
แบบ สขร.1

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

1 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 15,622.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 14,600.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 14,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162126 1/09/2559
2 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,326.80     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 1,240.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 1,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162127 1/09/2559
3 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,605.00     ตกลงราคา บริษทั อุตสากาญจน์ จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั อุตสากาญจน์ จาํกดั 1,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162128 1/09/2559
4 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 9,918.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,270.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162129 1/09/2559
5 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 26,204.30     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอน็จิเนียริ6ง จาํกดั 24,490.00 บาท บริษทั บุญนาํพา เอน็จิเนียริ6ง จาํกดั 24,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162130 1/09/2559
6 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 38,520.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 36,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162131 1/09/2559
7 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 5,936.36     ตกลงราคา บริษทั วีนัส ซพัพลาย จาํกดั 5,548.00 บาท บริษทั วีนัส ซพัพลาย จาํกดั 5,548.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162132 1/09/2559
8 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,617.50     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 5,250.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 5,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162133 1/09/2559
9 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 14,348.70     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซคัเซส เคมิคอล 13,410.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซคัเซส เคมิคอล 13,410.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162134 1/09/2559
10 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 7,918.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,400.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162135 1/09/2559
11 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 12,091.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162136 1/09/2559
12 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,527.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,100.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162137 1/09/2559
13 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,765.50     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,650.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162138 1/09/2559
14 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,872.50     ตกลงราคา บริษทั โบนันซ่าเทค จาํกดั 1,750.00 บาท บริษทั โบนันซ่าเทค จาํกดั 1,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162139 1/09/2559
15 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 23,272.50     ตกลงราคา บริษทั ดีซายเอน็ซ์ จาํกดั 21,750.00 บาท บริษทั ดีซายเอน็ซ์ จาํกดั 21,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162140 1/09/2559
16 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 125,725.00 125,725.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 117,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 117,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162141 1/09/2559
17 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 12,797.20     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 11,960.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 11,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162142 1/09/2559
18 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 11,973.30     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,190.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,190.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162143 1/09/2559
19 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 11,470.40     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,720.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162144 1/09/2559
20 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162145 1/09/2559
21 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 10,486.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ:ง 1992 จาํกดั 9,800.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ:ง 1992 จาํกดั 9,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162146 1/09/2559
22 ซื:อการรับประกนัต่ออาย ุ จาํนวน  1  ปี          1  งวด 90,950.00     ตกลงราคา บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน 85,000.00 บาท บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) 85,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162147 2/09/2559
23 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,735.20     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ:ง จาํกดั 5,360.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ:ง จาํกดั 5,360.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162148 2/09/2559
24 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,025.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พ.ีเจนเนอรัล เทรดดิ:ง 7,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พี.เจนเนอรัล เทรดดิ:ง 7,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162149 2/09/2559
25 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,955.00     ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 6,500.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 6,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162150 2/09/2559
26 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 80,250.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอ21 จาํกดั 75,000.00 บาท บริษทั ไบโอ21 จาํกดั 75,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162151 2/09/2559
27 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 10,593.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 9,900.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 9,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162152 2/09/2559
28 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 9,041.50     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,450.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162153 2/09/2559
29 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 31,700.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 29,626.17 บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 29,626.17 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162154 2/09/2559
30 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 8,988.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162155 2/09/2559
31 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  6  รายการ          1  งวด 59,813.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ:ง จาํกดั 55,900.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ:ง จาํกดั 55,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162156 2/09/2559
32 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 14,552.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 13,600.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 13,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162157 2/09/2559
33 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 38,948.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 36,400.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 36,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162158 2/09/2559
34 จา้งบาํรุงรักษาเครื6อง X-Ray Diffractometer  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 48,150.00     ตกลงราคา  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 45,000.00 บาท  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 45,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162159 2/09/2559
35 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 66,960.60     ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 62,580.00 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 62,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162160 2/09/2559
36 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 19,099.50     ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 17,850.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 17,850.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162161 2/09/2559
37 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 9,330.40     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,720.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162162 2/09/2559
38 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 7,436.50     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จาํกดั 6,950.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จาํกดั 6,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162163 2/09/2559
39 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 21,079.00     ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 19,700.00 บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 19,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162164 2/09/2559
40 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,444.50     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,350.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162165 2/09/2559
41 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 22,470.00     ตกลงราคา บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162166 2/09/2559
42 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 20,158.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.พี. บวรกิตติP  จาํกดั 18,840.00 บาท บริษทั เอส.พี. บวรกิตติP  จาํกดั 18,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162168 3/09/2559
43 วสัดุสาํนักงาน  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 41,670.04     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 38,943.99 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 38,943.99 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162169 8/09/2559
44 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ          1  งวด 38,894.50     ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 36,350.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 36,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162170 4/09/2559
45 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 14,380.80     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,440.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162172 4/09/2559
46 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 7,864.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,350.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162173 4/09/2559
47 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ          1  งวด 68,864.13     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ:ง 1992 จาํกดั 64,359.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ:ง 1992 จาํกดั 64,359.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162174 4/09/2559
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48 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,992.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162175 4/09/2559
49 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,547.50     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 4,250.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 4,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162176 4/09/2559
50 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,210.00     ตกลงราคา บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 3,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162177 4/09/2559
51 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 7,297.40     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,820.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,820.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162178 4/09/2559
52 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 5,310.00     ตกลงราคา ร้าน บี.จี.โทนเนอร์ คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 4,962.63 บาท ร้าน บี.จี.โทนเนอร์ คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 4,962.63 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162179 19/09/2559
53 จา้งซ่อมเครื6อง Bench-top System for high Resolution          1  งวด 21,400.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จาํกดั 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162180 4/09/2559

