 48,685.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 45,500.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 45,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162059 26/08/2559
199 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,724.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,350.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162060 26/08/2559
200 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 18,489.60     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 17,280.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 17,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162061 26/08/2559
201 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 14,980.00     ตกลงราคา บริษทั นาโนแมชชีนเนอรี� จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั นาโนแมชชีนเนอรี� จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162062 26/08/2559
202 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน  13  รายการ          1  งวด 25,163.73     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 23,517.50 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 23,517.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162063 26/08/2559
203 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 24,503.00     ตกลงราคา บริษทั พ.ีซี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 22,900.00 บาท บริษทั พ.ีซี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 22,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162064 26/08/2559
204 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 7,971.50     ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 7,450.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 7,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162065 26/08/2559
205 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ          1  งวด 73,295.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 68,500.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 68,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162066 26/08/2559
206 จา้งบริการแปรรูปและสกดัสมุนไพรเพชรหึง  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 20,250.00     ตกลงราคา  กองยาแผนไทยและสมุนไพร 20,250.00 บาท  กองยาแผนไทยและสมุนไพร 20,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162067 26/08/2559

207 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,843.10     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,330.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,330.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162068 26/08/2559
208 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 36,380.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 34,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 34,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162069 26/08/2559
209 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 428.00     ตกลงราคา บริษทั อดินพ จาํกดั 400.00 บาท บริษทั อดินพ จาํกดั 400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162070 26/08/2559
210 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 9,630.00     ตกลงราคา บริษทั เอวา แพลนท ์จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั เอวา แพลนท ์จาํกดั 9,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162071 26/08/2559
211 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 18,297.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,100.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162072 29/08/2559
212 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 22,791.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21,300.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162073 29/08/2559
213 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,918.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,400.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162074 29/08/2559
214 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 13,910     ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162075 29/08/2559
215 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 43,463.40     ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 40,620.00 บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 40,620.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162077 29/08/2559
216 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 34,668.00     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ@ง จาํกดั 32,400.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ@ง จาํกดั 32,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162078 29/08/2559
217 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 26,750.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ@ง จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ@ง จาํกดั 25,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162079 29/08/2559
218 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 17,376.80     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 16,240.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 16,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162080 29/08/2559
219 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,044.60     ตกลงราคา บริษทั ไซน์แองเกิล จาํกดั 3,780.00 บาท บริษทั ไซน์แองเกิล จาํกดั 3,780.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162081 29/08/2559
220 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 21,239.50     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ@ง จาํกดั 19,850.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ@ง จาํกดั 19,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162082 29/08/2559
221 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 6041162083 29/08/2559
222 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 17,933.20     ตกลงราคา บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด์ เคมิคลั จาํกดั 16,760.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด์ เคมิคลั จาํกดั 16,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162084 29/08/2559
223 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 24,203.40     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 22,620.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 22,620.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162085 29/08/2559
224 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 12,519.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 11,700.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 11,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162086 29/08/2559
225 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  61  รายการ          1  งวด 23,769.54     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 22,214.52 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 22,214.52 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162087 29/08/2559
226 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 14,552.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,600.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162088 30/08/2559
227 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 39,440.20     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 36,860.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 36,860.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162089 30/08/2559
228 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 10,582.30     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 9,890.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 9,890.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162090 30/08/2559
229 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ          1  งวด 49,380.50     ตกลงราคา อุตสาหกรรมเครื�องหอมไทย-จีน จาํกดั 46,150.00 บาท อุตสาหกรรมเครื�องหอมไทย-จีน จาํกดั 46,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162091 30/08/2559
230 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 24,503.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,900.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162092 30/08/2559
231 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 12,219.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,420.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,420.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162093 30/08/2559
232 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 9,523.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,900.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162094 30/08/2559
233 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 18,757.10     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 17,530.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 17,530.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162095 30/08/2559
234 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 69,410.90     ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 64,870.00 บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 64,870.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162096 30/08/2559
235 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 57,951.20     ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 54,160.00 บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 54,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162097 30/08/2559
236 จา้งเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพวิเตอร์ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 275,562.45 275,562.45     ตกลงราคา บริษทั ดี-ทรี คอมพวิเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 257,535.00 บาท บริษทั ดี-ทรี คอมพวิเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 257,535.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162098 30/08/2559

237 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 14,166.80     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 13,240.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 13,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162099 30/08/2559
238 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,005.80     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 940 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 940 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162100 30/08/2559
239 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 27,392.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั 25,600.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จาํกดั 25,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162101 30/08/2559
240 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 13,200.00     ตกลงราคา บริษทั พ ีซี แอล โฮลดิ@ง จาํกดั 12,336.45 บาท บริษทั พ ีซี แอล โฮลดิ@ง จาํกดั 12,336.45 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162102 30/08/2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#
(รวม VAT7%) (รวม VAT7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา
ไม่รวม vat)

