
แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ (ราคากลาง (รวม      วธิกีาร         ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ (ไมร่วม vat 7%)         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา (ไมร่วม vat 7%)           เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!
1 จัดจา้งสกดัสมนุไพร จํานวน 1 งาน           1 งวด 13,600.00                 ตกลงราคา เงนิบํารงุศนูยพ์ัฒนายาไทยและสมนุไพร 13,600.00          บาท เงนิบํารงุศนูยพ์ัฒนายาไทยและสมนุไพร 13,600.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170791 1/03/2560

2 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 27,820.00                 ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 26,000.00          บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 26,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170792 1/03/2560

3 จัดจา้งซอ่มพัสด ุจํานวน 2 รายการ           1 งวด 6,420.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากดั 6,000.00            บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากดั 6,000.00             บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170793 1/03/2560

4 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 25,166.40                 ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ&ง 1992 จํากดั 23,520.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดิ&ง 1992 จํากดั 23,520.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170794 1/03/2560

5 จัดจา้งตดิตั &งชดุระบบป้องกนั จํานวน 1 งาน           1 งวด 17,976.00                 ตกลงราคา บรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี จํากดั 16,800.00          บาท บรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี จํากดั 16,800.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170795 2/03/2560

6 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 12 รายการ           1 งวด 40,670.70                 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 38,010.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 38,010.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170796 1/03/2560

7 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 6,527.00                   ตกลงราคา บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากดั 6,100.00            บาท บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากดั 6,100.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170797 1/03/2560

8 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 48,685.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 45,500.00          บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 45,500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170798 1/03/2560

9 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,103.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 2,900.00            บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 2,900.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170799 1/03/2560

10 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 5,671.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 5,300.00            บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 5,300.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170800 1/03/2560

11 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 77,040.00                 ตกลงราคา บรษิัท ศริา ซฟตี&แอนดท์ลู จํากดั 72,000.00          บาท บรษิัท ศริา ซฟตี&แอนดท์ลู จํากดั 72,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170801 1/03/2560

12 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 20,400.19                 ตกลงราคา บรษิัท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากดั (มหาชน19,065.60          บาท บรษิัท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากดั (มหาชน19,065.60           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170802 9/03/2560

13 จัดซื&อ SSL Certificate สําหรับใชใ้นเว็บไซต ์จํานวน          1 งวด 32,100.00                 ตกลงราคา บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมนูเิคชั0น จํากดั 30,000.00          บาท บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมนูเิคชั0น จํากดั 30,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170803 2/03/2560

14 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 3 รายการ           1 งวด 61,739.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 57,700.00          บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 57,700.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170804 2/03/2560

15 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 8 รายการ           1 งวด 38,252.50                 ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 35,750.00          บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 35,750.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170805 2/03/2560

16 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 3,327.70                   ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,110.00            บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,110.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170806 2/03/2560

17 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 9 รายการ           1 งวด 37,664.00                 ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 35,200.00          บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 35,200.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170807 2/03/2560

18 จัดซื&อวัสดสุํานักงาน จํานวน 37 รายการ           1 งวด 9,720.88                   ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 9,084.93            บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 9,084.93             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170808 14/03/2560

19 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,457.00                   ตกลงราคา บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั0น จํากดั 5,100.00            บาท บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั0น จํากดั 5,100.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170809 2/03/2560

20 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,350.00                   ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5,000.00            บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5,000.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170810 2/03/2560

21 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,396.80                   ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 2,240.00            บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 2,240.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170811 2/03/2560

22 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 406.60                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วัลเลย่์ 380.00                บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วัลเลย่์ 380.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170812 3/03/2560

23 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,140.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 2,000.00            บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 2,000.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170813 8/03/2560

24 จัดจา้งทําแผน่รองเคานเ์ตอร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,700.00                   ตกลงราคา นาย บญุสง่ กาพยแ์กว้ 6,700.00            บาท นาย บญุสง่ กาพยแ์กว้ 6,700.00             บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170814 8/03/2560

25 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 4,868.50                   ตกลงราคา บรษิัท พ.ีท.ีเครื0องมอืวทิย ์จํากดั 4,550.00            บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื0องมอืวทิย ์จํากดั 4,550.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170815 8/03/2560