จาํนวน  1  งาน
54 จา้งซ่อมเครื6อง High-Performance Liquid Chromatography          1  งวด 110,317.00 110,317.00     ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 103,100.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 103,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162181 4/09/2559

WTERS  จาํนวน  1  งาน
55 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 5,992.00     ตกลงราคา บริษทั ฟอซ ลิ:งค์ จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั ฟอซ ลิ:งค์ จาํกดั 5,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162182 4/09/2559
56 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  18  รายการ          1  งวด 90,029.80     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 84,140.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 84,140.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162183 4/09/2559
57 วสัดุวิทยาศาสตร์  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 6041162184 4/09/2559
58 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  12  รายการ          1  งวด 15,183.30     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 14,190.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 14,190.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162185 4/09/2559
59 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 24,684.90     ตกลงราคา บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์แอนด์ เคมิคลั จาํกดั 23,070.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์แอนด์ เคมิคลั จาํกดั 23,070.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162186 4/09/2559
60 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 27,563.20     ตกลงราคา บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 25,760.00 บาท บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 25,760.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162187 4/09/2559
61 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 11,641.60     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 10,880.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 10,880.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162188 4/09/2559
62 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 10,528.80     ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 9,840.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 9,840.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162189 4/09/2559
63 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 12,840.00     ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162190 4/09/2559
64 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,859.60     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ:ง จาํกดั 8,280.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ:ง จาํกดั 8,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162191 5/09/2559
65 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  11  รายการ          1  งวด 83,374.40     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 77,920.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 77,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162192 5/09/2559
66 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 42,438.88     ตกลงราคา บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 39,662.50 บาท บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 39,662.50 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162193 27/09/2559
67 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,622.40     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ:ง จาํกดั 4,320.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ:ง จาํกดั 4,320.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162194 5/09/2559
68 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,140.00     ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162195 6/09/2559
69 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 13,054.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 12,200.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 12,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162197 6/09/2559
70 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 2,661.09     ตกลงราคา บริษทั สเปเชียลตี:  เนเชอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 2,487.00 บาท บริษทั สเปเชียลตี:  เนเชอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 2,487.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162198 6/09/2559
71 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 48,168.50     ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี6ส์ จาํกดั 45,017.29 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี6ส์ จาํกดั 45,017.29 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162199 6/09/2559
72 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 51,331.50     ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี6ส์ จาํกดั 47,973.36 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี6ส์ จาํกดั 47,973.36 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162200 6/09/2559
73 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั อิน มาร์เก็ตติ:ง มาร์เก็ต จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั อิน มาร์เก็ตติ:ง มาร์เก็ต จาํกดั 10,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162201 6/09/2559
74 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 47,080.00     ตกลงราคา บริษทั ซีเอม็เอม็ เฮา้ส์ จาํกดั 44,000.00 บาท บริษทั ซีเอม็เอม็ เฮา้ส์ จาํกดั 44,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162202 6/09/2559
75 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 26,536.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 24,800.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 24,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162203 7/09/2559
76 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ         1   งวด 31,351.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 29,300.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 29,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162204 7/09/2559
77 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  3  รายการ         1   งวด 81,320.00     ตกลงราคา บริษทั ศิรา เซฟตี:แอนด์ทูล จาํกดั 76,000.00 บาท บริษทั ศิรา เซฟตี:แอนด์ทูล จาํกดั 76,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162205 7/09/2559
78 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,012.50     ตกลงราคา บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จาํกดั 3,750.00 บาท บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จาํกดั 3,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162206 7/09/2559
79 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 20,972.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,600.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162207 7/09/2559
80 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 19,260.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162208 7/09/2559
81 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 34,197.20     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 31,960.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 31,960.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162209 7/09/2559
82 วสัดุวิทยาศาสตร์  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 6041162210 7/09/2559
83 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 16,906.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 15,800.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 15,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162211 7/09/2559
84 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 9,737.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 9,100.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 9,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162212 7/09/2559
85 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,083.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,620.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,620.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162213 7/09/2559
86 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 14,209.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.พี. บวรกิตติP  จาํกดั 13,280.00 บาท บริษทั เอส.พี. บวรกิตติP  จาํกดั 13,280.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162214 7/09/2559
87 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 14,552.00     ตกลงราคา บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 12,710.40 บาท บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 12,710.40 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162215 9/09/2559
88 จา้งซ่อมเครื6อง HPLC จาํนวน  1  งาน          1  งวด 96,407.00     ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 90,100.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 90,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162216 7/09/2559
89 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 53,500.00     ตกลงราคา บริษทั นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลย ีจาํกดั 50,000.00 บาท บริษทั นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลย ีจาํกดั 50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162217 7/09/2559
