
แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

1 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 107,000.00      107,000.00          ตกลงราคา
 โครงการศูนยว์ิจัยและพัฒนาชานํ" ามนั
และพืชนํ" ามนั (ร้านค้า)

107,000.00    บาท
 โครงการศูนยว์ิจัยและพัฒนาชานํ" ามนั
และพืชนํ" ามนั (ร้านค้า)

107,000.00    บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170113 31/10/2559

2 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 21,400.00           ตกลงราคา บริษทั ซีค อินเตอร์ จํากัด 20,000.00      บาท บริษทั ซีค อินเตอร์ จํากัด 20,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170118 1/11/2559

3 จ้างเหมาติดตั" งเดินสายเมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์          1  งวด 125,596.60      125,596.60          ตกลงราคา บริษทั ยูทิลิตี"  โปรเจค จํากัด 117,380.00    บาท บริษทั ยูทิลิตี"  โปรเจค จํากัด 117,380.00    บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170119 1/11/2559

ห้องปฏิบัติการ  NEC  จํานวน  1  งาน

4 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 17,911.80           ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ ์เคมิเคิล จํากัด 16,740.00      บาท บริษทั เอเพกซ ์เคมิเคิล จํากัด 16,740.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170120 1/11/2559

5 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  รายการ          1  งวด 18,757.10           ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ ์เคมิเคิล จํากัด 17,530.00      บาท บริษทั เอเพกซ ์เคมิเคิล จํากัด 17,530.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170121 1/11/2559

6 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 6,783.80             ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 6,340.00       บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 6,340.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170122 2/11/2559

7 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  8  รายการ          1  งวด 21,935.00           ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จํากัด 20,500.00      บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จํากัด 20,500.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170123 1/11/2559

8 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  รายการ          1  งวด 35,984.10           ตกลงราคา บริษทั ไซน์แองเกิล จํากัด 33,630.00      บาท บริษทั ไซน์แองเกิล จํากัด 33,630.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170124 2/11/2559

9 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 58,957.00           ตกลงราคา
บริษทั โคแอกซ ์กรุป คอร์ปอเรชัBน 
จํากัด

55,100.00      บาท
บริษทั โคแอกซ ์กรุป คอร์ปอเรชัBน 
จํากัด

55,100.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170125 2/11/2559

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที#  1 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559
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แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

10 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  รายการ          1  งวด 38,092.00           ตกลงราคา บริษทั แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท์ จํากัด 35,600.00      บาท บริษทั แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท์ จํากัด 35,600.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170126 2/11/2559

11 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  รายการ          1  งวด 26,643.00           ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 24,900.00      บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 24,900.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170127 2/11/2559

12 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  รายการ          1  งวด 10,956.80           ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จํากัด 10,240.00      บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จํากัด 10,240.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170129 2/11/2559

13 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 5,264.40             ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 4,920.00       บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

4,920.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170131 30/11/2559

14 จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  2  งาน          1  งวด 12,037.50           ตกลงราคา
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ" ง                 
     เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

11,250.00      บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ" ง เซอร์วิสเซส
 (ประเทศไทย) จํากัด

11,250.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170132 2/11/2559

15 ค่าจ้างตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ          1 งวด 19,795.00           ตกลงราคา
บริษทั เอส.พี.เอส.คอนซลัติ" ง เซอร์วิส 
จํากัด

18,500.00      บาท
บริษทั เอส.พี.เอส.คอนซลัติ" ง เซอร์วิส 
จํากัด

18,500.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170133 3/11/2559

จากปล่องระบายอากาศ จํานวน 1 งาน

16 จ้างทดสอบเครืB อง Filter Press  จํานวน  1 งาน          1  งวด 2,140.00             ตกลงราคา บริษทั แมก็ซว์อเตอร์ อินเตอร์เท็ค จํากัด 2,000.00       บาท
บริษทั แมก็ซว์อเตอร์ อินเตอร์เท็ค 
จํากัด

2,000.00       บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170135 7/11/2559

17 จ้างเหมาออกแบบบรรจุภณัฑ ์ผลิตภณัฑช์นิดแคปซูล         1  งวด 144,450.00      144,450.00          ตกลงราคา บริษทั ฤทธิQ วิจิต จํากัด 135,000.00    บาท บริษทั ฤทธิQ วิจิต จํากัด 135,000.00    บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170137 30/11/2559

จากไขอ้อย (policosanol) และผลิตภณัฑต์้นแบบบรรจุ
ภณัฑ ์ บรรจุ 100 เมด็ จํานวน  200  ขวด

 จํานวน  1  งาน

18 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 22,470.00           ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติ" ง จํากัด

21,000.00      บาท
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติ" ง จํากัด

21,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170138 8/11/2559
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แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

19 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 48,406.80           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 45,240.00      บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