26 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 3 รายการ           1 งวด 9,993.80                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 9,340.00            บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 9,340.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170816 8/03/2560

27 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,145.80                   ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,940.00            บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,940.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170817 8/03/2560

28 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,889.00                   ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,700.00            บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,700.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170818 8/03/2560

29 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 17,976.00                 ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 16,800.00          บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 16,800.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170819 8/03/2560

30 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 6,623.30                   ตกลงราคา บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ0ง จํากดั 6,190.00            บาท บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ0ง จํากดั 6,190.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170820 8/03/2560

31 จัดจา้งซอ่มและเปลี0ยนอะไหล ่จํานวน 1 งาน           1 งวด 44,298.00                 ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ&ง 1992 จํากดั 41,400.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดิ&ง 1992 จํากดั 41,400.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170821 8/03/2560

32 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 5 รายการ           1 งวด 17,227.00                 ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 16,100.00          บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 16,100.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170822 8/03/2560

33 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 25,466.00                 ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย 23,800.00          บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย 23,800.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170823 8/03/2560

34 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 15,119.10                 ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 14,130.00          บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 14,130.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170824 8/03/2560

35 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 12,198.00                 ตกลงราคา บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากดั 11,400.00          บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากดั 11,400.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170825 8/03/2560

36 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 11,994.70                 ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 11,210.00          บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 11,210.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170826 8/03/2560

37 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 20,704.50                 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ประโยชนน์ําดี 19,350.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ประโยชนน์ําดี 19,350.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170827 8/03/2560

38 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 4,825.70                   ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,510.00            บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,510.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170828 8/03/2560

39 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 3,210.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 3,000.00            บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 3,000.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170829 8/03/2560

40 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 41,462.50                 ตกลงราคา บรษิัท อาโครมา่ (ประเทศไทย) จํากดั 38,750.00          บาท บรษิัท อาโครมา่ (ประเทศไทย) จํากดั 38,750.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170830 8/03/2560

41 จัดจา้งตรวจสอบดแูลบํารงุรักษาและเปลี0ยนอะไหลเ่ครื0อง          1 งวด 20,330.00                 ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ&ง 1992 จํากดั 19,000.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดิ&ง 1992 จํากดั 19,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170831 8/03/2560

42 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 13,910.00                 ตกลงราคา บรษิัท นาโนซายน ์เทคโนโลย ีจํากดั 13,000.00          บาท บรษิัท นาโนซายน ์เทคโนโลย ีจํากดั 13,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170832 9/03/2560

43 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 12,519.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 11,700.00          บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 11,700.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170833 10/03/2560

44 จัดจา้งตรวจเชื&อ จํานวน 1 งาน           1 งวด 4,815.00                   ตกลงราคา บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวจิัยทางการแพทยแ์ละการเกษตรแหง่เอเซยี4,500.00            บาท บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวจิัยทางการแพทยแ์ละการเกษตรแหง่เอเซยี4,500.00             บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170834 10/03/2560

45 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 15,515.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 14,500.00          บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 14,500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170835 10/03/2560

46 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 17,120.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ&ง 16,000.00          บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ&ง 16,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170836 10/03/2560

47 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 8,881.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 8,300.00            บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 8,300.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170837 10/03/2560

48 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 43,442.00                 ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 40,600.00          บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 40,600.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170838 10/03/2560

49 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 16,242.60                 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 15,180.00          บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 15,180.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170839 10/03/2560

50 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 11,663.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 10,900.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 10,900.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170840 10/03/2560

51 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 8 รายการ           1 งวด 42,917.70                 ตกลงราคา บรษิัท คอีอส ไทย จํากดั 40,110.00          บาท บรษิัท คอีอส ไทย จํากดั 40,110.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170841 10/03/2560

52 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 13,600.00                 ตกลงราคา บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากดั 13,600.00          บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากดั 13,600.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170842 10/03/2560

53 จัดจา้งสอบเทยีบ จํานวน 1 งาน           1 งวด 6,002.70                   ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย 5,610.00            บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย 5,610.00             บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170843 10/03/2560

