
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

1 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 มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170001 3/10/2559
2 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 16,638.50     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 15,550.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 15,550.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170002 3/10/2559
3 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,210.00     ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 3,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170003 3/10/2559
4 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,815.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ8ง จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ8ง จาํกดั 4,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170004 3/10/2559
5 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 36,915.00     ตกลงราคา บริษทั อตุสากาญจน์ จาํกดั 34,500.00 บาท บริษทั อตุสากาญจน์ จาํกดั 34,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170005 3/10/2559
6 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 18,671.50     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 17,450.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 17,450.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170006 3/10/2559
7 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 6,141.80     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั;น จาํกดั 5,740.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั;น จาํกดั 5,740.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170007 3/10/2559
8 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 51,895.00     ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 48,500.00 บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 48,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170008 3/10/2559
9 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,300.50     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,150.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,150.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170009 3/10/2559

10 จา้งเหมาตรวจประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยวจิยัวสัดุนาโนและ          1  งวด 20,000.00     ตกลงราคา นาย ณรงค ์ สาริสุต 20,000.00 บาท นาย ณรงค ์ สาริสุต 20,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170010 5/10/2559
วศิวกรรมระบบ นาโน  จาํนวน  1  งาน

11 จา้งเหมาตรวจประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยวจิยัวสัดุนาโนสมบตัิ          1  งวด 20,000.00     ตกลงราคา นาย สุรินทร์  เหลา่สุขสถิตย์ 20,000.00 บาท นาย สุรินทร์  เหลา่สุขสถิตย์ 20,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170011 5/10/2559
เฉพาะทางและประกอบ  สร้าง  จาํนวน  1  งาน

12 จา้งเหมาตรวจประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยวจิยันาโนเทคโนโลยี          1  งวด 20,000.00     ตกลงราคา นาย ณรงคฤ์ทธิB  สมบตัิสมภพ 20,000.00 บาท นาย ณรงคฤ์ทธิB  สมบตัิสมภพ 20,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170012 5/10/2559
เพื;อพฒันา คุณภาพชีวติและสุขภาพ  จาํนวน  1  งาน

13 จา้งเหมาตรวจประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยวจิยัโครงสร้าง          1  งวด 20,000.00     ตกลงราคา นาย ขตัิยา ไกรกาญจน์ 20,000.00 บาท นาย ขตัิยา ไกรกาญจน์ 20,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170013 5/10/2559
และมาตรวทิยา ระดบันาโน  จาํนวน  1  งาน

14 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 12,840.00     ตกลงราคา บริษทั อตุสากาญจน์ จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั อตุสากาญจน์ จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170014 5/10/2559
15 จา้งซ่อมเครื;อง Chemisorption Analyzer  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 162,961.00 162,961.00     ตกลงราคา บริษทั ฮากุโตะ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 152,300.00 บาท บริษทั ฮากุโตะ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 152,300.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170015 5/10/2559
16 ซื8ออะไหล ่ จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 29,104.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 27,200.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 27,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170016 5/10/2559
17 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  12  รายการ          1  งวด 93,753.40     ตกลงราคา บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ8ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 87,620.00 บาท บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ8ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 87,620.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170017 5/10/2559
18 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  12  รายการ          1  งวด 62,937.40     ตกลงราคา บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ8ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 58,820.00 บาท บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ8ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 58,820.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170018 5/10/2559
19 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 21,293.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,900.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,900.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170019 5/10/2559
20 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  10  รายการ          1  งวด 104,207.30 104,207.30     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 97,390.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 97,390.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170020 6/10/2559
21 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  16  รายการ          1  งวด 41,516.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชั;น จาํกดั 38,800.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั;น จาํกดั 38,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170021 6/10/2559
22 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,114.60     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,780.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,780.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170022 6/10/2559
23 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  5  งาน          1  งวด 4,815.00     ตกลงราคา บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวจิยัทางการแพทย์ 4,500.00 บาท บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวจิยัทางการแพทย์ 4,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170023 6/10/2559

และการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั และการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั
24 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 16,799.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 15,700.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 15,700.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170024 7/10/2559
25 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 14,070.50     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ8ง จาํกดั 13,150.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ8ง จาํกดั 13,150.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170025 7/10/2559
26 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,066.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170026 7/10/2559
27 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 25,680.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 24,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170027 7/10/2559
28 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,210.00     ตกลงราคา บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 3,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170028 7/10/2559
29 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,862.70     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,610.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,610.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170029 7/10/2559

