
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวนงบประมาณ (รวม vat ราคากลาง (รวม vat 7     วธิกีารผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ (ไมร่วม vat 7%)        ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา (ไมร่วม vat 7%)           เหตุผลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!
1 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 14,980.00                ตกลงราคาบรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย 14,000.00          บาทบรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย 14,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170628 2/1/2017

2 จัดจา้งซอ่มเครื*อง GCMS จํานวน 1 งาน 1 งวด 98,386.11                ตกลงราคาบรษิัท เอจเิลนต ์เทคโนโลยสี ์( 91,949.64          บาทบรษิัท เอจเิลนต ์เทคโนโลยสี ์( 91,949.64          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170629 2/1/2017

3 จา้งสอบเทยีบเครื*องมอื จํานวน 5 รายการ 1 งวด 19,795.00                ตกลงราคาบรษิัท เทอรโ์มโลย ีจํากดั 18,500.00          บาทบรษิัท เทอรโ์มโลย ีจํากดั 18,500.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170630 2/1/2017

4 จา้งซอ่มเครื*องผสมความเร็วสงู จํานวน 1 งาน 1 งวด 5,029.00                  ตกลงราคาหา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมวีจิัย 4,700.00             บาทหา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมวีจิัย 4,700.00             บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170631 2/1/2017

5

จัดซื�ออะไหลส่ําหรับเครื*องดดูจา่ย
สารละลาย จํานวน 1 รายการ 1 งวด 1,070.00                  ตกลงราคาหา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมวีจิัย 1,000.00             บาทหา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมวีจิัย 1,000.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170632 2/1/2017

6 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 8,583.60                  ตกลงราคาบรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 7,980.00             บาทบรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 7,980.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170633 2/1/2017

7 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 3,959.00                  ตกลงราคาบรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,700.00             บาทบรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,700.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170634 2/1/2017

8 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 3,284.90                  ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 3,070.00             บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 3,070.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170635 2/2/2017

9 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 36,059.00                ตกลงราคาบรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 33,700.00          บาทบรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 33,700.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170636 2/2/2017

10 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 37,450.00                ตกลงราคาบรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 35,000.00          บาทบรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 35,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170637 2/2/2017

11 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ 1 งวด 9,630.00                  ตกลงราคาบรษิัท แอด๊วานซ ์ซายน ์จํากดั 9,000.00             บาทบรษิัท แอด๊วานซ ์ซายน ์จํากดั 9,000.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170638 2/2/2017

12 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 13,268.00                ตกลงราคาบรษิัท กบิไทย จํากดั 12,400.00          บาทบรษิัท กบิไทย จํากดั 12,400.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170639 2/2/2017

13 จา้งสรา้งชดุผลติเสน้ใยกลวง  จํานวน 1 ชดุ 1 งวด 288,900.00          288,900.00              ตกลงราคาบรษิัท เคเคเค พรซีชิั*น จํากดั 270,000.00        บาทบรษิัท เคเคเค พรซีชิั*น จํากดั 270,000.00        บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170640 2/2/2017

14

จา้งเหมาบรกิารตรวจสอบบํารงุรักษา 

เครื*องดดูควันไปกรดสารเคม ี(Hood) และ
 ชดุกําจัดไอกรดสารเคม ี(Scrubber) ยี*หอ้ 

Design จํานวน 1 งาน 1 งวด 149,586.00          149,586.00              ตกลงราคาบรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี จํากดั 139,800.00        บาทบรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี จํากดั 139,800.00        บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170641 2/2/2017

15 จัดซื�อวัสดสุํานักงาน จํานวน 73 รายการ 1 งวด 20,932.92                ตกลงราคาบรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน 19,563.48          บาทบรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน 19,563.48          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170642 2/3/2017

16 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 58,850.00                ตกลงราคาบรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 55,000.00          บาทบรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 55,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170643 2/3/2017

17 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 3,767.95                  ตกลงราคาบรษิัท ไฮ-เทค อมิเมจจิ�ง จํากดั 3,521.45             บาทบรษิัท ไฮ-เทค อมิเมจจิ�ง จํากดั 3,521.45             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170644 2/3/2017

18

จา้งเหมาตรวจสอบความระคายเคอืง
ผลติภัณฑแ์ชมพแูละครมีนวด จํานวน 1 

งาน 1 งวด 146,960.00          146,960.00              กรณีพเิศษมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์(คณะแพทยศ์าสตร์146,960.00        บาทมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์(คณะแพทยศ์าสตร์146,960.00        บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170645 2/7/2017