54 จัดจา้งแปรรปูมะพรา้วผงระดับไมครอน จํานวน 1           1 งวด 40,000.00                 ตกลงราคา นาย ยงยทุธ  วรรณา 40,000.00          บาท นาย ยงยทุธ  วรรณา 40,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170844 10/03/2560

55 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 19,260.00                 ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 18,000.00          บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 18,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170845 13/03/2560

56 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,960.80                   ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย 7,440.00            บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย 7,440.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170846 13/03/2560

57 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 12,305.00                 ตกลงราคา บรษิัท ฟาโคบสิ จํากดั 11,500.00          บาท บรษิัท ฟาโคบสิ จํากดั 11,500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170847 13/03/2560

58 จัดซื&อวัสดสุํานักงาน จํานวน 5 รายการ           1 งวด 22,050.01                 ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 20,607.49          บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 20,607.49           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170848 13/03/2560

59 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 18,404.00                 ตกลงราคา บรษิัท แอ๊ดวานซ ์ซายน ์จํากดั 17,200.00          บาท บรษิัท แอ๊ดวานซ ์ซายน ์จํากดั 17,200.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170849 13/03/2560

60 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 10,004.50                 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 9,350.00            บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 9,350.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170850 13/03/2560

61 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 13,107.50                 ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 12,250.00          บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 12,250.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170851 13/03/2560

62 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 53,500.00                 ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ&ง 1992 จํากดั 50,000.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดิ&ง 1992 จํากดั 50,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170852 13/03/2560

63 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 7 รายการ           1 งวด 5,885.00                   ตกลงราคา บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 5,500.00            บาท บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 5,500.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170853 13/03/2560

64 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 3 รายการ           1 งวด 7,639.80                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 7,140.00            บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 7,140.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170854 13/03/2560

65 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,509.60                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 3,280.00            บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 3,280.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170855 13/03/2560

สรปุผลการดําเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2560

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ระหวา่งวันที0 1 มนีาคม 2560 ถงึ 31 มนีาคม 2560



แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ (ราคากลาง (รวม      วธิกีาร         ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ (ไมร่วม vat 7%)         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา (ไมร่วม vat 7%)           เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!
66 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 28,890.00                 ตกลงราคา บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 27,000.00          บาท บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 27,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170856 13/03/2560

67 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 21,239.50                 ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ&ง 1992 จํากดั 19,850.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดิ&ง 1992 จํากดั 19,850.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170857 15/03/2560

68 จัดจา้งวเิคราะหท์ดสอบ จํานวน 1 งาน           1 งวด 4,547.50                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี0 4,250.00            บาท บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี0 4,250.00             บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170858 16/03/2560

69 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 14,766.00                 ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 13,800.00          บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 13,800.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170859 16/03/2560

70 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 3 รายการ           1 งวด 12,957.70                 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 12,110.00          บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 12,110.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170860 16/03/2560

71 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,099.00                   ตกลงราคา บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั 5,700.00            บาท บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั 5,700.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170861 16/03/2560

72 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 4 รายการ           1 งวด 4,151.60                   ตกลงราคา บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) จํากดั 3,880.00            บาท บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) จํากดั 3,880.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170862 16/03/2560

73 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 13,268.00                 ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 12,400.00          บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 12,400.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170863 16/03/2560

74 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 12,198.00                 ตกลงราคา บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากดั 11,400.00          บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากดั 11,400.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170864 16/03/2560

75 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 3,819.90                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 3,570.00            บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 3,570.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170865 16/03/2560

76 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,311.20                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 2,160.00            บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 2,160.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170866 16/03/2560

77 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 26,418.30                 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 24,690.00          บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 24,690.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170867 16/03/2560

78 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 10,453.90                 ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 9,770.00            บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 9,770.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170868 16/03/2560

79 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 2,653.60                   ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,480.00            บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,480.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170869 16/03/2560

80 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 8 รายการ           1 งวด 16,050.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 15,000.00          บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 15,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170870 16/03/2560

81 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 6 รายการ           1 งวด 18,725.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 17,500.00          บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 17,500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170871 16/03/2560

82 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 29,853.00                 ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 27,900.00          บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 27,900.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170872 16/03/2560