90 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 19,260.00     ตกลงราคา บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162218 7/09/2559
91 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 35,845.00     ตกลงราคา บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 33,500.00 บาท บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 33,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162220 8/09/2559
92 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 22,470.00     ตกลงราคา บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162221 8/09/2559
93 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 8,292.50     ตกลงราคา บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 7,750.00 บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 7,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162222 8/09/2559
94 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 146,590.00 146,590.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 137,000.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 137,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162223 8/09/2559
95 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ          1  งวด 14,982.14     ตกลงราคา บริษทั เวล บาลานซ์ จาํกดั 14,002.00 บาท บริษทั เวล บาลานซ์ จาํกดั 14,002.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162224 9/09/2559
96 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ          1  งวด 1,699.99     ตกลงราคา บริษทั เนกซ์เทล อินดสัทรี  จาํกดั 1,560.74 บาท บริษทั เนกซ์เทล อินดสัทรี  จาํกดั 1,560.74 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162225 9/09/2559
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97 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1  งวด 88,275.00     ตกลงราคา บริษทั พีบีอาร์ เทก็ซ์ไทล ์จาํกดั 82,500.00 บาท บริษทั พีบีอาร์ เทก็ซ์ไทล ์จาํกดั 82,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162226 9/09/2559
98 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1  งวด 4,280.00     ตกลงราคา บริษทั ไครโอเซิร์ฟ จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั ไครโอเซิร์ฟ จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162227 9/09/2559
99 ครุภณัฑส์าํนักงาน  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 15,600.02     ตกลงราคา บริษทั เฟอร์นิเจอร์เหลก็ไทย จาํกดั 14,579.46 บาท บริษทั เฟอร์นิเจอร์เหลก็ไทย จาํกดั 14,579.46 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162228 9/09/2559
100 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1  งวด 35,845.00     ตกลงราคา บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 33,500.00 บาท บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 33,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162229 9/09/2559
101 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ          1  งวด 5,927.80     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,540.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,540.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162230 10/09/2559
102 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1  งวด 4,815.00     ตกลงราคา บริษทั เมดิทอป จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั เมดิทอป จาํกดั 4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162231 10/09/2559
103 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ          1  งวด 31,089.92     ตกลงราคา บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์แอนด์ เคมิคลั จาํกดั 29,056.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์แอนด์ เคมิคลั จาํกดั 29,056.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162232 11/09/2559
104 จา้งสังเคราะห์สาร  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,526.55     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,165.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,165.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162233 11/09/2559
105 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ          1  งวด 15,910.90     ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด  จาํกดั 14,870.00 บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด  จาํกดั 14,870.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162234 11/09/2559
106 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ          1  งวด 11,941.20     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ:ง จาํกดั 11,160.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ:ง จาํกดั 11,160.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162235 11/09/2559
107 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ          1  งวด 7,310.00     ตกลงราคา ร้าน บี.จี.โทนเนอร์ คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 6,831.79 บาท ร้าน บี.จี.โทนเนอร์ คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 6,831.79 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162236 19/09/2559
108 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1  งวด 9,886.80     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 9,240.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 9,240.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162237 12/09/2559
109 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 7 รายการ          1  งวด 8,313.90     ตกลงราคา บริษทั เอกตรงเคมีภณัฑ ์(1985) จาํกดั 7,770.00 บาท บริษทั เอกตรงเคมีภณัฑ ์(1985) จาํกดั 7,770.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162238 12/09/2559
110 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1  งวด 3,070.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,870.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,870.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162239 12/09/2559
111 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1  งวด 1,177.00     ตกลงราคา บริษทั เอกตรงเคมีภณัฑ ์(1985) จาํกดั 1,100.00 บาท บริษทั เอกตรงเคมีภณัฑ ์(1985) จาํกดั 1,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162240 12/09/2559
112 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ          1  งวด 22,480.70     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,010.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,010.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162241 12/09/2559
113 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ          1  งวด 13,375.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ท.ีซี. สถาพร กรุ๊ป 12,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ท.ีซี. สถาพร กรุ๊ป 12,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162242 12/09/2559
114 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1  งวด 35,845.00     ตกลงราคา บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 33,500.00 บาท บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 33,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162243 12/09/2559
115 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1  งวด 64,735.00     ตกลงราคา บริษทั อินโนวา ไบโอเทคโนโลย ีจาํกดั 60,500.00 บาท บริษทั อินโนวา ไบโอเทคโนโลย ีจาํกดั 60,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162244 12/09/2559
116 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1  งวด 25,448.88     ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี6ส์ จาํกดั 23,784.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี6ส์ จาํกดั 23,784.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162245 12/09/2559
117 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  10  รายการ          1  งวด 21,046.90     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 19,670.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 19,670.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162246 12/09/2559
118 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 9,993.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,340.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,340.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162247 12/09/2559
119 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 61,418.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 57,400.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 57,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162249 12/09/2559
120 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 7,757.50     ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 7,250.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 7,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162250 12/09/2559
121 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 9,014.75     ตกลงราคา บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 8,425.00 บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 8,425.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162251 12/09/2559
122 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 16,906.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 15,800.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 15,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162252 12/09/2559
123 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 98,097.60     ตกลงราคา อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื6อสถาบนัพฒันา 91,680.00 บาท อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื6อสถาบนัพฒันา 91,680.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162253 12/09/2559