19 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 9,630.00                  ตกลงราคาบรษิัท โอเรยีนตลัสยาม (1978) 9,000.00             บาทบรษิัท โอเรยีนตลัสยาม (1978) 9,000.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170646 2/3/2017

20 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 69,550.00                ตกลงราคาบรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์65,000.00          บาทบรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์65,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170647 2/3/2017

21 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 21,400.00                ตกลงราคาบรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 20,000.00          บาทบรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 20,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170648 2/3/2017

22 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 11,395.50                ตกลงราคาบรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์ 10,650.00          บาทบรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์ 10,650.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170649 2/3/2017

23 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 5,136.00                  ตกลงราคาบรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั 4,800.00             บาทบรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั 4,800.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170650 2/3/2017

24 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 4 รายการ 1 งวด 25,005.90                ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 23,370.00          บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 23,370.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170651 2/3/2017

25 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 21,186.00                ตกลงราคาบรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 19,800.00          บาทบรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 19,800.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170652 2/3/2017

26 จัดจา้งผลติสเปรยไ์ลย่งุ จํานวน 1 งาน 1 งวด 74,900.00                ตกลงราคาบรษิัท ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จํากดั 70,000.00          บาทบรษิัท ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จํากดั 70,000.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170653 2/6/2017

27 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 16,050.00                ตกลงราคาบรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 15,000.00          บาทบรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 15,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170654 2/6/2017

28 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ 1 งวด 3,038.80                  ตกลงราคาบรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ*ง จํากดั 2,840.00             บาทบรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ*ง จํากดั 2,840.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170655 2/6/2017

29 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 3,852.00                  ตกลงราคาบรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง เซอรว์สิเซส3,600.00             บาทบรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง เซอรว์สิเซส3,600.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170656 2/6/2017

30 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 1,637.10                  ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 1,530.00             บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 1,530.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170657 2/6/2017

31 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 6 รายการ 1 งวด 34,518.20                ตกลงราคาหา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 32,260.00          บาทหา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 32,260.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170658 2/7/2017

32 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 2,568.00                  ตกลงราคาบรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย 2,400.00             บาทบรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย 2,400.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170659 2/7/2017

33

จา้งเหมาตรวจสอบความระคายเคอืง
ผลติภัณฑเ์ซรั*มผมผสมนํ�ามนัเมล็ดชา 

จํานวน 1 งาน 1 งวด 299,200.00          299,200.00              กรณีพเิศษมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์(คณะแพทยศ์าสตร์299,200.00        บาทมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์(คณะแพทยศ์าสตร์299,200.00        บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170660 2/7/2017

34 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 17,976.00                ตกลงราคาบรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 16,800.00          บาทบรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 16,800.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170661 2/7/2017

35 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 4 รายการ 1 งวด 23,807.50                ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 22,250.00          บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 22,250.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170662 2/7/2017

36 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 19,741.50                ตกลงราคาบรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์ 18,450.00          บาทบรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์ 18,450.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170663 2/7/2017

37 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ 1 งวด 4,078.84                  ตกลงราคาบรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์3,812.00             บาทบรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์3,812.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170664 2/9/2017

38 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 2,996.00                  ตกลงราคาบรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากดั 2,800.00             บาทบรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากดั 2,800.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170665 2/9/2017

39 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 7,490.00                  ตกลงราคาบรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั*น จํากดั 7,000.00             บาทบรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั*น จํากดั 7,000.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170666 2/9/2017

40 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ 1 งวด 29,318.00                ตกลงราคาบรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 27,400.00          บาทบรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 27,400.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170667 2/9/2017

41 จัดจา้งซอ่ม Pipet-Aid จํานวน 1 งาน 1 งวด 6,313.00                  ตกลงราคาบรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย 5,900.00             บาทบรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย 5,900.00             บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170668 2/9/2017

สรปุผลการดําเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน กมุภาพันธ ์2560

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ระหวา่งวันที* 1 กมุภาพันธ ์2560 ถงึ 28 กมุภาพันธ ์2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวนงบประมาณ (รวม vat ราคากลาง (รวม vat 7     วธิกีารผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ (ไมร่วม vat 7%)        ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา (ไมร่วม vat 7%)           เหตุผลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

42

จา้งเหมาบคุคลในการทดสอบตวัอยา่ง
วัสดนุาโน ดว้ยกระบวนการเรง่ดว้ยแสง 

จํานวน 1 งาน 1 งวด 54,000.00                ตกลงราคานาย พงคบ์ดนิทร ์อคุหปัญญาก 54,000.00          บาทนาย พงคบ์ดนิทร ์อคุหปัญญาก 54,000.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170669 2/9/2017