45,240.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170139 8/11/2559

20 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 1,765.50             ตกลงราคา บริษทั คอสเมพลัส จํากัด 1,650.00       บาท บริษทั คอสเมพลัส จํากัด 1,650.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170140 8/11/2559

21 นํ" าสาํหรับใช้ในงานวิจัย  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 1,399.99             ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จํากัด 1,308.40       บาท บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จํากัด 1,308.40       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170141 9/11/2559

22 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 17,120.00           ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จํากัด 16,000.00      บาท บริษทั เมอร์ค จํากัด 16,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170142 9/11/2559

23 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 25,915.40           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 24,220.00      บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

24,220.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170143 9/11/2559

24 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 19,795.00           ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติ" ง จํากัด

18,500.00      บาท
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติ" ง จํากัด

18,500.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170144 9/11/2559

25 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  รายการ          1  งวด 27,178.00           ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ ์ไซแอนติฟิค จํากัด 25,400.00      บาท บริษทั ฟินิกซ ์ไซแอนติฟิค จํากัด 25,400.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170145 9/11/2559

26 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 12,165.90           ตกลงราคา บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 11,370.00      บาท บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 11,370.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170146 9/11/2559

27 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  13  รายการ          1  งวด 38,734.00           ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จํากัด 36,200.00      บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จํากัด 36,200.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170147 9/11/2559

28 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  7  รายการ          1  งวด 38,734.00           ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จํากัด 36,200.00      บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จํากัด 36,200.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170148 9/11/2559

29 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 2,632.20             ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ" ง จํากัด 2,460.00       บาท บริษทั ธีระเทรดดิ" ง จํากัด 2,460.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170149 9/11/2559
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แบบ สขร.1ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

30 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  รายการ          1  งวด 32,100.00           ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก 30,000.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก 30,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170150 9/11/2559

31 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  รายการ          1  งวด 44,726.00           ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ" ง 1992 จํากัด 41,800.00      บาท บริษทั แบงเทรดดิ" ง 1992 จํากัด 41,800.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170151 9/11/2559

32 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 21,465.27           ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จํากัด 20,061.00      บาท บริษทั เจนบรรเจิด จํากัด 20,061.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170152 9/11/2559

33 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  รายการ          1  งวด 30,259.60           ตกลงราคา บริษทั ฟิลเตอร์ ซพัพลาย จํากัด 28,280.00      บาท บริษทั ฟิลเตอร์ ซพัพลาย จํา 28,280.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170153 9/11/2559

34
จ้างซ่อมและบริการตรวจเช็คสภาพเครืB องกวน
สารละลาย  จํานวน  1  งาน

         1  งวด 3,210.00             ตกลงราคา บริษทั แล็บควิป (ประเทศไทย) จํากัด 3,000.00       บาท บริษทั แล็บควิป (ประเทศไทย) จํากัด 3,000.00       บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170154 9/11/2559

สารละลาย  จํานวน  1  งาน

35 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 26,643.00           ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จํากัด 24,900.00      บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จํากัด 24,900.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170155 9/11/2559

36 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 6,227.40             ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,820.00       บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,820.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170156 9/11/2559

37 จ้างสอบเทียบเครืB องมือวิทยาศาสตร์  จํานวน 1 งาน          1  งวด 9,630.00             ตกลงราคา
บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชัBนแนล 
เทคโนโลยี จํากัด

9,000.00       บาท
บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชัBนแนล 
เทคโนโลยี จํากัด

9,000.00       บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170157 10/11/2559

38 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 7,750.00             ตกลงราคา
บริษทั เอสบีอาร์ทู อินเตอร์เนชัBนแนล 
จํากัด

7,750.00       บาท
บริษทั เอสบีอาร์ทู อินเตอร์เนชัBนแนล
 จํากัด

7,750.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170161 30/11/2559

39 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 32,517.30           ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 30,390.00      บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 30,390.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170162 14/11/2559

40 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 7,500.70             ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 7,010.00       บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

7,010.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170163 14/11/2559
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แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

41 จ้างสงัเคราะห์สาร  จํานวน  1  งาน          1  งวด 659.12               ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก 616.00          บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก 616.00          บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170164 14/11/2559

42 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  รายการ          1  งวด 22,314.85           ตกลงราคา บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ ์จํากัด 20,855.00      บาท บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ ์จํากัด 20,855.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170165 14/11/2559

43 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  รายการ 1 งวด 24,931.00           ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัBน จํากัด 23,300.00      บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัBน จํากัด 23,300.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170166 14/11/2559

44 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 40,660.00           ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 38,000.00      บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 38,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170167 14/11/2559

45 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  รายการ          1  งวด 12,091.00           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 11,300.00      บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

11,300.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170168 14/11/2559

46 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 11,202.90           ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน 10,470.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน 10,470.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170169 14/11/2559