83 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,704.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ&ง 7,200.00            บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ&ง 7,200.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170873 16/03/2560

84 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,500.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,500.00            บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,500.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170874 17/03/2560

85 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,348.20                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,260.00            บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,260.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170875 17/03/2560

86 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,926.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,800.00            บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,800.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170876 17/03/2560

87 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,350.00                   ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ 5,000.00            บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ 5,000.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170877 17/03/2560

88 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 6,206.00                   ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 5,800.00            บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 5,800.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170878 17/03/2560

89 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,885.00                   ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,500.00            บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,500.00             บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041170879 17/03/2560

90 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,605.00                   ตกลงราคา บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั0น จํากดั 1,500.00            บาท บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั0น จํากดั 1,500.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170880 17/03/2560

91 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 18,190.00                 ตกลงราคา บรษิัท คอสเมพลัส จํากดั 17,000.00          บาท บรษิัท คอสเมพลัส จํากดั 17,000.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170881 17/03/2560

92 จัดซื&อวัสดสุํานักงาน จํานวน 15 รายการ           1 งวด 4,152.07                   ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,880.44            บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,880.44             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170882 17/03/2560

93 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,140.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 2,000.00            บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 2,000.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170883 19/03/2560

94 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,745.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,500.00            บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,500.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170884 19/03/2560

95 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 8,132.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 7,600.00            บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 7,600.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170885 19/03/2560

96 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 6 รายการ           1 งวด 23,861.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 22,300.00          บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 22,300.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170886 19/03/2560

97 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,082.95                   ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 5,685.00            บาท บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 5,685.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170887 19/03/2560

98 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 37,824.50                 ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 35,350.00          บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 35,350.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170888 19/03/2560

99 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,173.00                   ตกลงราคา บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั0น จํากดั 3,900.00            บาท บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั0น จํากดั 3,900.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170889 19/03/2560

100 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 3 รายการ           1 งวด 31,779.00                 ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 29,700.00          บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 29,700.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170890 19/03/2560

101 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,605.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,500.00            บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,500.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170891 20/03/2560

102 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 3 รายการ           1 งวด 14,894.40                 ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 13,920.00          บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 13,920.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170892 20/03/2560

103 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 642.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 600.00                บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 600.00                 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170893 20/03/2560

104 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 2,343.30                   ตกลงราคา บรษิัท พ.ีท.ีเครื0องมอืวทิย ์จํากดั 2,190.00            บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื0องมอืวทิย ์จํากดั 2,190.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170894 20/03/2560

105 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 14,980.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ&ง 14,000.00          บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ&ง 14,000.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170895 20/03/2560

106 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,203.75                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,125.00            บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,125.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170896 20/03/2560

107 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 16,692.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ&ง 15,600.00          บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ&ง 15,600.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170897 20/03/2560

108 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 19,527.50                 ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 18,250.00          บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 18,250.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170898 20/03/2560

109 จัดจา้งเหมาศกึษากระบวนการบําบัดขั &นตน้ของกากชานออ้ย          1 งวด 37,500.00                 ตกลงราคา นางสาว จารวุรรณ ดําอไุร 37,500.00          บาท นางสาว จารวุรรณ ดําอไุร 37,500.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170900 23/03/2560

110 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 36,380.00                 ตกลงราคา บรษิัท คอีอส ไทย จํากดั 34,000.00          บาท บรษิัท คอีอส ไทย จํากดั 34,000.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170901 21/03/2560

111 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,605.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,500.00            บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,500.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170902 21/03/2560

112 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,140.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 2,000.00            บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 2,000.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170903 21/03/2560

113 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,182.80                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,040.00            บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,040.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170904 21/03/2560

114 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,412.40                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,320.00            บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,320.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170905 21/03/2560

115 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,642.90                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,470.00            บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,470.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170906 21/03/2560

116 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 58,850.00                 ตกลงราคา บรษิัท แอพพลแิคด จํากดั 55,000.00          บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากดั 55,000.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170907 21/03/2560

117 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 11,021.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 10,300.00          บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 10,300.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170908 21/03/2560

118 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,926.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,800.00            บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,800.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170909 21/03/2560