อุตสาหกรรมสิ6งทอ อุตสาหกรรมสิ6งทอ
124 จา้ง Calibrate Gas Detector  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 4,815.00     ตกลงราคา บริษทั เดรเกอร์ เซฟตี:  (ไทยแลนด์) จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั เดรเกอร์ เซฟตี:  (ไทยแลนด์) จาํกดั 4,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162254 12/09/2559
125 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 13,910.00     ตกลงราคา บริษทั อุตสากาญจน์ จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั อุตสากาญจน์ จาํกดั 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162255 12/09/2559
126 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 10,593.00     ตกลงราคา บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน์ จาํกดั 9,900.00 บาท บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน์ จาํกดั 9,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162256 12/09/2559
127 จา้งกิจกรรมประชาสัมพนัธ์สนับสนุนโครงการเพิ6มมูลค่า          1  งวด 299,600.00 299,600.00     ตกลงราคา บริษทั มชัมอร์ มีเดีย จาํกดั 280,000.00 บาท บริษทั มชัมอร์ มีเดีย จาํกดั 280,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162257 16/09/2559

สิ6งทอ  จาํนวน  1  งาน
128 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 6,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162258 22/09/2559
129 จา้งจดัพิมพห์นังสือรายงานประจาํปี 2558  จาํนวน  1   งาน          1  งวด 197,950.00 197,950.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 185,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 185,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162259 13/09/2559
130 จา้งปรับปรุงเวบไซต์  Nanotec  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 80,000.00     ตกลงราคา นาย ณัฐพงศ ์เจริญพลนภาชยั 80,000.00 บาท นาย ณัฐพงศ ์เจริญพลนภาชยั 80,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162260 13/09/2559
131 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 35,203.00     ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 32,900.00 บาท บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 32,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162261 13/09/2559
132 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,765.50     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,650.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162262 13/09/2559
133 จา้งจดัทาํโบชวัร์  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 101,650.00 101,650.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 95,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 95,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162263 13/09/2559
134 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  6  รายการ          1  งวด 27,713.00     ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 25,900.00 บาท บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 25,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162264 13/09/2559
135 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 19,260.00     ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 18,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162265 13/09/2559
136 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 48,150.00     ตกลงราคา บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด์ ซพัพลาย จาํกดั 45,000.00 บาท บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด์ ซพัพลาย จาํกดั 45,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162266 13/09/2559
137 ซื:ออะไหล่  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 19,474.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 18,200.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 18,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162267 13/09/2559
138 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 24,898.90     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 23,270.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 23,270.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162268 13/09/2559
139 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 33,598.00     ตกลงราคา บริษทั ไอน์สแลบ็ อินเตอร์เนชั6นแนล จาํกดั 31,400.00 บาท บริษทั ไอน์สแลบ็ อินเตอร์เนชั6นแนล จาํกดั 31,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162269 13/09/2559
140 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 13,910.00     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอน็จิเนียริ6ง จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั บุญนาํพา เอน็จิเนียริ6ง จาํกดั 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162270 13/09/2559
141 จา้งซ่อมและเปลี6ยนอะไหล่เครื6องวดัสีแบบพกพาระบบ          1  งวด 49,771.05     ตกลงราคา บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 46,515.00 บาท บริษทั คลัเลอ โกลโบล จาํกดั 46,515.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162271 14/09/2559

จาํนวน  1  งาน
142 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,850.00     ตกลงราคา บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 5,467.29 บาท บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 5,467.29 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162272 14/09/2559
143 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ          1  งวด 47,882.50     ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 44,750.00 บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 44,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162273 14/09/2559
144 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 10,860.50     ตกลงราคา บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน์ จาํกดั 10,150.00 บาท บริษทั แอด๊วานซ์ ซายน์ จาํกดั 10,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162274 14/09/2559
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145 จา้งปรับปรุงระบบผลิตนํ: าดื6มจากนํ: าประปากร่อย          1  งวด 208,650.00 208,650.00     ตกลงราคา บริษทั มาซูม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 195,000.00 บาท บริษทั มาซูม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 195,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162275 14/09/2559
จาํนวน  1  งาน

146 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 12,840.00     ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162276 14/09/2559
147 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  3  งาน          1  งวด 53,500.00     ตกลงราคา อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื6อสถาบนัพฒันา 50,000.00 บาท อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื6อสถาบนัพฒันา 50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162277 14/09/2559

อุตสาหกรรมสิ6งทอ อุตสาหกรรมสิ6งทอ
148 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,942.50     ตกลงราคา บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,750.00 บาท บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162278 14/09/2559
149 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 46,405.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 43,370.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 43,370.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162279 14/09/2559
150 จา้งเหมาการทดสอบระบบการผลิตดินอุดมคาร์บอน          1  งวด 36,000.00     ตกลงราคา นาย โสภณ บุตรชา 36,000.00 บาท นาย โสภณ บุตรชา 36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162280 14/09/2559

จาํนวน  1  งาน
151 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,900.00     ตกลงราคา บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 3,644.86 บาท บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 3,644.86 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162281 15/09/2559
152 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ          1  งวด 33,587.30     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 31,390.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 31,390.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162282 15/09/2559
153 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,387.90     ตกลงราคา บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิ:ง(ไทยแลนด์) จาํกดั 5,970.00 บาท บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิ:ง(ไทยแลนด์) จาํกดั 5,970.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162283 15/09/2559
154 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,800.00     ตกลงราคา บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 7,289.72 บาท บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 7,289.72 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162284 15/09/2559
155 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 15,600.00     ตกลงราคา บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 14,579.44 บาท บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 14,579.44 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162285 15/09/2559
156 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 5  รายการ          1  งวด 54,998.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จาํกดั 51,400.00 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จาํกดั 51,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162286 15/09/2559
157 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 65,912.00     ตกลงราคา บริษทั ไพรม ์นาโนเทคโนโลย ีจาํกดั 61,600.00 บาท บริษทั ไพรม ์นาโนเทคโนโลย ีจาํกดั 61,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162287 15/09/2559
158 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1 งวด 3,370.50     ตกลงราคา บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 3,150.00 บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 3,150.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162288 15/09/2559
159 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,850.00     ตกลงราคา บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 5,467.29 บาท บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 5,467.29 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162289 15/09/2559
160 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 17,550.00     ตกลงราคา บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 16,401.87 บาท บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 16,401.87 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162290 15/09/2559
161 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,900.00     ตกลงราคา บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 3,644.86 บาท บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 3,644.86 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162291 15/09/2559
162 ครุภณัฑส์าํนักงาน  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 16,050.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 15,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162292 15/09/2559
163 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,490.00     ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 7,000.00 บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 7,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162293 15/09/2559