43 จัดจา้งพมิพแ์บบฟอรม์ จํานวน 1 งาน 1 งวด 11,342.00                ตกลงราคาบรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี จํากดั 10,600.00          บาทบรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี จํากดั 10,600.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170670 2/10/2017

44 จัดซื�อวัสดเุพื*อความปลอดภัย จํานวน 1 รายการ 1 งวด 14,445.00                ตกลงราคารา้น ใหมก่ารไฟฟ้าโดย นางแสงศรี 13,500.00          บาทรา้น ใหมก่ารไฟฟ้าโดย นางแสงศรี 13,500.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170671 2/10/2017

45 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 3 รายการ 1 งวด 92,876.00                ตกลงราคาบรษิัท ซกิมา่ เอซ ีจํากดั 86,800.00          บาทบรษิัท ซกิมา่ เอซ ีจํากดั 86,800.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170672 2/10/2017

46 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ 1 งวด 17,655.00                ตกลงราคาบรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 16,500.00          บาทบรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 16,500.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170673 2/10/2017

47 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 96,300.00                ตกลงราคาบรษิัท เคเคเค พรซีชิั*น จํากดั 90,000.00          บาทบรษิัท เคเคเค พรซีชิั*น จํากดั 90,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170674 2/10/2017

48 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 41,944.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย39,200.00          บาทบรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย39,200.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170675 2/10/2017

49 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 6 รายการ 1 งวด 35,213.70                ตกลงราคาบรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 32,910.00          บาทบรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 32,910.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170676 2/10/2017

50 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 40,446.00                ตกลงราคาบรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 37,800.00          บาทบรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 37,800.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170677 2/10/2017

51 จัดจา้งสอบเทยีบ จํานวน 1 งาน 1 งวด 1,605.00                  ตกลงราคาบรษิัท ควอลติี� คาลเิบรชั*น จํากดั 1,500.00             บาทบรษิัท ควอลติี� คาลเิบรชั*น จํากดั 1,500.00             บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170678 2/10/2017

52 จัดซื�อมอเตอร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 3,210.00                  ตกลงราคาบรษิัท บยิอนด ์บอรเ์ดอรเ์ลส จํากดั 3,000.00             บาทบรษิัท บยิอนด ์บอรเ์ดอรเ์ลส จํากดั 3,000.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170679 2/10/2017

53 จัดจา้งเปลี*ยนอะไหล ่จํานวน 1 งาน 1 งวด 15,515.00                ตกลงราคาหา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมวีจิัย14,500.00          บาทหา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมวีจิัย14,500.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170680 2/10/2017

54

จัดจา้งตรวจสอบบํารงุรักษา เครื*อง 

Microwave digestion จํานวน 1 งาน 1 งวด 5,350.00                  ตกลงราคาบรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 5,000.00             บาทบรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 5,000.00             บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170681 2/10/2017

55 จัดจา้งปรับปรงุระบบตูด้ดูความชื�น จํานวน 1 1 งวด 83,460.00                ตกลงราคาบรษิัท คอีอส ไทย จํากดั 78,000.00          บาทบรษิัท คอีอส ไทย จํากดั 78,000.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170682 2/10/2017

56

จัดจา้งดําเนนิการเสนอโครงการวจิัยเพื*อ
พจิารณารับรอง จํานวน 1 งาน 1 งวด 40,000.00                ตกลงราคาศนูย ์บรกิารทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสติ40,000.00          บาทศนูย ์บรกิารทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสติ40,000.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170683 2/10/2017

57

จัดจา้งดําเนนิการเสนอโครงการวจิัยเพื*อ
พจิารณารับรอง จํานวน 1 งาน 1 งวด 40,000.00                ตกลงราคาศนูย ์บรกิารทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสติ40,000.00          บาทศนูย ์บรกิารทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสติ40,000.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170684 2/10/2017

58 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 24,610.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 23,000.00          บาทบรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 23,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170685 2/10/2017

59 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 9 รายการ 1 งวด 38,413.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 35,900.00          บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 35,900.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170686 2/10/2017

60 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 5 รายการ 1 งวด 7,939.40                  ตกลงราคาบรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ แมททเีรยีล7,420.00             บาทบรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ แมททเีรยีล7,420.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170687 2/14/2017

61 จัดซื�อวัสดสุํานักงานจํานวน 1 รายการ 1 งวด 1,712.00                  ตกลงราคาบรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร1์,600.00             บาทบรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร1์,600.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170688 2/14/2017

62 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 1,444.50                  ตกลงราคาบรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง เซอรว์สิเซส1,350.00             บาทบรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง เซอรว์สิเซส1,350.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170689 2/14/2017