ราคาที#เสนอ (ราคา

ไม่รวม vat)

ราคา (ราคาไม่รวม 

vat)

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจ้างในรอบ ตุลาคม 2559

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวนัที#  1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา

ไม่รวม vat)

ราคา (ราคาไม่รวม 

vat)

30 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 25,145.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 23,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 23,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170030 7/10/2559
31 จา้งเปลี;ยนอะไหลเ่ครื;องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง          1  งวด 34,240.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 32,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170031 7/10/2559

จาํนวน  1  งาน
32 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 85,600.00     ตกลงราคา บริษทั อินดสัเตรียลพาวเวอร์ฟลู จาํกดั 80,000.00 บาท บริษทั อินดสัเตรียลพาวเวอร์ฟลู จาํกดั 80,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170032 7/10/2559
33 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 165,850.00 165,850.00     ตกลงราคา บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 155,000.00 บาท บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 155,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170033 7/10/2559
34 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 6,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170034 #########
35 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 211,860.00 211,860.00     ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์วอเตอร์ อินเตอร์เทค็ จาํกดั 198,000.00 บาท บริษทั แมก็ซ์วอเตอร์ อินเตอร์เทค็ จาํกดั 198,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170035 #########
36 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 17,120.00     ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 16,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170036 #########
37 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,103.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,900.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,900.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170037 #########
38 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,025.00     ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 7,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170038 #########
39 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 39,590.00     ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 37,000.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 37,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170039 #########
40 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 2,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170040 #########
41 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,407.50     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,250.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,250.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170041 #########
42 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 6,462.80     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,040.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,040.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170042 #########
43 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,025.00     ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 7,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170043 #########
44 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 11,235.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ8ง จาํกดั 10,500.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติ8ง จาํกดั 10,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170044 #########
45 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 19,174.40     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 17,920.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 17,920.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170045 #########
46 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 13,781.60     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 12,880.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 12,880.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170046 #########
47 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  12  รายการ          1  งวด 18,682.20     ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 17,460.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 17,460.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170047 #########
48 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 25,637.20     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 23,960.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 23,960.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170048 #########
49 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 16,050.00     ตกลงราคา ร้าน เซ็นทรัลเวลิด์ 15,000.00 บาท ร้าน เซ็นทรัลเวลิด์ 15,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170049 #########
50 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 30,602.00     ตกลงราคา บริษทั มาสเตอร์ไดร์ฟ จาํกดั 28,600.00 บาท บริษทั มาสเตอร์ไดร์ฟ จาํกดั 28,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170050 #########
51 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 5,852.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,470.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,470.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170051 #########
52 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,081.60     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,880.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,880.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170052 #########
53 จา้งสังเคราะห์สาร  จาํนวน  4  งาน          1  งวด 17,858.30     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 16,690.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 16,690.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170053 #########
54 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 23,197.50     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 21,680.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 21,680.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170054 #########
55 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,922.00     ตกลงราคา บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั 4,600.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั 4,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170055 #########
56 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน  11  รายการ          1  งวด 12,964.12     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,116.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,116.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170056 #########
57 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 48,738.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 45,550.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 45,550.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170057 #########
58 ซื8ออปุกรณ์ช่างซ่อมบาํรุง  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 2,834.43     ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 2,649.00 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 2,649.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170058 #########
59 จา้งเหมาจดัทาํระบบ Wet Scrubber แบบเคลื;อนที;  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 66,500.00     ตกลงราคา นาย บุญส่ง กาพยแ์กว้ 66,500.00 บาท นาย บุญส่ง กาพยแ์กว้ 66,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170059 #########
60 จา้งซ่อมและเปลี;ยนอะไหลเ่ครื;องทาํนํ8าบริสุทธิB คุณภาพสูง  จาํนวน  1  งาน         1  งวด 4,280.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ8ง 1992 จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ8ง 1992 จาํกดั 4,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170060 #########