164 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 30,550.07     ตกลงราคา
บางกอกโมลพ์ฒันาเซรามิค โดยนายนาํชยั  พงษ์
หัตถาศิลป์ 28,551.47 บาท

บางกอกโมลพ์ฒันาเซรามิค โดยนายนาํชยั  พงษ์
หัตถาศิลป์ 28,551.47 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162294 16/09/2559

165 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 53,500.00     ตกลงราคา บริษทั คอทโก ้เอน็ซีอาร์ เปเปอร์ จาํกดั 50,000.00 บาท บริษทั คอทโก ้เอน็ซีอาร์ เปเปอร์ จาํกดั 50,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162295 16/09/2559
166 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,349.32     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 5,933.94 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 5,933.94 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162296 16/09/2559
167 จา้งผลิตแคปซูลนิ6มบรรจุนํ: ามนังาขี: ม่อน  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 40,692.10     ตกลงราคา บริษทั ซพัพอร์ท แพค จาํกดั 37,424.00 บาท บริษทั ซพัพอร์ท แพค จาํกดั 37,424.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162297 16/09/2559
168 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 9,750.00     ตกลงราคา บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 9,112.15 บาท บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 9,112.15 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162298 16/09/2559
169 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,338.40     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 3,120.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 3,120.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162299 16/09/2559
170 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,800.00     ตกลงราคา บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 7,289.72 บาท บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 7,289.72 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162300 16/09/2559
171 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 8,239.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 7,700.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 7,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162301 16/09/2559
172 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 3,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162302 16/09/2559
173 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 77,040.00     ตกลงราคา บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด์ ซพัพลาย จาํกดั 72,000.00 บาท บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด์ ซพัพลาย จาํกดั 72,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162303 16/09/2559
174 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 49,969.00     ตกลงราคา บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด์ ซพัพลาย จาํกดั 46,700.00 บาท บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด์ ซพัพลาย จาํกดั 46,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162304 16/09/2559
175 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 71,690.00     ตกลงราคา บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 67,000.00 บาท บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 67,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162305 16/09/2559
176 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 19,135.88     ตกลงราคา บริษทั เอล็ส์เวิร์ธ แอด็ฮีซีฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,884.00 บาท บริษทั เอล็ส์เวิร์ธ แอด็ฮีซีฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,884.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162306 16/09/2559
177 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 26,386.20     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 24,660.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 24,660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162307 16/09/2559
178 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 13,650.00     ตกลงราคา บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 12,757.01 บาท บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 12,757.01 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162308 16/09/2559
179 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,988.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 8,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162309 16/09/2559
180 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 15,568.50     ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 14,550.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 14,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162310 16/09/2559
181 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 14,712.50     ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 13,750.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 13,750.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162311 16/09/2559
182 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,848.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,400.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162312 16/09/2559
183 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 12,476.20     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,660.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,660.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162313 16/09/2559
184 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 9,148.50     ตกลงราคา บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 8,550.00 บาท บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 8,550.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162314 16/09/2559
185 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 2,407.50     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ:ง เซอร์วิสเซส 2,250.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ:ง เซอร์วิสเซส 2,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162315 16/09/2559

(ประเทศไทย) จาํกดั (ประเทศไทย) จาํกดั
186 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 22,994.30     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 21,490.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 21,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162316 16/09/2559
187 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 16,563.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,480.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,480.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162317 16/09/2559
188 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 13,200.00     ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ:ง จาํกดั 12,336.45 บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ:ง จาํกดั 12,336.45 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162318 16/09/2559
189 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,136.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162319 16/09/2559
190 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 7,811.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162320 16/09/2559
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191 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 16,574.30     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,490.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,490.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162321 16/09/2559
192 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,391.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,300.00 บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162322 16/09/2559
193 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,415.10     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,930.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,930.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162323 16/09/2559
194 จา้งออกแแบและจดัทาํตน้แบบงานพิมพโ์ปสเตอร์          1  งวด 12,000.00     ตกลงราคา นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 12,000.00 บาท นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 12,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162324 16/09/2559

 จาํนวน  8  งาน
195 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,885.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 5,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162325 16/09/2559
196 จา้งซ่อมและเปลี6ยนอะไหล่เครื6อง Chemisorption Analyzer          1  งวด 38,520.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จาํกดั 36,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จาํกดั 36,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162326 19/09/2559

จาํนวน  1  งาน
197 ครุภณัฑส์าํนักงาน  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 28,783.00     ตกลงราคา บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั 26,900.00 บาท บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั 26,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162327 19/09/2559
198 จา้งจดัทาํสติกเกอร์คุณภาพสิ6งทอ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 21,400.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 20,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 20,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162328 19/09/2559
199 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 41,152.20     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 38,460.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 38,460.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162329 19/09/2559
200 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 9,180.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,580.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,580.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162330 19/09/2559
201 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  8  รายการ          1  งวด 27,285.00     ตกลงราคา บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด์ ซพัพลาย จาํกดั 25,500.00 บาท บริษทั อุดมทรัพยอ์ินเตอร์ แอนด์ ซพัพลาย จาํกดั 25,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162331 19/09/2559
202 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,280.00     ตกลงราคา บริษทั อุตสากาญจน์ จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั อุตสากาญจน์ จาํกดั 4,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162332 19/09/2559
203 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 18,688.62     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 17,466.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 17,466.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162333 19/09/2559
204 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 14,380.80     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 13,440.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 13,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162334 20/09/2559
205 จา้งซ่อมเครื6องลดขนาดอนุภาคดว้ยคลื6นเสียง  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 52,002.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 48,600.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 48,600.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162335 19/09/2559
206 จา้งซ่อมเครื6องบดผสมสาร  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 92,689.39     ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ:ง จาํกดั 86,625.60 บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ:ง จาํกดั 86,625.60 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162336 19/09/2559
207 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 7,800.00     ตกลงราคา บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 7,289.72 บาท บริษทั เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 7,289.72 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162337 19/09/2559
208 นํ: าสาํหรับใชใ้นงานวิจยั  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 6041162338 19/09/2559
209 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 89,880.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 84,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 84,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162339 19/09/2559
210 วสัดุวิทยาศาสตร์  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 6041162340 19/09/2559
211 จา้งซ่อมและเปลี6ยนอะไหล่เครื6องผลิตนํ: าบริสุทธิP            1  งวด 18,104.40     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ:ง 1992 จาํกดั 16,920.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ:ง 1992 จาํกดั 16,920.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162341 19/09/2559