63 จัดจา้งจัดหาและประกอบชดุอปุกรณ์ จํานวน 1 งวด 49,800.00                ตกลงราคานาย สจุนิต ์วังสยุะ 49,800.00          บาทนาย สจุนิต ์วังสยุะ 49,800.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170691 2/14/2017

64 จัดจา้งสํารวจดา้นอาชวีอนามยั จํานวน 1 งาน 1 งวด 20,000.00                ตกลงราคานพ. จารพุงษ์  พรหมวทิักษ์ 20,000.00          บาทนพ. จารพุงษ์  พรหมวทิักษ์ 20,000.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170692 2/14/2017

65 จัดจา้งซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน 1 งวด 3,424.00                  ตกลงราคาบรษิัท สยามเครื*องชั*งและวศิวกรรม 3,200.00             บาทบรษิัท สยามเครื*องชั*งและวศิวกรรม 3,200.00             บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170693 2/16/2017

66 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 42,800.00                ตกลงราคาบรษิัท คอีอส ไทย จํากดั 40,000.00          บาทบรษิัท คอีอส ไทย จํากดั 40,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170694 2/16/2017

67 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 68,587.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย64,100.00          บาทบรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย64,100.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170695 2/16/2017

68 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 5 รายการ 1 งวด 22,684.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 21,200.00          บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 21,200.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170696 2/16/2017

69 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 2,835.50                  ตกลงราคาบรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ*ง จํากดั 2,650.00             บาทบรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ*ง จํากดั 2,650.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170697 2/16/2017

70 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 13,995.60                ตกลงราคาบรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 13,080.00          บาทบรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 13,080.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170698 2/16/2017

71 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 4,280.00                  ตกลงราคาบรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย 4,000.00             บาทบรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย 4,000.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170699 2/16/2017

72 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 7,276.00                  ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 6,800.00             บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 6,800.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170700 2/16/2017

73 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ 1 งวด 25,894.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 24,200.00          บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 24,200.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170701 2/16/2017

74 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 11,235.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 10,500.00          บาทบรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 10,500.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170703 2/23/2017

75 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 3,070.90                  ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 2,870.00             บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 2,870.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170704 2/16/2017

76 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 14,124.00                ตกลงราคาบรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 13,200.00          บาทบรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 13,200.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170705 2/16/2017

77 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 12 รายการ 1 งวด 61,803.20                ตกลงราคาบรษิัท อสีซี*เทค จํากดั 57,760.00          บาทบรษิัท อสีซี*เทค จํากดั 57,760.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170706 2/16/2017

78 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 2,354.00                  ตกลงราคาบรษิัท พ.ีท.ีเครื*องมอืวทิย ์จํากดั 2,200.00             บาทบรษิัท พ.ีท.ีเครื*องมอืวทิย ์จํากดั 2,200.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170707 2/17/2017

79 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 9 รายการ 1 งวด 22,042.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 20,600.00          บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 20,600.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170708 2/17/2017

80 จัดซื�อวัสดสุํานักงาน จํานวน 27 รายการ 1 งวด 8,458.93                  ตกลงราคาบรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน 7,905.54             บาทบรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน 7,905.54             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170709 2/20/2017

81

จัดจา้งบรกิารทํา Preventive 

Maintenance จํานวน 1 งาน 1 งวด 6,420.00                  ตกลงราคาบรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั*น จํากดั 6,000.00             บาทบรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั*น จํากดั 6,000.00             บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170710 2/20/2017

82 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 24,075.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 22,500.00          บาทบรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 22,500.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170711 2/20/2017

83 จัดซื�อวัสดสุํานักงาน จํานวน 1 รายการ 1 งวด 3,477.50                  ตกลงราคาบรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์คอนซลัติ�ง3,250.00             บาทบรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์คอนซลัติ�ง3,250.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170712 2/20/2017

84 จัดจา้งซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน 1 งวด 8,025.00                  ตกลงราคาบรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากดั 7,500.00             บาทบรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากดั 7,500.00             บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170713 2/21/2017

85 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 28,890.00                ตกลงราคาบรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ นูทรไิลฟ์27,000.00          บาทบรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ นูทรไิลฟ์27,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170714 2/21/2017

86 จัดจา้งซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน 1 งวด 13,375.00                ตกลงราคาบรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากดั 12,500.00          บาทบรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากดั 12,500.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170715 2/21/2017

87 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 5 รายการ 1 งวด 28,312.20                ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 26,460.00          บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 26,460.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170716 2/21/2017

88 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 3,638.00                  ตกลงราคาบรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 3,400.00             บาทบรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 3,400.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170717 2/21/2017
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89