61 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,210.00     ตกลงราคา บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 3,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170061 #########
62 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 5,992.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 5,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170063 #########
63 จา้งเหมาขนยา้ยเครื;อง  Pilot Scale Spray Dryer  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 114,490.00 114,490.00     ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 107,000.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 107,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170064 #########
64 จา้งซ่อมเครื;องสาํรองไฟฟ้า  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 7,457.90     ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 6,970.00 บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 6,970.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170065 #########
65 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,664.30     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,490.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,490.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170066 #########
66 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั ไครโอเซิร์ฟ จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั ไครโอเซิร์ฟ จาํกดั 2,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170067 #########
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67 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,741.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ8ง 1992 จาํกดั 6,300.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ8ง 1992 จาํกดั 6,300.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170068 #########
68 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 13,910.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ8ง 1992 จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ8ง 1992 จาํกดั 13,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170069 #########
69 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 16,906.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 15,800.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 15,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170070 #########
70 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,420.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อปุกรณ์และเคมีวจิยั 6,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อปุกรณ์และเคมีวจิยั 6,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170071 #########
71 จา้งสอบเทียบเครื;องไตเตรดอตัโนมตัิ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 19,046.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 17,800.00 บาท บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 17,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170072 #########
72 จา้งขนของเสียอนัตราย  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 46,000.00     ตกลงราคา บริษทั พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จาํกดั42,990.65 บาท บริษทั พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จาํกดั42,990.65 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170073 #########
73 จา้งซ่อมเครื;องควบคุมอตัราการไหลมวลก๊าซ จาํนวน  1  งาน          1  งวด 3,745.00     ตกลงราคา บริษทั แวนการ์ด ซิสเตม็ จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั แวนการ์ด ซิสเตม็ จาํกดั 3,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170074 #########
74 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 3,210.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170075 #########
75 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 83,657.95     ตกลงราคา บริษทั โยโกกาวา (ประเทศไทย) จาํกดั 78,185.00 บาท บริษทั โยโกกาวา (ประเทศไทย) จาํกดั 78,185.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170076 #########
76 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 26,750.00     ตกลงราคา บริษทั ยีนพลสั  จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั ยีนพลสั  จาํกดั 25,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170077 #########
77 ซื8ออะไหล ่Pressure Regulator  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 7,276.00     ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 6,800.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 6,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170078 #########
78 จา้งเหมาขนยา้ยตูป้ฎิบตัิการปลอดเชื8อ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั;น จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั;น จาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170079 #########
79 จา้งสอบเทียบตูป้ลอดเชื8อ  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 10,058.00     ตกลงราคา บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั;น เซ็นเตอร์ จาํกดั 9,400.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั;น เซ็นเตอร์ จาํกดั 9,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170080 #########
80 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 38,457.69     ตกลงราคา บริษทั เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ. จาํกดั 35,941.77 บาท บริษทั เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ. จาํกดั 35,941.77 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170081 #########
81 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,280.00     ตกลงราคา บริษทั ไครโอเซิร์ฟ จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั ไครโอเซิร์ฟ จาํกดั 4,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170082 #########
82 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,676.80     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,240.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,240.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170083 #########
83 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 16,210.50     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 15,150.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 15,150.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170084 #########
84 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 17,548.00     ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 16,400.00 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 16,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170085 #########
85 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 9,416.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 8,800.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 8,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170086 #########
86 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  13  รายการ          1  งวด 30,302.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 28,320.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 28,320.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170087 #########
87 จา้งตรวจสอบเครื;องวดัพื8นที;ผิวและความพรุน  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 12,412.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์ จาํกดั 11,600.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์ จาํกดั 11,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170088 #########
88 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 16,317.50     ตกลงราคา บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 15,250.00 บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 15,250.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170089 #########
89 จา้งเปลี;ยน Light Source เครื;อง  Fluorescence Spectrophotometer          1  งวด 90,547.68     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 84,624.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 84,624.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170090 #########