จาํนวน  1  งาน
212 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  10  รายการ          1  งวด 39,771.90     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 37,170.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 37,170.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162342 19/09/2559
213 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 11,556.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162343 19/09/2559
214 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 5,831.50     ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 5,450.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั6น จาํกดั 5,450.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162344 19/09/2559
215 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั สัมมิท เคมีคอล จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั สัมมิท เคมีคอล จาํกดั 2,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162345 19/09/2559
216 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 9,095.00     ตกลงราคา บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 8,500.00 บาท บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 8,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162346 19/09/2559
217 จา้งทาํอุปกรณ์เชื6อมสาํหรับการตรวจวดัคุณลกัษณะ           1  งวด 21,000.00     ตกลงราคา นาย กนัตวีร์ บินศรี 21,000.00 บาท นาย กนัตวีร์ บินศรี 21,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162347 19/09/2559

จาํนวน  1  งาน
218 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 24,272.95     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 22,685.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 22,685.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162348 19/09/2559
219 จา้งจดัทาํเอกสารแผน่พบัโครงการสิ6งทอ จาํนวน  2  งาน          1  งวด 35,310.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 33,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 33,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162349 19/09/2559
220 จา้งจดัทาํแพคเกจผลิตภณัฑ ์Nano whitening  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 19,000.00     ตกลงราคา นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 19,000.00 บาท นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 19,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162350 19/09/2559
221 วสัดุสาํนักงาน  จาํนวน  16  รายการ          1  งวด 11,293.89     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 10,555.04 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 10,555.04 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162351 20/09/2559
222 จา้งเหมาทาํบอร์ดประชาสัมพนัธ์เพื6อใชใ้นการสื6อสาร          1  งวด 15,408.00     ตกลงราคา นาย กฤษณะ วงัทอง 14,400.00 บาท นาย กฤษณะ วงัทอง 14,400.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162352 28/09/2559

ภายในองค์กร  จาํนวน  2  งาน
223 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  7  งาน          1  งวด 31,552.16     ตกลงราคา อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื6อสถาบนัพฒันา 29,488.00 บาท อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื6อสถาบนัพฒันา 29,488.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162353 20/09/2559

อุตสาหกรรมสิ6งทอ อุตสาหกรรมสิ6งทอ
224 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 160.50     ตกลงราคา บริษทั นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลย ีจาํกดั 150 บาท บริษทั นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลย ีจาํกดั 150 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162354 20/09/2559
225 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 111,815.00 111,815.00     ตกลงราคา บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 104,500.00 บาท บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 104,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162355 20/09/2559
226 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 111,226.50 111,226.50     ตกลงราคา บริษทั ทูลส์ พาร์ท โมลด์ จาํกดั 103,950.00 บาท บริษทั ทูลส์ พาร์ท โมลด์ จาํกดั 103,950.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162356 20/09/2559
227 จา้งซ่อมโต๊ะกนัสั6นสะเทือนของเครื6อง Atomic Force          1  งวด 13,910.00     ตกลงราคา บริษทั ช.อุดม เทคโนโลย ีจาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั ช.อุดม เทคโนโลย ีจาํกดั 13,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162357 21/09/2559

Microscope  จาํนวน  1  งาน
228 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 35,203.00     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 32,900.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 32,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162358 21/09/2559
229 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 1,498.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกสลกัภณัฑ ์จาํกดั 1,250.00 บาท บริษทั บางกอกสลกัภณัฑ ์จาํกดั 1,250.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162359 22/09/2559
230 จา้งดาํเนินการจดัทาํ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 23,561.40     ตกลงราคา บริษทั อมิตี:  แอด จาํกดั 22,020.00 บาท บริษทั อมิตี:  แอด จาํกดั 22,020.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162360 21/09/2559
231 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,000.00     ตกลงราคา นาย พิริยพงศ ์พนัธุ์ไทยศิร 2,000.00 บาท นาย พิริยพงศ ์พนัธุ์ไทยศิร 2,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162361 21/09/2559
232 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 42,200.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 39,440.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 39,440.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162362 21/09/2559
233 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,039.99     ตกลงราคา บริษทั ซี.ไอ.เอส.เทคนิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั 1,906.53 บาท บริษทั ซี.ไอ.เอส.เทคนิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั 1,906.53 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162363 21/09/2559
234 จา้งซ่อมและเปลี6ยนอะไหล่เครื6อง  Pilot scale reactor          1  งวด 15,194.00     ตกลงราคา ร้าน ใหม่การไฟฟ้าโดย นางแสงศรี  บุญอทึก 14,200.00 บาท ร้าน ใหม่การไฟฟ้าโดย นางแสงศรี  บุญอทึก 14,200.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162364 21/09/2559
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จาํนวน  1  งาน
235 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 5,671.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ไอ.เอม็.โปรเจ็ค จาํกดั 5,300.00 บาท บริษทั เอ.ไอ.เอม็.โปรเจ็ค จาํกดั 5,300.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162365 21/09/2559
236 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1 รายการ          1  งวด 4,173.00     ตกลงราคา บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 3,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162366 21/09/2559
237 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1 รายการ          1  งวด 6,099.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ:ง จาํกดั 5,700.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ:ง จาํกดั 5,700.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162367 21/09/2559
238 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1 รายการ          1  งวด 16,456.60     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 15,380.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 15,380.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162368 21/09/2559
239 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 963.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ:ง เซอร์วิสเซส 900 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ:ง เซอร์วิสเซส 900 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162369 21/09/2559