จัดจา้งบํารงุรักษาเครื*อง UV-VIS Cary 

5000 จํานวน 1 งาน 1 งวด 54,642.55                ตกลงราคาบรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากดั 51,067.80          บาทบรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากดั 51,067.80          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170718 2/21/2017

90 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 3 รายการ 1 งวด 21,956.40                ตกลงราคาบรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 20,520.00          บาทบรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 20,520.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170719 2/21/2017

91 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 6 รายการ 1 งวด 39,964.50                ตกลงราคาบรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 37,350.00          บาทบรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 37,350.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170720 2/21/2017

92

จัดจา้งซอ่ม UPS ของเครื*อง GC-FID-TCD 

จํานวน 1 งาน 1 งวด 13,910.00                ตกลงราคาบรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั 13,000.00          บาทบรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั 13,000.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170721 2/21/2017

93

จัดจา้งซอ่มเครื*อง High Pressure 

Homogenizers จํานวน 1 งาน 1 งวด 37,343.00                ตกลงราคาบรษิัท เมดทิอป จํากดั 34,900.00          บาทบรษิัท เมดทิอป จํากดั 34,900.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170722 2/21/2017

94

จัดจา้งเปลี*ยนอะไหล ่Movable Aperture 

Plate จํานวน 1 งาน 1 งวด 45,437.55                ตกลงราคาบรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชั*น 42,465.00          บาทบรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชั*น 42,465.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170723 2/21/2017

95 จัดจา้งสอบเทยีบ จํานวน 1 งาน 1 งวด 18,939.00                ตกลงราคาบรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั*น เซ็นเตอร1์7,700.00          บาทบรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั*น เซ็นเตอร1์7,700.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170724 2/21/2017

96 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ 1 งวด 10,218.50                ตกลงราคาบรษิัท ฟิลเตอร ์ซพัพลาย จํากดั 9,550.00             บาทบรษิัท ฟิลเตอร ์ซพัพลาย จํากดั 9,550.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170725 2/21/2017

97 จัดจา้งบรกิารตรวจเช็คประจําปี จํานวน 2 รายการ1 งวด 40,305.00                ตกลงราคาบรษิัท ยเูนยีน ทเีอสแอล จํากดั 37,668.22          บาทบรษิัท ยเูนยีน ทเีอสแอล จํากดั 37,668.22          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170726 2/21/2017

98 จัดจา้งบรกิารตรวจเช็ค จํานวน 1 รายการ 1 งวด 4,173.00                  ตกลงราคาบรษิัท ไทยยนูคี  จํากดั 3,900.00             บาทบรษิัท ไทยยนูคี  จํากดั 3,900.00             บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170727 2/21/2017

99 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 30,000.00                ตกลงราคานาย สมนกึ เสอืพยัคฆ์ 30,000.00          บาทนาย สมนกึ เสอืพยัคฆ์ 30,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170728 2/21/2017

100 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 5 รายการ 1 งวด 7,316.66                  ตกลงราคาบรษิัท สเป็คซลี จํากดั 6,838.00             บาทบรษิัท สเป็คซลี จํากดั 6,838.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170729 2/21/2017

101 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ 1 งวด 19,814.26                ตกลงราคาบรษิัท ดร. ภาณุ พานชิการ จํากดั 18,518.00          บาทบรษิัท ดร. ภาณุ พานชิการ จํากดั 18,518.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170730 2/21/2017

102 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ 1 งวด 28,248.00                ตกลงราคาบรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั*น จํากดั 26,400.00          บาทบรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั*น จํากดั 26,400.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170731 2/21/2017

103 จัดจา้งซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน 1 งวด 15,408.00                ตกลงราคาบรษิัท พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจเินยีริ*ง 14,400.00          บาทบรษิัท พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจเินยีริ*ง 14,400.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170732 2/21/2017

104 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 19,474.00                ตกลงราคาบรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 18,200.00          บาทบรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 18,200.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170733 2/21/2017

105 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ 1 งวด 26,429.00                ตกลงราคาหา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 24,700.00          บาทหา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 24,700.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170734 2/22/2017

106 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ จํานวน 1 งาน 1 งวด 14,338.00                ตกลงราคาบรษิัท อเูอโน ไซแอนซ ์เทค แลบอราทอรี*13,400.00          บาทบรษิัท อเูอโน ไซแอนซ ์เทค แลบอราทอรี*13,400.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170735 2/22/2017

107 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 4 รายการ 1 งวด 7,072.70                  ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 6,610.00             บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 6,610.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170736 2/22/2017

108 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 4 รายการ 1 งวด 2,910.40                  ตกลงราคาบรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย2,720.00             บาทบรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย2,720.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170738 2/22/2017