47 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 15,247.50           ตกลงราคา
บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

14,250.00      บาท
บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

14,250.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170170 14/11/2559

48 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  รายการ          1  งวด 11,074.50           ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 10,350.00      บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 10,350.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170171 14/11/2559

49 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 11,984.00           ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ ์เคมิเคิล จํากัด 11,200.00      บาท บริษทั เอเพกซ ์เคมิเคิล จํากัด 11,200.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170172 14/11/2559

50 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 3,852.00             ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ ์โปร จํากัด 3,600.00       บาท บริษทั แมกซิแมกซ ์โปร จํากัด 3,600.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170173 14/11/2559

51 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  5  รายการ          1  งวด 18,628.70           ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จํากัด 17,410.00      บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จํากัด 17,410.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170174 14/11/2559
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แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

52 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  รายการ          1  งวด 5,959.90             ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 5,570.00       บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

5,570.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170175 14/11/2559

53 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 9,715.60             ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 9,080.00       บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

9,080.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170176 14/11/2559

54
จ้างสอบเทียบเครืB อง Portable Colorimeter จํานวน  1  
งาน

         1  งวด 19,260.00           ตกลงราคา บริษทั เซน็เทเซีย จํากัด 18,000.00      บาท บริษทั เซน็เทเซีย จํากัด 18,000.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170177 14/11/2559

55 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 12,326.40           ตกลงราคา
บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย)
 จํากัด

11,520.00      บาท
บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

11,520.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170178 14/11/2559

56 จ้างซ่อมเครืB อง Auto Sampler Injector  จํานวน 1 งาน         1  งวด 23,300.00           ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จํากัด 21,775.70      บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จํากัด 21,775.70      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170179 14/11/2559

57 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2 รายการ          1  งวด 11,235.00           ตกลงราคา
บริษทั ไอน์สแล็บ อินเตอร์เนชัBนแนล 
จํากัด

10,500.00      บาท
บริษทั ไอน์สแล็บ อินเตอร์เนชัBนแนล 
จํากัด

10,500.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170180 21/11/2559

58 จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  1  งาน          1  งวด 25,500.00           ตกลงราคา  กองยาแผนไทยและสมุนไพร 25,500.00      บาท  กองยาแผนไทยและสมุนไพร 25,500.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170181 14/11/2559

59 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 20,190.90           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 18,870.00      บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

18,870.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170182 14/11/2559

60 จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  1  งาน          1  งวด 15,000.00           ตกลงราคา  กองยาแผนไทยและสมุนไพร 15,000.00      บาท  กองยาแผนไทยและสมุนไพร 15,000.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170183 15/11/2559

61 วัสดุความปลอดภยั  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 6,227.40             ตกลงราคา บริษทั เอส.พี. บวรกิตติQ  จํากัด 5,820.00       บาท บริษทั เอส.พี. บวรกิตติQ  จํากัด 5,820.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170184 15/11/2559

62 จ้างสงัเคราะห์สาร  จํานวน  2  งาน          1  งวด 14,204.25           ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก 13,275.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก 13,275.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170185 15/11/2559
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แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

63 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 51,467.00           ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด  จํากัด 48,100.00      บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด  จํากัด 48,100.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170186 15/11/2559

64 จ้างสงัเคราะห์สาร  จํานวน  1  งาน          1  งวด 26,001.00           ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก 24,300.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก 24,300.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170187 15/11/2559

65 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 5,156.33             ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก 4,819.00       บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก 4,819.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170188 15/11/2559

66 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 53,500.00           ตกลงราคา บริษทั ภูดิศณเ์ทค จํากัด 50,000.00      บาท บริษทั ภูดิศณเ์ทค จํากัด 50,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170189 15/11/2559

67 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 51,360.00           ตกลงราคา บริษทั ซีค อินเตอร์ จํากัด 48,000.00      บาท บริษทั ซีค อินเตอร์ จํากัด 48,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170190 15/11/2559

68 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 48,150.00           ตกลงราคา บริษทั ภูดิศณเ์ทค จํากัด 45,000.00      บาท บริษทั ภูดิศณเ์ทค จํากัด 45,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170191 15/11/2559

69 จ้างเหมาการพัฒนาเทคนิคในการเตรียมตัวอย่าง  และ         1  งวด 51,000.00           ตกลงราคา นางสาว ปิยวรรณ ไพศรีสาร 51,000.00      บาท นางสาว ปิยวรรณ ไพศรีสาร 51,000.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170192 15/11/2559

วิเคราะห์ผลทางการภาพของวัสดุนาโน  จํานวน  1  
งาน

70 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  9  รายการ          1  งวด 49,327.00           ตกลงราคา บริษทั อีสซีBเทค จํากัด 46,100.00      บาท บริษทั อีสซีBเทค จํากัด 46,100.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170193 15/11/2559