ราคา (ราคาไม่รวม 
vat)

241
จา้งจดัเตรียมสูตรของผงสีและวเิคราะห์ในโครงการ 
"การศึกษากระบวนการนาํหมึกพมิพใ์น          1  งวด 30,000.00     ตกลงราคา นาย ปิยะนสั  ใจซื�อ 30,000.00 บาท นาย ปิยะนสั  ใจซื�อ 30,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162103 30/08/2559

ระบบการพมิพแ์บบเลเซอร์กลบัมาใชใ้หม่"  จาํนวน  1  งาน
242 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 12,947.00     ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 12,100.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 12,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162104 30/08/2559
243 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162105 30/08/2559
244 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 5,350.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 5,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162106 30/08/2559
245 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,523.80     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 7,040.00 บาท บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 7,040.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162107 30/08/2559
246 จา้งซ่อมและเปลี�ยนอะไหล่เครื�องผลิตนํ@าบริสุทธิE   จาํนวน  1           1  งวด 34,357.70     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 32,110.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 32,110.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162108 31/08/2559
247 จา้งซ่อมและเปลี�ยนอะไหล่เครื�องตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ          1  งวด 80,250.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จาํกดั 75,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จาํกดั 75,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162109 31/08/2559

จาํนวน  1  งาน
248 จา้งซ่อมเครื�อง FURNACE HIGH TEMP  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 41,195.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั 38,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั 38,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162110 31/08/2559
249 จา้งซ่อมและเปลี�ยนอะไหล่เครื�องทาํนํ@าบริสุทธิE คุณภาพสูง           1  งวด 63,558.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 59,400.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 59,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162111 31/08/2559
250 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 35,000.00     ตกลงราคา บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 32,710.28 บาท บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 32,710.28 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162112 31/08/2559
251 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 14,980.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162113 31/08/2559
252 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ@ง เซอร์วสิเซส 3,600.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ@ง เซอร์วสิเซส 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162114 31/08/2559

(ประเทศไทย) จาํกดั (ประเทศไทย) จาํกดั
253 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,210.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162115 31/08/2559
254 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 10,165.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 9,500.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 9,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162116 31/08/2559
255 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 12,519.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 11,700.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 11,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162117 31/08/2559
256 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 13,589.00     ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 12,700.00 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 12,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162118 31/08/2559
257 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั เดลตา แล็บบอราตอรี� จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั เดลตา แล็บบอราตอรี� จาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162119 31/08/2559
258 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 12,069.60     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ@ง จาํกดั 11,280.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ@ง จาํกดั 11,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162120 31/08/2559
259 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 32,956.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 30,800.00 บาท บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 30,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162121 31/08/2559
260 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 3,424.00     ตกลงราคา บริษทั มิท เทคโนโลย ีจาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั มิท เทคโนโลย ีจาํกดั 3,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162122 31/08/2559
261 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 17,120.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 16,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162123 31/08/2559
262 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,383.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,900.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162124 31/08/2559
263 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 120,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 120,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162125 31/08/2559
264 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 45,600.00     ตกลงราคา  MatTek Corporation 1,200.00 USD  MatTek Corporation 1,200.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160054 9/08/2559
265 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 45,600.00     ตกลงราคา  MatTek Corporation 1,200.00 USD  MatTek Corporation 1,200.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160055 4/08/2559
266 จดัซื@อสารเคมี จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 76,380.00     ตกลงราคา  CalBioreagents 2,010.00 USD  CalBioreagents 2,010.00 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160056 18/08/2559
267 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 79,590.00     ตกลงราคา  Heraeus Deutschland GmbH 1,895.00 EUR  Heraeus Deutschland GmbH 1,895.00 EUR มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160057 23/08/2559
268 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 9,500.00                  ตกลงราคา  DaeHa ManTech 250.00                   USD  DaeHa ManTech 250.00                USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160058 23/08/2559
269 จดัซื@อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 36,518.00     ตกลงราคา  East Coast Bio, Inc. 961 USD  East Coast Bio, Inc. 961 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160059 26/08/2559
270 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 21,584.00     ตกลงราคา  Semiconductor Wafer, Inc. 568 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 568 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160060 30/08/2559
271 จา้งเหมาเตรียมตวัอยา่ง ขึ@นรูปและทดสอบวสัดุ จาํนวน 1 งาน           2 งวด 44,000.00     ตกลงราคา นางสาว เกวรินทร์ ประมวล 44,000.00 บาท นางสาว เกวรินทร์ ประมวล 44,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที�หน่วยงานกาํหนด 6043160110 18/08/2559