119 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,797.60                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,680.00            บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,680.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170910 21/03/2560

120 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,885.00                   ตกลงราคา บรษิัท วอเตอร ์ด๊อกเตอร ์ จํากดั 5,500.00            บาท บรษิัท วอเตอร ์ด๊อกเตอร ์ จํากดั 5,500.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170911 22/03/2560

121 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 17,976.00                 ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 16,800.00          บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 16,800.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170912 22/03/2560

122 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 5 รายการ           1 งวด 44,244.50                 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 41,350.00          บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 41,350.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170913 22/03/2560

123 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายากร           1 งวด 10,946.10                 ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ&ง 10,230.00          บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ&ง 10,230.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170914 22/03/2560

124 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,136.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,800.00            บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,800.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170915 22/03/2560

125 จา้งเหมาบรกิารตรวจสอบความระคายเคอืงผลติภัณฑแ์ชมพแูละครมีนวด          1 งวด 149,960.00          149,960.00             ตกลงราคา สถาบัน วจิัยและใหค้ําปรกึษาแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์146,960.00        บาท สถาบัน วจิัยและใหค้ําปรกึษาแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์146,960.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170916 22/03/2560

126 จา้งเหมาตรวจสอบความระคายเคอืงผลติภัณฑเ์ซรั0มผมผสมนํ&ามันเมล็ดชา          1 งวด 299,200.00          299,200.00             ตกลงราคา สถาบัน วจิัยและใหค้ําปรกึษาแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์299,200.00        บาท สถาบัน วจิัยและใหค้ําปรกึษาแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์299,200.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170917 23/03/2560

127 จัดซื&อวัสดสุํานักงาน จํานวน 21 รายการ           1 งวด 12,845.13                 ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 12,004.79          บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 12,004.79           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170918 24/03/2560

128 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 5 รายการ           1 งวด 13,589.00                 ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 12,700.00          บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 12,700.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170919 24/03/2560

129 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ จํานวน 1 งาน           1 งวด 2,889.00                   ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ&ง เซอรว์สิเซส 2,700.00            บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ&ง เซอรว์สิเซส 2,700.00             บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170920 24/03/2560

130 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ จํานวน 1 งาน           1 งวด 8,667.00                   ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ&ง เซอรว์สิเซส 8,100.00            บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ&ง เซอรว์สิเซส 8,100.00             บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170921 24/03/2560

131 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 11,984.00                 ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 11,200.00          บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 11,200.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170922 24/03/2560

132 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 8,720.50                   ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 8,150.00            บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 8,150.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170923 24/03/2560

133 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,490.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั0น จํากดั 7,000.00            บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั0น จํากดั 7,000.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170924 24/03/2560

134 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 23,968.00                 ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย 22,400.00          บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย 22,400.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170925 24/03/2560

135 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,276.00                   ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 6,800.00            บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 6,800.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170926 24/03/2560
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136 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,054.40                   ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,920.00            บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,920.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170927 24/03/2560

137 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 19,260.00                 ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 18,000.00          บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 18,000.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170928 24/03/2560

138 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 16,841.80                 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 15,740.00          บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 15,740.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170929 24/03/2560

139 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 8,988.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ&ง 8,400.00            บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ&ง 8,400.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170930 27/03/2560

140 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,035.25                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 6,575.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดิ 6,575.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170931 27/03/2560

141 จัดจา้งออกแบบและจัดทํานทิรรศการ BME จํานวน          1 งวด 12,326.40                 ตกลงราคา บรษิัท ส.ธนา ปริ&นทต์ิ&ง จํากดั 11,520.00          บาท บรษิัท ส.ธนา ปริ&นทต์ิ&ง จํากดั 11,520.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170932 27/03/2560

142 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,420.00                   ตกลงราคา บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 6,000.00            บาท บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 6,000.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170933 27/03/2560

143 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,081.60                   ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,880.00            บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,880.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170934 27/03/2560

144 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,605.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,500.00            บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,500.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170935 27/03/2560

145 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 11,128.00                 ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 10,400.00          บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 10,400.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170936 27/03/2560