71 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 7,939.40             ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 7,420.00       บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

7,420.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170194 15/11/2559

72 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 4,098.10             ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,830.00       บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,830.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170195 15/11/2559
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แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

73 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 2,557.30             ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 2,390.00       บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

2,390.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170196 15/11/2559

74 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  9  รายการ          1  งวด 11,363.40           ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จํากัด 10,620.00      บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จํากัด 10,620.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170197 15/11/2559

75 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 95,358.40           ตกลงราคา บริษทั ยีนพลัส  จํากัด 89,120.00      บาท บริษทั ยีนพลัส  จํากัด 89,120.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170198 15/11/2559

76 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 12,000.00           ตกลงราคา
บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์
จํากัด

11,214.95      บาท
บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์
จํากัด

11,214.95      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170199 16/11/2559

77 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 30,000.00           ตกลงราคา
บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์
จํากัด

28,037.38      บาท
บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์
จํากัด

28,037.38      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170200 16/11/2559

78 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  รายการ          1  งวด 59,813.00           ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด 55,900.00      บาท บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด 55,900.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170201 16/11/2559

79 จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  1  งาน          1  งวด 7,655.85             ตกลงราคา บริษทั แซน อี.68 แลบ จํากัด 7,155.00       บาท บริษทั แซน อี.68 แลบ จํากัด 7,155.00       บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170202 16/11/2559

80 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 2,065.10             ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,930.00       บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,930.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170203 16/11/2559

81 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  11  รายการ          1  งวด 37,193.20           ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ ์ไซแอนติฟิค จํากัด 34,760.00      บาท บริษทั ฟินิกซ ์ไซแอนติฟิค จํากัด 34,760.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170204 16/11/2559

82 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  4  รายการ          1  งวด 16,338.90           ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จํากัด 15,270.00      บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จํากัด 15,270.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170206 17/11/2559

83 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 10,165.00           ตกลงราคา
บริษทั เอ็มซี อิเล็กทรอนิคส ์พาร์ท 
จํากัด

9,500.00       บาท
บริษทั เอ็มซี อิเล็กทรอนิคส ์พาร์ท 
จํากัด

9,500.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170207 17/11/2559
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แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

84 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  5  รายการ          1  งวด 16,082.10           ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 14,050.00      บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 14,050.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170208 22/11/2559

85 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 34,240.00           ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จํากัด 32,000.00      บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จํากัด 32,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170209 17/11/2559

86 วัสดุงานอาคาร  จํานวน  13  รายการ          1  งวด 14,736.04           ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส ์จํากัด 13,772.00      บาท บริษทั เอ.ทูลส ์จํากัด 13,772.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170210 17/11/2559

87 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3  รายการ          1  งวด 23,807.50           ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติ" ง จํากัด

22,250.00      บาท
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติ" ง จํากัด

22,250.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170211 17/11/2559

88 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 11,556.00           ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 10,800.00      บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 10,800.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170212 17/11/2559

89 จ้างสงัเคราะห์สาร  จํานวน  1  งาน          1  งวด 629.16               ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก 588.00          บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก 588.00          บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170213 21/11/2559

90 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ 1 งวด 3,595.20             ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 3,360.00       บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 3,360.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170214 18/11/2559

91 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 10,700.00           ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 10,000.00      บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 10,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170215 18/11/2559

92 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 55,276.20           ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 51,660.00      บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 51,660.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170216 18/11/2559

93 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 31,672.00           ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมดิแคร์ ซพัพลาย 29,600.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจําก เมดิแคร์ ซพัพลาย 29,600.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170217 18/11/2559

94 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  5  รายการ          1  งวด 27,028.20           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 25,260.00      บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

25,260.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170218 18/11/2559

Page 9 of 18



แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

95 วัสดุสาํนักงาน  จํานวน  17  รายการ          1  งวด 10,703.95           ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 10,003.69      บาท บริษทั ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 10,003.69      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170219 18/11/2559

96 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3 รายการ          1  งวด 97,370.00           ตกลงราคา บริษทั สมาร์ทโฟล  จํากัด 91,000.00      บาท บริษทั สมาร์ทโฟล  จํากัด 91,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170220 21/11/2559

97 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 23,754.00           ตกลงราคา บริษทั สมาร์ทโฟล  จํากัด 22,200.00      บาท บริษทั สมาร์ทโฟล  จํากัด 22,200.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170221 21/11/2559

98 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 18,725.00           ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จํากัด 17,500.00      บาท บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จํากัด 17,500.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170222 21/11/2559

99 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3 รายการ          1  งวด 20,554.00           ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 19,200.00      บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 19,200.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170223 21/11/2559

100 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  รายการ          1  งวด 28,515.50           ตกลงราคา
บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