และเครื;อง UV-Visible Spectrophotometer   จาํนวน  1  งาน
90 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 8,988.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 8,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170091 #########
91 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 9,095.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็ซี อิเลก็ทรอนิคส์ พาร์ท จาํกดั 8,500.00 บาท บริษทั เอม็ซี อิเลก็ทรอนิคส์ พาร์ท จาํกดั 8,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170092 #########
92 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็ซี อิเลก็ทรอนิคส์ พาร์ท จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั เอม็ซี อิเลก็ทรอนิคส์ พาร์ท จาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170093 #########
93 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 2,576.56     ตกลงราคา บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 2,408.00 บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 2,408.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170094 #########
94 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 มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170095 #########
95 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  รายการ          1  งวด 11,984.00     ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 11,200.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 11,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170096 #########
96 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,885.00     ตกลงราคา บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 5,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170097 #########
97 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 1,284.00     ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 1,200.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 1,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170098 #########
98 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,280.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 4,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170099 #########
99 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,489.10     ตกลงราคา บริษทั โครดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,130.00 บาท บริษทั โครดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,130.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170100 #########

100 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 4,708.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,400.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170101 #########
101 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  3  รายการ          1  งวด 24,556.50     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 22,950.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 22,950.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170102 #########
102 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 37,514.20     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 35,060.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 35,060.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170103 #########
103 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 5,136.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ไอ.เอม็.โปรเจ็ค จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั เอ.ไอ.เอม็.โปรเจ็ค จาํกดั 4,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170104 #########
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา

ไม่รวม vat)

ราคา (ราคาไม่รวม 

vat)

104 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 5,970.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,580.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,580.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170105 #########
105 จา้งซ่อมเครื;องทาํอากาศแห้ง จาํนวน  1  งาน          1  งวด 10,567.32     ตกลงราคา บริษทั ธีรวฒัน์ เครื;องอดัลม จาํกดั 9,876.00 บาท บริษทั ธีรวฒัน์ เครื;องอดัลม จาํกดั 9,876.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170106 #########
106 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  30  รายการ          1  งวด 12,642.06     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 11,815.01 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 11,815.01 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170107 #########
107 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชั;น จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั;น จาํกดั 6,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170108 #########
108 จา้งซ่อมเครื;องสาํรองไฟฟ้า  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 86,498.80     ตกลงราคา บริษทั วคิทรอน ย.ูพี.เอส.(ไทยแลนด)์ จาํกดั 80,840.00 บาท บริษทั วคิทรอน ย.ูพี.เอส.(ไทยแลนด)์ จาํกดั 80,840.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170109 #########
109 จา้งซ่อมเครื;องสาํรองไฟฟ้า  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 7,704.00     ตกลงราคา บริษทั บีที คอนเนค จาํกดั 7,200.00 บาท บริษทั บีที คอนเนค จาํกดั 7,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170110 #########
110 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 23,754.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี; ส์ จาํกดั 22,200.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี; ส์ จาํกดั 22,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170111 #########
111 จา้งบริการตรวจสอบเครื;อง Dynamic Scanning Caloriment จาํนวน  1  งาน         1  งวด 8,560.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 8,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170112 #########
112 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  4  รายการ          1  งวด 30,313.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 28,330.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 28,330.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170114 #########
113 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1  งวด 37,450.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 35,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170116 #########
114 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2  รายการ          1  งวด 41,500.00     ตกลงราคา บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 38,785.05 บาท บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 38,785.05 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170117 #########
115 จา้งเหมาบริการตรวจเชค็และบาํรุงรักษาระบบห้อง Clean room  จาํนวน  1           1  งวด 98,654.00     ตกลงราคา บริษทั สกิล ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั 92,200.00      บาท บริษทั สกิล ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั 92,200.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043160134 #########

(6052160075)
116 จา้งศึกษาวจิยัการพฒันาระบบนาํส่งนาโนจากสารสกดัเพื;อใชใ้นเครื;องสาํอาง          5 งวด 95,000.00     ตกลงราคา นางสาว ศศิกาญจน์ ชยัศรี 95,000.00 บาท นางสาว ศศิกาญจน์ ชยัศรี 95,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043160135 #########

ชะลอ ริ8วรอย ห้องปฏิบตัิการนาโนเวชสาํอาง  จาํนวน  1  งาน (6052160076)
117 จา้งเหมาผูป้ระสานงานโรงงานตน้แบบเครื;องสาํอาง  จาํนวน  1  งาน          3  งวด 79,500.00     ตกลงราคา นางสาว พณิศวรากรณ์  ประวงิ 79,500.00 บาท นางสาว พณิศวรากรณ์  ประวงิ 79,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043160136 #########

(6052160077)
118 จา้งบาํรุงดูแลรักษาเครื;องกรองนํ8าบริสุทธิB   จาํนวน  1  งาน          1  งวด 16,135.60     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ8ง 1992 จาํกดั 15,080.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ8ง 1992 จาํกดั 15,080.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043160137 #########