109 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 8,346.00                  ตกลงราคาบรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 7,800.00             บาทบรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 7,800.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170739 2/22/2017

110 จัดจา้งบรกิารตรวจวเิคราะห ์จํานวน 1 งาน 1 งวด 1,348.20                  ตกลงราคาบรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง เซอรว์สิเซส1,260.00             บาทบรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง เซอรว์สิเซส1,260.00             บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170740 2/22/2017

111 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 8,560.00                  ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 8,000.00             บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 8,000.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170741 2/22/2017

112 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 23,754.00                ตกลงราคาบรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 22,200.00          บาทบรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 22,200.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170742 2/22/2017

113 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 21 รายการ 1 งวด 25,145.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย23,500.00          บาทบรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย23,500.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170743 2/22/2017

114 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 2,140.00                  ตกลงราคาบรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,000.00             บาทบรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,000.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170744 2/23/2017

115 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 20,330.00                ตกลงราคาบรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด์ 19,000.00          บาทบรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด์ 19,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170745 2/23/2017

116 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ 1 งวด 10,004.50                ตกลงราคาบรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 9,350.00             บาทบรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 9,350.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170746 2/23/2017

117 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ 1 งวด 16,820.40                ตกลงราคาบรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 15,720.00          บาทบรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 15,720.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170747 2/23/2017

118 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 4,066.00                  ตกลงราคาบรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 3,800.00             บาทบรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 3,800.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170748 2/23/2017

119 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ 1 งวด 10,432.50                ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 9,750.00             บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 9,750.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170749 2/23/2017

120 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ 1 งวด 9,747.70                  ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 9,110.00             บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 9,110.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170750 2/23/2017

121 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 5 รายการ 1 งวด 16,638.50                ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 15,550.00          บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 15,550.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170751 2/24/2017

122 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 5 รายการ 1 งวด 12,315.70                ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 11,510.00          บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 11,510.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170752 2/24/2017

123 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 10 รายการ 1 งวด 24,535.10                ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 22,930.00          บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 22,930.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170753 2/24/2017

124 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 16,050.00                ตกลงราคาบรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 15,000.00          บาทบรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 15,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170754 2/24/2017

125 จัดซื�อวัสดไุฟฟ้า จํานวน 21 รายการ 1 งวด 25,122.53                ตกลงราคาบรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั 23,479.00          บาทบรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั 23,479.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170755 2/24/2017

126 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 9,148.50                  ตกลงราคาบรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 8,550.00             บาทบรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 8,550.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170756 2/24/2017

127 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 14,445.00            14,445.00                ตกลงราคาบรษิัท คอีอส ไทย จํากดั 13,500.00          บาทบรษิัท คอีอส ไทย จํากดั 13,500.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170757 2/24/2017

128 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 3 รายการ 1 งวด 10,154.30                ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 9,490.00             บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 9,490.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170758 2/24/2017

129 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 10,764.20                ตกลงราคาบรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 10,060.00          บาทบรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 10,060.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170759 2/24/2017

130 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 3,456.10                  ตกลงราคาบรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 3,230.00             บาทบรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 3,230.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170760 2/24/2017

131 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 3,745.00                  ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 3,500.00             บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 3,500.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170761 2/24/2017

132 จัดจา้งวเิคราะหท์ดสอบ จํานวน 3 งาน 1 งวด 54,891.00                ตกลงราคาบรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง เซอรว์สิเซส51,300.00          บาทบรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง เซอรว์สิเซส51,300.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6041170762 2/27/2017

133 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 3 รายการ 1 งวด 19,260.00                ตกลงราคาบรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ*ง จํากดั 18,000.00          บาทบรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ*ง จํากดั 18,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170763 2/27/2017

134 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 9,202.00                  ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 8,600.00             บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 8,600.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170764 2/27/2017

135 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ 1 งวด 13,375.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 12,500.00          บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 12,500.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170765 2/27/2017

136 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 80,250.00                ตกลงราคาบรษิัท สยาม เมดเิทรด จํากดั 75,000.00          บาทบรษิัท สยาม เมดเิทรด จํากดั 75,000.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170766 2/27/2017

137 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ 1 งวด 18,832.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 17,600.00          บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 17,600.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170767 2/27/2017

138 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ 1 งวด 4,012.50                  ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 3,750.00             บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 3,750.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170768 2/27/2017
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139 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 4,815.00                  ตกลงราคาบรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,500.00             บาทบรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,500.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170769 2/27/2017