(6052160054)
272 จา้งเหมาเจา้หนา้ที�บริการประสานงานระบบสนบัสนุนองคก์ร

  จาํนวน 1 งาน
         12 งวด 258,000.00 258,000.00     ตกลงราคา บริษทั สามพ ีโปรเฟซชนันลั จาํกดั 241,121.50 บาท บริษทั สามพ ีโปรเฟซชนันลั จาํกดั 241,121.50 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที�หน่วยงานกาํหนด 6043160114 21/07/2559

(6052160057)
273 จา้งเหมาเตรียมสารและเคลือบผวิแขง็บนแผน่พลาสติก 

PMMA จาํนวน 1 งาน
         12 งวด 240,000.00 240,000.00     ตกลงราคา นาย คฑาวธุ โลหะเวช 240,000.00 บาท นาย คฑาวธุ โลหะเวช 240,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที�หน่วยงานกาํหนด 6043160115 17/08/2559

(6052160058)
274 จา้งดาํเนินการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณัฑภ์ายใต้

โครงการ "การพฒันา
         1  งวด 270,496.00 270,496.00     ตกลงราคา บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 252,800.00 บาท บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 252,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160118 1/08/2559

ผลิตภณัฑส์ารสกดักวาวเครือขาวที�กกัเก็บดว้ยอนุภาคนาโน
ในรูปแบบอิมลัเจล (6052160061)
สาํหรับการนาํส่งฮอร์โมนทางผวิหนงั"  จาํนวน  1  งาน

275 จา้งบาํรุงรักษาเครื�อง TEM  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั 120,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั 120,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160119 2/08/2559
(6052160062)

276 สร้างชุดตน้แบบผลิต Hydrogen และ Alcohol  จาํนวน  1  งาน           1 งวด 3,300,000 3,300,000.00       วธิีพเิศษ บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จาํกดั 3,074,000.00 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จาํกดั 3,074,000.00 บาท เป็นผูท้ี�มีคุณสมบตัิตรงตามที�สาํนกังานกาํหนด 6043160120 4/08/2559

(6052160063)
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#
(รวม VAT7%) (รวม VAT7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา
ไม่รวม vat)

ราคา (ราคาไม่รวม 
vat)

277 จา้งบาํรุงรักษาเครื�องกรองนํ@าบริสุทธิE   จาํนวน  1  งาน          1  งวด 14,980.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 14,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160121 8/08/2559
(6052160064)

278 จา้งบาํรุงรักษาเครื�องทาํนํ@ากลั�นปราศจากไอออน  จาํนวน  1  
งาน

         1  งวด 16,135.60     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 15,080.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 15,080.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160122 8/08/2559

(6052160065)
279 จา้งเหมาศึกษาวจิยั โครงการ: การวจิยัความปลอดภยัดา้นการ

ระคายเคืองต่อ
         3  งวด 72,000.00     ตกลงราคา นางสาว รัตน์จิกา วงศว์นากุ 72,000.00 บาท นางสาว รัตน์จิกา วงศว์นากุ 72,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที�สาํนกังานกาํหนด 6043160123 11/08/2559

ผวิหนงัของวสัดุปูนซีเมนต ์ 4  ชนิด  จาํนวน  1  งาน (6052160066)
280 จา้งเหมาบริการบนัทึกขอ้มูล  จาํนวน  1  งาน          6  งวด 96,000.00                ตกลงราคา นางสาว วรรณยดุา  พงษาธรณ์ 96,000.00             บาท นางสาว วรรณยดุา  พงษาธรณ์ 96,000.00           บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด 6043160124 1/09/2559

(6052160067)
281 จา้งเหมาบริการบนัทึกขอ้มูล  จาํนวน  1  งาน          6  งวด 96,000.00     ตกลงราคา นางสาว ธมลวรรณ ทรัพยพ์าลี 96,000.00             บาท นางสาว ธมลวรรณ ทรัพยพ์าลี 96,000.00           บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด 6043160125 1/09/2559

(6052160068)
282 จา้งเหมาศึกษาทาํตน้แบบวสัดุสิ�งทอ สาํหรับการวจิยัและ           6 งวด 105,792.00 105,792.00     ตกลงราคา นาย กนัตพฒัน์ พวกสันเทียะ 105,792.00 บาท นาย กนัตพฒัน์ พวกสันเทียะ 105,792.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที�หน่วยงานกาํหนด 6043160126 1/09/2559

จาํนวน 1 งาน (6052160069)
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