(6052160078)
119 จา้งเหมาเตรียมตวัอยา่งขึ8นรูปและทดสอบวสัดุ  จาํนวน  1  งาน          2  งวด 44,000.00     ตกลงราคา นางสาว เกวรินทร์ ประมวล 44,000.00 บาท นางสาว เกวรินทร์ ประมวล 44,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043160138 #########

(6052160079)
120 จา้งวเิคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพการลดลงของแคลเซียมบนแผงรังผึ8ง          3  งวด 48,000.00     ตกลงราคา นางสาว วริทธินนัท ์ อไุรสกุล 48,000.00 บาท นางสาว วริทธินนัท ์ อไุรสกุล 48,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043160139 #########

ทั8งก่อนและหลงัเคลือบสารเคมี  จาํนวน  1  งาน (6052160080)
121 จา้งเหมาบริการพนกังานตอ้นรับและรับโทรศพัท ์ จาํนวน  1  งาน          12 งวด 260,549.28 260,549.28     ตกลงราคา บริษทั สามพี โปรเฟซชนันลั จาํกดั 243,504.00 บาท บริษทั สามพี โปรเฟซชนันลั จาํกดั 243,504.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043160140 #########

(6052160081)
122 จา้งเหมาบริการเครื;องถา่ยเอกสารพร้อมพนกังาน  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 มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043160141 #########

(6052160082)
123 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 มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043160142 #########

(6052160083)
124 จา้งเหมาบริการดูแลงานบริหารอาคาร  จาํนวน  1  งาน           6 งวด 111,000.00 111,000.00     ตกลงราคา นาย ถนอมศกัดิB  กอ้นเสมา 111,000.00 บาท นาย ถนอมศกัดิB  กอ้นเสมา 111,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043160143 #########

(6052160084)
125 นํ8าดื;มบรรจุถงัโพลีคาร์บอเสตสีฟ้าใส  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 มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043160144 #########

(6051170003)
126 จา้งเหมาบริการงานบริหารระบบอาคาร  จาํนวน  1  งาน          12 งวด 1,104,175.80 1,104,175.80       วธิีพิเศษ บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วสิ จาํกดั 1,031,940.00 บาท บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วสิ จาํกดั ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043160145 #########

(6052160086)
127 จา้งเหมาบริการจดัการดา้นความปลอดภยั  จาํนวน  1  งาน          6  งวด 114,000.00 114,000.00     ตกลงราคา นางสาว ชชัฎาวรรณ ศิริจนัทราวงษ์ 114,000.00 บาท นางสาว ชชัฎาวรรณ ศิริจนัทราวงษ์ 114,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170001 3/10/2559

(6052170001)
128 เครื;องควบคุมอตัราการไหลของแก๊ส 1 ชุด          1  งวด 680,520.00 680,520.00      สอบราคา บริษทั เทคโทรนิค จาํกดั 618,000.00 บาท บริษทั เทคโทรนิค จาํกดั 618,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170002 #########
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจดัซื�อ/จดัจ้าง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา

ไม่รวม vat)

ราคา (ราคาไม่รวม 

vat)

(6051170001)
129 ปัmมความดนัสูงพร้อมเครื;องสาํรองไฟฟ้า  จาํนวน  1  รายการ           1 งวด 755,235.00 755,235.00      สอบราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 705,607.48 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 705,607.48 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170003 #########

(6051170002)
130 จา้งเหมาบริการบนัทึกขอ้มูลและประสานงาน  จาํนวน  1  งาน          1  งวด 111,000.00 111,000.00     ตกลงราคา นางสาว สุกญัญา พรามขาว 111,000.00 บาท นางสาว สุกญัญา พรามขาว 111,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170004 1/11/2559

(6052170002)
140 จา้งดาํเนินการสังเคราะห์สารตา้นเชื8อไวรัสเอชไอว ีทีโนโฟเวยี อลาฟินาไมด์        12  งวด 276,000.00 276,000.00     ตกลงราคา นาย ศตวรรษ เดือนสวา่ง 276,000.00 บาท นาย ศตวรรษ เดือนสวา่ง 276,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170005 #########

ฟมูาเรต (ทีเอเอฟ) จาํนวน  1 งาน (6052170003)
141 จา้งบริการแกไ้ขปัญหาดา้น IT  จาํนวน  1  งาน         12  งวด 299,172.00 299,172.00     ตกลงราคา บริษทั เพียว ไอที จาํกดั 279,600.00 บาท บริษทั เพียว ไอที จาํกดั 279,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170006 #########

(6052170004)
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