146 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 21,721.00                 ตกลงราคา บรษิัท ไซนแ์องเกลิ จํากดั 20,300.00          บาท บรษิัท ไซนแ์องเกลิ จํากดั 20,300.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170937 27/03/2560

147 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,280.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 4,000.00            บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 4,000.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170938 27/03/2560

148 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 8,988.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 8,400.00            บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 8,400.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170939 27/03/2560

149 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 15,515.00                 ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 14,500.00          บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 14,500.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170940 27/03/2560

150 จัดจา้งพมิพแ์ผน่พับโรงงานผลติเครื0องสําอาง (ตน้แบบ          1 งวด 10,165.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,500.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,500.00             บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170941 28/03/2560

151 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 4 รายการ           1 งวด 14,412.90                 ตกลงราคา บรษิัท คอสเมพลัส จํากดั 13,470.00          บาท บรษิัท คอสเมพลัส จํากดั 13,470.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170942 28/03/2560

152 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 14,980.00                 ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากดั 14,000.00          บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากดั 14,000.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170943 28/03/2560

153 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,457.00                   ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 5,100.00            บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 5,100.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170944 28/03/2560

154 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 31,700.00                 ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ&ง จํากดั 29,626.17          บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ&ง จํากดั 29,626.17           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170945 28/03/2560

155 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 3 รายการ           1 งวด 48,043.00                 ตกลงราคา บรษิัท นากาเซ ่(ประเทศไทย) จํากดั 44,900.00          บาท บรษิัท นากาเซ ่(ประเทศไทย) จํากดั 44,900.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170946 29/03/2560

156 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 17,120.00                 ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ21 จํากดั 16,000.00          บาท บรษิัท ไบโอ21 จํากดั 16,000.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170947 30/03/2560

157 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ จํานวน 1 งาน           1 งวด 5,778.00                   ตกลงราคา บรษิัท อเูอโน ไซแอนซ ์เทค แลบอราทอรี0 5,400.00            บาท บรษิัท อเูอโน ไซแอนซ ์เทค แลบอราทอรี0 5,400.00             บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170948 30/03/2560

158 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 10,700.00                 ตกลงราคา บรษิัท เดอร ์โรมา ฟราแกรนซ ์แอนด ์เคมคิอลส์10,000.00          บาท บรษิัท เดอร ์โรมา ฟราแกรนซ ์แอนด ์เคมคิอลส์10,000.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170949 30/03/2560

159 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 2 รายการ           1 งวด 3,852.00                   ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,600.00            บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,600.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170950 30/03/2560

160 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 8,271.10                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 7,730.00            บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 7,730.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170951 30/03/2560

161 จัดซื&ออะไหลส่ําหรับซอ่มเครื0อง digital dosing pump           1 งวด 7,383.00                   ตกลงราคา บรษิัท มนิเซน แมชนีเนอรี0 จํากดั 6,900.00            บาท บรษิัท มนิเซน แมชนีเนอรี0 จํากดั 6,900.00             บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170952 30/03/2560

162 จัดจา้งซอ่มเครื0อง XRD_NCL จํานวน 1 งาน           1 งวด 26,750.00                 ตกลงราคา  บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจี 25,000.00          บาท  บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจี 25,000.00           บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170953 30/03/2560

163 จัดซื&อวัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 7,490.00                   ตกลงราคา บรษิัท แล็บเอ็กเพรสโฟรย์ ูจํากดั 7,000.00            บาท บรษิัท แล็บเอ็กเพรสโฟรย์ ูจํากดั 7,000.00             บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170954 30/03/2560

164 จัดจา้งตรวจสอบดแูลบํารงุรักษาเครื0องปั0นเสน้ใย          1 งวด 34,240.00                 ตกลงราคา บรษิัท ชชัรยี ์โฮลดิ&ง จํากดั 32,000.00          บาท บรษิัท ชชัรยี ์โฮลดิ&ง จํากดั 32,000.00           บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170955 30/03/2560

165 จา้งเหมาการพัฒนาเทคนคิในการเตรยีมตัวอยา่ง          1 งวด 54,000.00                 ตกลงราคา นางสาว ปิยวรรณ ไพศรสีาร 54,000.00          บาท นางสาว ปิยวรรณ ไพศรสีาร 54,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041170956 30/03/2560