26,650.00      บาท
บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

26,650.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170224 21/11/2559

101 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน  3 รายการ          1  งวด 14,552.00           ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัBน จํากัด 13,600.00      บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัBน จํากัด 13,600.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170225 21/11/2559

102
จ้างซ่อมและเปลีB ยนอะไหล่เครืB องเตาเผา               
จํานวน 1 งาน

         1  งวด 35,310.00           ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจําก อุปกรณแ์ละเคมีวิจัย 33,000.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจําก อุปกรณแ์ละเคมีวิจัย 33,000.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170226 21/11/2559

103 จ้างสอบเทียบเครืB องตู้อบสุญญากาศ  จํานวน 1 งาน          1  งวด 6,313.00             ตกลงราคา
บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชัBน เซน็เตอร์
 จํากัด

5,900.00       บาท
บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชัBน เซน็เตอร์
 จํากัด

5,900.00       บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170227 21/11/2559

104 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   10  รายการ          1  งวด 28,643.90           ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ ์ซายน์ จํากัด 26,770.00      บาท บริษทั แอ๊ดวานซ ์ซายน์ จํากัด 26,770.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170228 21/11/2559

105 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 13,268.00           ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จํากัด 12,400.00      บาท บริษทั กิบไทย จํากัด 12,400.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170229 21/11/2559
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แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

106 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 34,464.70           ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จํากัด 32,210.00      บาท บริษทั กิบไทย จํากัด 32,210.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170230 21/11/2559

107 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   3  รายการ          1  งวด 14,723.20           ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 13,760.00      บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 13,760.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170231 22/11/2559

108 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   2  รายการ          1  งวด 37,546.30           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 35,090.00      บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

35,090.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170232 22/11/2559

109 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   3  รายการ          1  งวด 10,261.30           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 9,590.00       บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

9,590.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170233 22/11/2559

110 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   15  รายการ          1  งวด 42,992.60           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 40,180.00      บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

40,180.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170234 22/11/2559

111 จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  1  งาน          1  งวด 13,963.50           ตกลงราคา
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ" ง เซอร์วิสเซส
 (ประเทศไทย) จํากัด

13,050.00      บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ" ง เซอร์วิสเซส
 (ประเทศไทย) จํากัด

13,050.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170235 22/11/2559

112 จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  1  งาน          1  งวด 2,889.00             ตกลงราคา
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ" ง เซอร์วิสเซส
 (ประเทศไทย) จํากัด

2,700.00       บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ" ง เซอร์วิสเซส
 (ประเทศไทย) จํากัด

2,700.00       บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170236 22/11/2559

113 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 17,098.60           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 15,980.00      บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

15,980.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170237 22/11/2559

114 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 24,289.00           ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 22,700.00      บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 22,700.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170238 22/11/2559

115 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   2  รายการ          1  งวด 34,924.80           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 32,640.00      บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

32,640.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170239 22/11/2559

116 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   6  รายการ          1  งวด 66,417.00           ตกลงราคา
บริษทั เอสบีอาร์ทู อินเตอร์เนชัBนแนล 
จํากัด

66,417.00      บาท
บริษทั เอสบีอาร์ทู อินเตอร์เนชัBนแนล
 จํากัด

66,417.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170240 22/11/2559
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แบบ สขร.1ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

117 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   3  รายการ          1  งวด 242,600.00      242,600.00          ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด 226,728.97    บาท บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด 226,728.97    บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170241 22/11/2559

118 วัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 2,343.30             ตกลงราคา
บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ คอร์
ปอเรชัBน จํากัด

2,190.00       บาท
บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ คอร์
ปอเรชัBน จํากัด

2,190.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170242 22/11/2559

119
จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแสดงผลการ
ทํางาน ของระบบเครืB องกรองนํ" า  จํานวน  1  งาน

         1  งวด 80,000.00           ตกลงราคา นาย วิรฉัตร บุณฑริกบุตร 80,000.00      บาท นาย วิรฉัตร บุณฑริกบุตร 80,000.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170243 22/11/2559

120
จ้างเหมาติดตั" งมอเตอร์  Inline Booster Fan ให้กับ 
Fume

         1  งวด 91,485.00           ตกลงราคา
บริษทั อารีย ์เอ็นจิเนียร์ ซพัพลายส ์
จํากัด

85,500.00      บาท
บริษทั อารีย ์เอ็นจิเนียร์ ซพัพลายส ์
จํากัด

85,500.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170244 22/11/2559

Hood ห้องปฏิบัติการ NEC ชั" น 3   จํานวน  1  งาน

121 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   2  รายการ          1  งวด 1,786.90             ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,670.00       บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,670.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170245 30/11/2559