140 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 6,066.90                  ตกลงราคาบรษิัท แม็กซว์อเตอร ์อนิเตอรเ์ท็ค 5,670.00             บาทบรษิัท แม็กซว์อเตอร ์อนิเตอรเ์ท็ค 5,670.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170770 2/27/2017

141 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 10,165.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,500.00             บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,500.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170771 2/27/2017

142 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 76,398.00                ตกลงราคาบรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 71,400.00          บาทบรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 71,400.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170772 2/27/2017

143 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 65,163.00                ตกลงราคาบรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 60,900.00          บาทบรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 60,900.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170773 2/27/2017

144 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 9,436.33                  ตกลงราคาบรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย8,819.00             บาทบรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย8,819.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170774 2/27/2017

145 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 1,498.00                  ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,400.00             บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,400.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170775 2/27/2017

146 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 9,630.00                  ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,000.00             บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,000.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170776 2/27/2017

147 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 2,728.50                  ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,550.00             บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,550.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170777 2/27/2017

148 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 14,027.70                ตกลงราคาบรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง13,110.00          บาทบรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง13,110.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170778 2/28/2017

149 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 24,267.60                ตกลงราคาบรษิัท มติร เอ็นจเินยีริ*ง แอนด ์เซอรว์สิ22,680.00          บาทบรษิัท มติร เอ็นจเินยีริ*ง แอนด ์เซอรว์สิ22,680.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170779 2/28/2017

150 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 2,712.45                  ตกลงราคาบรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั*น จํากดั 2,535.00             บาทบรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั*น จํากดั 2,535.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170780 2/28/2017

151 จัดซื�อวัสดสุํานักงาน จํานวน 1 รายการ 1 งวด 2,568.00                  ตกลงราคาบรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร2์,400.00             บาทบรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร2์,400.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170781 2/28/2017

152 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 4 รายการ 1 งวด 25,958.20                ตกลงราคาหา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 24,260.00          บาทหา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 24,260.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170782 2/28/2017

153 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ 1 งวด 5,350.00                  ตกลงราคาบรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั*น จํากดั 5,000.00             บาทบรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั*น จํากดั 5,000.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170783 2/28/2017

154 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 5 รายการ 1 งวด 37,578.40                ตกลงราคาบรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย35,120.00          บาทบรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย35,120.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170784 2/28/2017

155 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ 1 งวด 1,926.00                  ตกลงราคาบรษิัท อตุสาหกรรมเเครื*องหอมไทย 1,800.00             บาทบรษิัท อตุสาหกรรมเเครื*องหอมไทย 1,800.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170785 2/28/2017

156 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 7,575.60                  ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 7,080.00             บาทบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 7,080.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170786 2/28/2017

157 จัดซื�อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ 1 งวด 23,486.50                ตกลงราคาบรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั*น จํากดั 21,950.00          บาทบรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั*น จํากดั 21,950.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170787 2/28/2017

158 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 8,281.80                  ตกลงราคาบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 7,740.00             บาทบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 7,740.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170788 2/28/2017

159 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 67,089.00                ตกลงราคาบรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย62,700.00          บาทบรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย62,700.00          บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170789 2/28/2017

160 จัดซื�อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 1 งวด 3,819.90                  ตกลงราคาบรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย3,570.00             บาทบรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย3,570.00             บาทมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170790 2/28/2017

161 Material 3 item 1 งวด 3,036.00                  ตกลงราคา CH Instruments, Inc. 3,036.00             USD CH Instruments, Inc. 3,036.00             USDมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6042170021 2/21/2017

162 Material 6 item 1 งวด 2,401.00                  ตกลงราคา Fitzgerald Industries Int 2,401.00             USD Fitzgerald Industries Int 2,401.00             USDมคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6042170022 2/21/2017

163 จา้งเหมาปฏบิตังิาน จํานวน 1 งาน 3 งวด 75,000.00                ตกลงราคานางสาว รุง่ทพิย ์ไอยรา 75,000.00          บาทนางสาว รุง่ทพิย ์ไอยรา 75,000.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด6043170029 1/27/2017

164

จา้งเหมาศกึษาและทําวจิัยใน
โครงการวจิัย จํานวน 1 งาน 4 งวด 80,000.00                ตกลงราคานางสาว ศริัญญา จันทสทิธิ< 80,000.00          บาทนางสาว ศริัญญา จันทสทิธิ< 80,000.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด

6043170030 

 

(605217002

2) 2/15/2017

165

จา้งเหมาศกึษาและทําวจิัยใน
โครงการวจิัย เรื*อง "การพัฒนาอนุภาคนา
โนไขมนัจากกากไขออ้ยที*ตอบสนองตอ่
แสงเพื*อเป็นอนุภาคนําสง่สารทางผวิหนัง"