(ประเทศไทย) จาํกดั (ประเทศไทย) จาํกดั
240 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7   รายการ          1  งวด 42,907.00     ตกลงราคา บริษทั อุตสาหกรรมเครื6องหอมไทย-จีน จาํกดั 40,100.00 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครื6องหอมไทย-จีน จาํกดั 40,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162370 21/09/2559
241 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 18,725.00     ตกลงราคา บริษทั พี.ซี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 17,500.00 บาท บริษทั พี.ซี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 17,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162371 21/09/2559
242 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,787.80     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ:ง จาํกดั 3,540.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ:ง จาํกดั 3,540.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162372 21/09/2559
243 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 15,943.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 14,900.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 14,900.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162373 21/09/2559
244 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 18,297.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ:ง จาํกดั 17,100.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ:ง จาํกดั 17,100.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162374 21/09/2559
245 จา้งทดสอบความปลอดภยัของผลิตภณัฑต์า้นริ:วรอยที6มีส่วนผสม          1  งวด 195,000.00 195,000.00     ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต 195,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต 195,000.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162375 28/09/2559

สารสกดัสุมนไพรว่านสาวหลงและว่านเพชรหึง  จาํนวน  1  งาน
246 จดัจา้งติดตั:งระบบป้องกนัอากาศไหลยอ้นกลบับนชั:นดาดฟ้า          1  งวด 10,486.00     ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 9,800.00 บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 9,800.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162376 23/09/2559

ใชง้านกบัตูดู้ดควนัไอกรดสารเคมี  จาํนวน  1  งาน
247 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  7  รายการ          1  งวด 75,263.80     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 70,340.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 70,340.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162377 26/09/2559
248 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 3,145.80     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอน็จิเนียริ6ง จาํกดั 2,940.00 บาท บริษทั บุญนาํพา เอน็จิเนียริ6ง จาํกดั 2,940.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162378 26/09/2559
249 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,444.50     ตกลงราคา บริษทั ผลพาลาเดียม จาํกดั 1,350.00 บาท บริษทั ผลพาลาเดียม จาํกดั 1,350.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162379 26/09/2559
250 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 535.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์พีดี (ไทยแลนด์) จาํกดั 500 บาท บริษทั อาร์พีดี (ไทยแลนด์) จาํกดั 500 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162380 26/09/2559
251 จา้งออกแบบและจดัทาํเอกสารเผยแพร่  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 20,500.00     ตกลงราคา นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 20,500.00 บาท นาย สมนึก เสือพยคัฆ์ 20,500.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162381 26/09/2559
252 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 8,978.00     ตกลงราคา ร้าน วอเตอร์ มาร์ท 8,978.00 บาท ร้าน วอเตอร์ มาร์ท 8,978.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162382 26/09/2559
253 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,910.40     ตกลงราคา บริษทั นารูลา นันวูเว่น จาํกดั 2,720.00 บาท บริษทั นารูลา นันวูเว่น จาํกดั 2,720.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162383 26/09/2559
254 วสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 1,765.50     ตกลงราคา  อาร์เจ45ช็อปดอทคอม นายเด่นกร  ไผสุ่วฒัน์ 1,650.00 บาท  อาร์เจ45ช็อปดอทคอม โดยนายเด่นกร  ไผสุ่วฒัน์ 1,650.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6041162384 28/09/2559
255 จดัซื:อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 23,180.00     ตกลงราคา  Zensor 610 USD  Zensor 610 USD มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160061 12/09/2559
256 วสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 65,056.00     ตกลงราคา  EPISKIN 1,712.00 EUR  EPISKIN 1,712.00 EUR มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6042160062 12/09/2559
257 จา้งเหมาจดัทาํฐานขอ้มูลงานสนับสนุนการวิจยั  จาํนวน  1  งาน           6 งวด 96,000.00     ตกลงราคา นางสาว จีรธาร ปักษาไพร 96,000.00 บาท นางสาว จีรธาร ปักษาไพร 96,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที6หน่วยงานกาํหนด 6043160127 15/09/2559

(6052160070)
258 จา้งที6ปรึกษาสาํหรับโรงงานผลิตเครื6องสาํอาง  (ตน้แบบ)           3 งวด 120,000.00 120,000.00 ที6ปรึกษา/ผูเ้ชี6ยวชาญ นาย สมศกัดิP  สินสุวรรณรักษ์ 120,000.00 บาท นาย สมศกัดิP  สินสุวรรณรักษ์ 120,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที6หน่วยงานกาํหนด 6043160128 28/09/2559

Cosmetic Production จาํนวน  1  งาน (6053160011)
259 จา้งเหมาศึกษากระบวนการบาํบดัขั:นตน้ของกากชานออ้ยดว้ยวิธี           3 งวด 75,000.00     ตกลงราคา นางสาว จารุวรรณ ดาํอุไร 75,000.00 บาท นางสาว จารุวรรณ ดาํอุไร 75,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที6สาํนักงานกาํหนด 6043160129 1/09/2559