122 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   2  รายการ          1  งวด 2,140.00             ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอิร์ต เคมี แล็บ 2,000.00       บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอิร์ต เคมี แล็บ 2,000.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170246 23/11/2559

123 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   3  รายการ          1  งวด 96,300.00           ตกลงราคา บริษทั สมาร์ทโฟล  จํากัด 90,000.00      บาท บริษทั สมาร์ทโฟล  จํากัด 90,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170247 23/11/2559

124 จ้างปรับปรุงระบบปัg มของชุดกําจัดไอกรดสารเคมี          1  งวด 70,834.00           ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จํากัด 66,200.00      บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จํากัด 66,200.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170248 23/11/2559

(Scrubber)  จํานวน  1  งาน

125
จ้างเหมาขนยา้ยพร้อมติดตั" งงานระบบอุปกรณ ์ /
เครืB องมือ

         1  งวด 298,530.00      298,530.00          ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน์ จํากัด 279,000.00    บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จํากัด 279,000.00    บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170249 23/11/2559

จํานวน  1  งาน

126 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   2  รายการ          1  งวด 23,459.75           ตกลงราคา บริษทั พี.ที.ไซเอนทิฟิค จํากัด 21,925.00      บาท บริษทั พี.ที.ไซเอนทิฟิค จํากัด 21,925.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170251 24/11/2559
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แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

127 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 12,840.00           ตกลงราคา บริษทั วินเซนส ์ จํากัด 12,000.00      บาท บริษทั วินเซนส ์ จํากัด 12,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170252 25/11/2559

128 เครืB องทํานํ" าเยน็  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 4,387.00             ตกลงราคา บริษทั มรกตไฮเทค จํากัด 4,100.00       บาท บริษทั มรกตไฮเทค จํากัด 4,100.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170253 25/11/2559

129 จ้างวิเคราะห์ทดสอบ  จํานวน  5  งาน          1  งวด 9,630.00             ตกลงราคา
บริษทั ศูนยห์้องปฏิบัติการและวิจัย
ทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย
 จํากัด

9,000.00       บาท
บริษทั ศูนยห์้องปฏิบัติการและวิจัย
ทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย
 จํากัด

9,000.00       บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170254 25/11/2559

130 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   7  รายการ          1  งวด 23,968.00           ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ ์ไซแอนติฟิค จํากัด 22,400.00      บาท บริษทั ฟินิกซ ์ไซแอนติฟิค จํากัด 22,400.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170255 25/11/2559

131 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 129,791.00      129,791.00          ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ ์ซายน์ จํากัด 119,300.00    บาท บริษทั แอ๊ดวานซ ์ซายน์ จํากัด 119,300.00    บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170256 25/11/2559

132 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 3,210.00             ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชัBน จํากัด 3,000.00       บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชัBน จํากัด 3,000.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170257 25/11/2559

133 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 3,745.00             ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชัBน จํากัด 3,500.00       บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชัBน จํากัด 3,500.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170258 25/11/2559

134 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 11,941.20           ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน 11,160.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน 11,160.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170259 25/11/2559

135 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 4,975.50             ตกลงราคา บริษทั ซีทีไอ แอนด์ ซายน์ จํากัด 4,650.00       บาท บริษทั ซีทีไอ แอนด์ ซายน์ จํากัด 4,650.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170260 25/11/2559

136 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 7,447.20             ตกลงราคา บริษทั ซีทีไอ แอนด์ ซายน์ จํากัด 6,960.00       บาท บริษทั ซีทีไอ แอนด์ ซายน์ จํากัด 6,960.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170261 25/11/2559

137 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์  จํานวน  1 งาน         1  งวด 19,902.00           ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 18,600.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 18,600.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170262 25/11/2559
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แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

138
จ้างเหมาจัดทํา Reaction Chamber ชนิด nozzle 
แรงดันสูง   จํานวน  1  งาน

         1  งวด 233,688.00      233,688.00          ตกลงราคา
บริษทั ซี แอนด์ เอ็น ออโต้ แมชชีน 
จํากัด

218,400.00    บาท
บริษทั ซี แอนด์ เอ็น ออโต้ แมชชีน 
จํากัด

218,400.00    บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170263 25/11/2559

139 จ้างเหมาทําชุดใบกวนผสม  จํานวน  1  งาน          1  งวด 461,812.00      461,812.00            พิเศษ
บริษทั ซี แอนด์ เอ็น ออโต้ แมชชีน 
จํากัด

431,600.00    บาท
บริษทั ซี แอนด์ เอ็น ออโต้ แมชชีน 
จํากัด

431,600.00    บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170264 25/11/2559

140 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 11,684.40           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 10,920.00      บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

10,920.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170265 25/11/2559

141 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 1,926.00             ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,800.00       บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,800.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170266 25/11/2559

142 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 4,200.00             ตกลงราคา บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด 3,925.24       บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด 3,925.24       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170267 28/11/2559