 จํานวน 1 งาน 3 งวด 110,000.00          110,000.00              ตกลงราคานางสาว นารนิทร ์ไพบลูย์ 110,000.00        บาทนางสาว นารนิทร ์ไพบลูย์ 110,000.00        บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด

6043170031 

 

(605217002

3) 2/16/2017

166

จา้งสงัเคราะหส์ารประกอบไอออนกิคอป
เปอร ์เพื*อใชเ้ป็นสารฆา่เชื�อแบคทเีรยี ใน
ปศสุตัวแ์ละสิ*งแวดลอ้ม จํานวน 1 งาน 2 งวด 36,000.00                ตกลงราคานาย วมิตุต ิอาวสกลุสทุธิ 36,000.00          บาทนาย วมิตุต ิอาวสกลุสทุธิ 36,000.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด

6043170032 

 

(605217002

4) 2/16/2017

167

จา้งเหมาศกึษาและทําวจิัยในแผน
งานวจิัย ในโครงการวจิัยยอ่ยที* 2 การ
พัฒนาว ิธกีารตรวจไกลเคทเตดอลับมูนิ
เชงิปรมิาณดว้ยเทคนคิทางเคมไีฟฟ้า 

จํานวน 5 เดอืน 5 งวด 87,500.00                ตกลงราคานางสาว วรมญิช สขุสวุรรณ์ 87,500.00          บาทนางสาว วรมญิช สขุสวุรรณ์ 87,500.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด

6043170033 

 

(605217002

5) 2/15/2017

168

Low-Volume High Shear Fluid Processor

 จํานวน 1 ชดุ 1 งวด 1,500,000.00      1,500,000.00           สอบราคาบรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากดั 1,399,065.42     บาทบรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากดั 1,399,065.42     บาทราคาตํ*าสดุ

6043170034 

 

(605117000

7) 2/27/2017

บรษิัท โคลเวอร ์อนิเตอรเ์นชั*นแนล1,401,869.16     บาท

169

เครื*องอา่นผลปฏกิริยิาบนไมโครเพลท 

ระบบมลัตดิเิทคชั*น (Microplate Reader)

จํานวน 1 ชดุ 1 งวด 1,850,000.00      1,850,000.00           สอบราคาบรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี*ส ์จํากดั 1,724,299.07     บาทบรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี*ส ์จํากดั 1,724,299.07     บาทราคาตํ*าสดุ

6043170035 

 

(605117000

8) 2/8/2017

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอสเอสพ.ีซพัพลาย1,727,102.80     บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวนงบประมาณ (รวม vat ราคากลาง (รวม vat 7     วธิกีารผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ (ไมร่วม vat 7%)        ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา (ไมร่วม vat 7%)           เหตุผลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

170 จา้งเหมาปฏบิตังิาน จํานวน 1 งาน 2 งวด 30,228.00                ตกลงราคานาย กนัตพัฒน ์พวกสนัเทยีะ 30,228.00          บาทนาย กนัตพัฒน ์พวกสนัเทยีะ 30,228.00          บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด

6043170036 

 

(605217002

6) 2/14/2017

171 จา้งเหมาปฏบิตังิาน จํานวน 1 งาน 7 งวด 119,000.00          119,000.00              ตกลงราคานางสาว ธมลวรรณ ทรัพยพ์าลี 119,000.00        บาทนางสาว ธมลวรรณ ทรัพยพ์าลี 119,000.00        บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด

6043170037 

 

(605217002

7) 2/14/2017

172 จา้งเหมาปฏบิตังิาน จํานวน 1 งาน 3 งวด 126,000.00          126,000.00              ตกลงราคานาย ปิยะนัส  ใจซื*อ 126,000.00        บาทนาย ปิยะนัส  ใจซื*อ 126,000.00        บาทมคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด

6043170038 

 

(605217002

8) 2/14/2017

173

เครื*องเกลี*ยเชื�อและอา่นผลเชื�ออตัโนมตัิ
(Automatic diluter and plater and 

automatic colony counter) จํานวน 1 ชดุ 1 งวด 1,777,000.00      1,777,000.00           สอบราคาบรษิัท ชชัรยี ์โฮลดิ�ง จํากดั 1,549,532.71     บาทบรษิัท ชชัรยี ์โฮลดิ�ง จํากดั 1,549,532.71     บาทราคาตํ*าสดุ

6043170039 

 

(605117000

9) 2/15/2017

บรษิัท แอล. แอนด ์อาร.์ เอ็นเตอรไ์พรส์1,800,000.00     บาท
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