การทาํให้เปียกชุ่มดว้ยสารละลายเบสร่วมกบัการแตกออกดว้ย (6052160071)
ไอนํ: า  จาํนวน  1  งาน

260 จา้งเหมาเตรียมสาร พฒันากระบวนการผลิตวดัค่าคุณสมบตัิ           5 งวด 80,000.00     ตกลงราคา นางสาว ทิพวรรณ สดใส 80,000.00 บาท นางสาว ทิพวรรณ สดใส 80,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที6หน่วยงานกาํหนด 6043160130 16/09/2559
ทางความร้อนของเกลือหลอมเหลว และวิเคราะห์ผล  (6052160072)
จาํนวน  1  งาน

261 เช่าคอมพิวเตอร์ Laptop จาํนวน 90 เครื6อง ระยะเวลา 3 ปี           36  งวด 3,888,000.00 3,888,000.00 ประกวดราคา (e-Auction) บริษทั เมโทรโปรเฟสชั6นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 3,069,000.00      บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชั6นแนลโปรดกัส์ จาํกดั 3,069,000.00    บาท เป็นผูท้ี6เสนอราคาตํ6าสุด     6043160131 1/09/2559
บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 3,120,000.00      บาท
บริษทั  มิชชั6น อินโฟ เทคโนโลย ี จาํกดั 3,241,458.00      บาท
บริษทั แนส คอมพ ์เอด็ดูเคท จาํกดั 3,300,000.00      บาท
บริษทั ไอดินนายด์  จาํกดั 3,489,994.00 บาท (6057160002)

262 จา้งเหมาศึกษาการพฒันาตวัเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการผลิต          12  งวด 300,000.00 300,000.00     ตกลงราคา นาย ปิยะณัฐ สุนทรส 300,000.00 บาท นาย ปิยะณัฐ สุนทรส 300,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที6หน่วยงานกาํหนด 6043160132 4/09/2559
ไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล  "โครงการการพฒันาตวัเร่งปฏิกิริยา (6052160073)
และกระบวนการผลิตไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล ระดบัโรงงานตน้แบบ
จากนํ: ามนัไบโอดีเซลและนํ: ามนัปาลม์บริสุทธิP ”  จาํนวน  1  งาน

263 สร้างตน้แบบระบบกลอ้งตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก 2  งวด 850,000.00 850,000.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 850,000.00 บาท มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 850,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที6หน่วยงานกาํหนด 6043160133 16/09/2559
แบบพกพา  จาํนวน  1  งาน (6052160074)

264 จา้งบาํรุงดูแลรักษาเครื6องกรองนํ: าบริสุทธิP   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 6041160137 26/09/2559
(6052160078)

265 จา้งเหมาเตรียมตวัอยา่งขึ:นรูปและทดสอบวสัดุ  จาํนวน  1  งาน          2  งวด 44,000.00 ตกลงราคา นางสาว เกวรินทร์ ประมวล 44,000.00 บาท นางสาว เกวรินทร์ ประมวล 44,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที6หน่วยงานกาํหนด 6041160138 27/09/2559
(6052160079)
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266 จา้งเหมาบริการพนักงานตอ้นรับและรับโทรศพัท ์ จาํนวน  1  งาน        12 งวด 260,549.28 260,549.28 ตกลงราคา บริษทั สามพี โปรเฟซชนันัล จาํกดั 243,504.00 บาท บริษทั สามพี โปรเฟซชนันัล จาํกดั 243,504.00 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160140 28/09/2559
(6052160081)

267 จา้งเหมาบริการเครื6องถ่ายเอกสารพร้อมพนักงาน  จาํนวน  1  งาน        12 งวด 180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํกดั 168,224.30 บาท บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํกดั 168,224.30 บาท มีผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160141 28/09/2559
(6052160082)

268 จา้งเหมาจดัทาํขอ้มูลบุคลากรแบบบูรณาการ  จาํนวน  1  งาน        12 งวด 231,600.00 231,600.00 ตกลงราคา นางสาว นพเกลา้ โกษา 231,600.00 บาท นางสาว นพเกลา้ โกษา 231,600.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที6หน่วยงานกาํหนด 6043160142 28/09/2559
(6052160083)

269 จา้งเหมาบริการดูแลงานบริหารอาคาร  จาํนวน  1  งาน           6 งวด 111,000.00 111,000.00 ตกลงราคา นาย ถนอมศกัดิP  กอ้นเสมา 111,000.00 บาท นาย ถนอมศกัดิP  กอ้นเสมา 111,000.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที6หน่วยงานกาํหนด 6043160143 28/09/2559
(6052160084)

270 นํ: าดื6มบรรจุถงัโพลีคาร์บอเสตสีฟ้าใส  จาํนวน  1  งาน          12 งวด 97,999.16 ตกลงราคา บริษทั เอม็.วอเตอร์ จาํกดั 91,588.00 บาท บริษทั เอม็.วอเตอร์ จาํกดั 91,588.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคารายเดียว 6043160144 28/09/2559
(6052160085)

271 จา้งเหมาบริการงานบริหารระบบอาคาร   จาํนวน  1  งาน        12 งวด 1,104,175.80 1,104,175.80 พิเศษ บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วิส จาํกดั 1,031,940.00 บาท บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วิส จาํกดั 1,031,940.00 บาท เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามที6หน่วยงานกาํหนด 6043160145 28/09/2559
(6052160086)
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