143 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 14,038.40           ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จํากัด 13,120.00      บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จํากัด 13,120.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170268 28/11/2559

144 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   12  รายการ          1  งวด 39,397.40           ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 36,820.00      บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 36,820.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170269 28/11/2559

145 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   5  รายการ          1  งวด 23,861.00           ตกลงราคา
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติ" ง จํากัด

22,300.00      บาท
บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติ" ง จํากัด

22,300.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170270 28/11/2559

146 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 13,696.00           ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จํากัด 12,800.00      บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จํากัด 12,800.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170271 28/11/2559

147 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   8  รายการ          1  งวด 37,214.60           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 34,780.00      บาท
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 
จํากัด

34,780.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170272 28/11/2559

148 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   2  รายการ          1  งวด 8,988.00             ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 8,400.00       บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 8,400.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170273 28/11/2559
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แบบ สขร.1

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

(รวม vat 7%) (รวม vat 7%)

ราคาที#เสนอ (ราคา ราคา (ราคาไม่รวม 

ไม่รวม vat) vat)

149 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 3,210.00             ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชัBน จํากัด 3,000.00       บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชัBน จํากัด 3,000.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170274 28/11/2559

150 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   2  รายการ          1  งวด 10,058.00           ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 9,400.00       บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 9,400.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170275 28/11/2559

151 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 4,815.00             ตกลงราคา บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,500.00       บาท บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,500.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170276 28/11/2559

152 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   3  รายการ          1  งวด 8,249.70             ตกลงราคา บริษทั บุญนําพา เอ็นจิเนียริB ง จํากัด 7,710.00       บาท บริษทั บุญนําพา เอ็นจิเนียริB ง จํากัด 7,710.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170277 28/11/2559

153 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   2  รายการ          1  งวด 5,243.00             ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จํากัด 4,900.00       บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จํากัด 4,900.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170278 28/11/2559

154 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   4  รายการ          1  งวด 40,392.50           ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จํากัด 37,750.00      บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จํากัด 37,750.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170279 28/11/2559

155 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 4,055.30             ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จํากัด 3,790.00       บาท บริษทั กิบไทย จํากัด 3,790.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170280 28/11/2559

156 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 11,770.00           ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จํากัด 11,000.00      บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จํากัด 11,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170281 28/11/2559

157 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   2  รายการ          1  งวด 6,420.00             ตกลงราคา บริษทั โพลีซายน์ เซอร์วิส จํากัด 6,000.00       บาท บริษทั โพลีซายน์ เซอร์วิส จํากัด 6,000.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170282 29/11/2559

158 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 12,840.00           ตกลงราคา บริษทั พีพี ซิสเต็ม จํากัด 12,000.00      บาท บริษทั พีพี ซิสเต็ม จํากัด 12,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170283 29/11/2559

159 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 15,215.40           ตกลงราคา
บริษทั เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

14,220.00      บาท
บริษทั เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

14,220.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170284 29/11/2559

Page 15 of 18



แบบ สขร.1

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

ไม่รวม vat) vat)

160 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 12,412.00           ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 11,600.00      บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 11,600.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170285 29/11/2559

161 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 26,750.00           ตกลงราคา
บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอน์ อินสต
รูเมนท์ จํากัด

25,000.00      บาท
บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอน์ อิน
สตรูเมนท์ จํากัด

25,000.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170286 30/11/2559

162 วัสดุความปลอดภยั  จํานวน  1  รายการ          1  งวด 4,713.00             ตกลงราคา บริษทั เอส.พี. บวรกิตติQ  จํากัด 3,900.00       บาท บริษทั เอส.พี. บวรกิตติQ  จํากัด 3,900.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170287 30/11/2559

163 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   2  รายการ          1  งวด 7,436.50             ตกลงราคา บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จํากัด 6,950.00       บาท บริษทั แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จํากัด 6,950.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170288 30/11/2559

164 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 4,494.00             ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัBน จํากัด 4,200.00       บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัBน จํากัด 4,200.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170289 30/11/2559

165 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 3,210.00             ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จํากัด 3,000.00       บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด์ ดี จํากัด 3,000.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170290 30/11/2559

166 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   4  รายการ          1  งวด 99,865.24           ตกลงราคา บริษทั บี.พี.ที.กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด 93,332.00      บาท บริษทั บี.พี.ที.กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด 93,332.00      บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170291 30/11/2559

167
จ้างยา้ยและติดตั" งเครืB องปรับอากาศ                          
        ห้องปฏิบัติการวิจัย  จํานวน  1  งาน

         1  งวด 6,099.00             ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดับเบิ" ล พี แอร์ 
เซอร์วิส

5,700.00       บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดับเบิ" ล พี แอร์ 
เซอร์วิส

5,700.00       บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6041170292 30/11/2559

168 วัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน   1  รายการ          1  งวด 2,835.50             ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด แล็ป ว ัลเล่ย ์ 2,650.00       บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด แล็ป ว ัลเล่ย ์ 2,650.00       บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6041170293 30/11/2559

169 วัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 55,117.16           ตกลงราคา  BBI Solutions 1,124.84       GBP  BBI Solutions 1,124.84       GBP
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6042170002 24/11/2559

170 Material 1 item           1 งวด 91,200.00           ตกลงราคา  MatTek Corporation 2,400.00       USD  MatTek Corporation 2,400.00       USD
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6042170003 17/11/2559
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171 Material 5 item           1 งวด 73,970.80           ตกลงราคา  Fitzgerald Industries Int 1,946.60       USD  Fitzgerald Industries Int 1,946.60       USD
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6042170004 24/11/2559

172 Material 1 item 1 งวด 22,857.00           ตกลงราคา  University WAFER 601.50          USD  University WAFER 601.50          USD
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6042170005 22/11/2559

173 Material 3 item           1 งวด 78,390.00           ตกลงราคา  CalBioreagents 2,010.00       USD  CalBioreagents 2,010.00       USD
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6042170006 24/11/2559

174 จ้างดําเนินการสงัเคราะห์สารต้านเชื" อไวรัสเอชไอวี ที        12  งวด 276,000.00      276,000.00          ตกลงราคา นาย ศตวรรษ เดือนสว่าง 276,000.00    บาท นาย ศตวรรษ เดือนสว่าง 276,000.00    บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6043170005 16/11/2559

โนโฟเวีย อลาฟินาไมด์ ฟูมาเรต (ทีเอเอฟ)                
  จํานวน  1 งาน

(6052170003)

175 จ้างบริการแก้ไขปัญหาด้าน IT  จํานวน 1 งาน         12  งวด 299,172.00      299,172.00          ตกลงราคา บริษทั เพียว ไอที จํากัด 279,600.00    บาท บริษทั เพียว ไอที จํากัด 279,600.00    บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6043170006 8/11/2559

(6052170004)

176
จ้างทําชุดเคลือบวัสดุและทําแห้งเป็นผง สาํหรับผลิต
ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบระเหยสารด้วยลมร้อน จํานวน 1 
งาน

          1 งวด 898,800.00      898,800.00            พิเศษ บริษทั เคเคเค พรีซิชัBน จํากัด 840,000.00    บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชัBน จํากัด 840,000.00    บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6043170007 9/11/2559

ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบระเหยสารด้วยลมร้อน จํานวน 1 
งาน

(6051170004)

177 ชุดเตาเผาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบให้ความร้อนด้วยฮีทเตอร์          1 งวด 699,780.00      699,780.00            พิเศษ บริษทั ไฮ-เด็น ฮีตเทค จํากัด 654,000.00    บาท บริษทั ไฮ-เด็น ฮีตเทค จํากัด 654,000.00    บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามข้อกําหนด

6043170008 9/11/2559

อุณหภูมิสูง จํานวน 1 ชุด (6051170005)

178 จ้างเหมาศึกษาการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ขนาด         1  งวด 60,000.00           ตกลงราคา นาย นนท์ ศรีไสววิไล 60,000.00      บาท นาย นนท์ ศรีไสววิไล 60,000.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6043170009 28/11/2559
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ระดับประลอง  จํานวน  1  งาน (6052170005)

179 จ้างซ่อมเครืB องสาํรองไฟ จํานวน  1  งาน          1  งวด 54,142.00           ตกลงราคา
บริษทั วิคทรอน ยู.พี.เอส.(ไทยแลนด์) 
จํากัด

50,600.00      บาท
บริษทั วิคทรอน ยู.พี.เอส.(ไทยแลนด์)
 จํากัด

50,600.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6043170010 15/11/2559

(6052170006)

180 จ้างบํารุงรักษาเครืB อง Reactive Plasma Sputtering         12  งวด 58,850.00           ตกลงราคา บริษทั แสงวิทย ์2000 จํากัด 55,000.00      บาท บริษทั แสงวิทย ์2000 จํากัด 55,000.00      บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6043170011 15/11/2559

System Type UNIVEX 350 จํานวน  1  งาน (6052170007)

181
จ้างเหมาเตรียมตัวอย่าง  ขึ" นรูปและทดสอบวัสดุ  
จํานวน  1

         6  งวด 132,000.00      132,000.00      ตกลงราคา นางสาว เกวรินทร์ ประมวล 132,000.00    บาท นางสาว เกวรินทร์ ประมวล 132,000.00    บาท
มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ตรงตามข้อกําหนด

6043170012 29/11/2559

งาน (6052170008)
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