166 จัดซื&อสารเคม ีจํานวน 1 รายการ           1 งวด 21,721.00                 ตกลงราคา บรษิัท ชารม์มิ0ง เนเจอร ์จํากดั 20,300.00          บาท บรษิัท ชารม์มิ0ง เนเจอร ์จํากดั 20,300.00           บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6041170957 30/03/2560

167 Material 2 items           1 งวด 21,238.00                 ตกลงราคา  Microchemicals GmbH 518.00                EUR  Microchemicals GmbH 518.00                 EUR มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170023 16/03/2560

168 Material 1 item           1 งวด 50,160.00                 ตกลงราคา  SHANDONG ZHAOJIN MOTIAN C 1,320.00            USD  SHANDONG ZHAOJIN MOTIAN C 1,320.00             USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170024 24/03/2560

169 Material 4 items           1 งวด 68,894.00                 ตกลงราคา  MILLICE PRIVATE LIMITED 1,813.00            USD  MILLICE PRIVATE LIMITED 1,813.00             USD  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6042170025 30/03/2560

170 Material 1 item           1 งวด 17,563.60                 ตกลงราคา  Ted Pella, Inc 462.20                USD  Ted Pella, Inc 462.20                 USD  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด6042170026 30/03/2560

171 จา้งเหมาตรยีมสาร พัฒนากระบวนการฯ จํานวน           3 งวด 51,000.00                 ตกลงราคา นางสาว ทพิวรรณ สดใส 51,000.00          บาท นางสาว ทพิวรรณ สดใส 51,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด
6043170040 

(6052170029) 23/03/2560

172 เครื0องประมวลผลประสทิธภิาพสงูเพื0อการคํานวณระดับนาโน          1 งวด 3,140,000.00       3,140,000.00     

ประกวดราคา 

(e-Auction) บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ ดสิทรบิวิเตอร ์คอรป์อเรชั0น2,934,579.44     บาท บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ ดสิทรบิวิเตอร ์คอรป์อเรชั0น2,934,579.44      บาท ราคาตํ0าสดุ
6043170042 

(6051170011) 28/02/2560

บรษิัท ทรคูอนเน็คท ์จํากดั 2,932,755.00     บาท

173 จา้งเหมาบรกิารบันทกึขอ้มลู จํานวน 12 เดอืน          12 งวด 198,000.00          198,000.00             ตกลงราคา นางสาว จรีธาร ปักษาไพร 198,000.00        บาท นางสาว จรีธาร ปักษาไพร 198,000.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด
6043170043 

(6052170030) 01/03/2560

174 เครื0องผลตินํ&าบรสิทุธิ< จํานวน 3 เครื0อง           1 งวด 1,995,000.00       1,995,000.00          สอบราคา บรษิัท แบงเทรดดิ&ง 1992 จํากดั 1,860,000.00     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ&ง 1992 จํากดั 1,860,000.00      บาท ราคาตํ0าสดุ
6043170044 

(6051170012) 08/03/2560

บรษิัท วนิเนอรว์ชิั0น จํากดั 1,862,616.82     บาท

175 เครื0องวเิคราะหก์ารดดูซบัหรอืคายซบัของปฏกิริยิาภายใตก้ารไหลแบบไดนามคิ          1 งวด 2,974,000.00       2,974,000.00     

ประกวดราคา 

(e-Auction) บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากดั 2,780,000.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากดั 2,780,000.00      บาท ราคาตํ0าสดุ
6043170045 

(6051170013) 08/03/2560

บรษิัท เน็กซไ์บโอ (ประเทศไทย) จํากดั 2,785,046.73     บาท

176 จา้งบํารงุรักษาเคริ0อง Swing out Refrigerated Centrifuge           1 งวด 21,400.00                 ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ&ง จํากดั 20,000.00          บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ&ง จํากดั 20,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด
6043170046 

(6052170031) 09/03/2560

177 จา้งศกึษาและทําโครงการวจิัย เรื0อง “การเพิ0มการดดูซมึของยาเขา้สูร่ะบบทาง          6 งวด 138,000.00          138,000.00             ตกลงราคา นางสาว นษิฐว์รัทย ์รื0นณรง 138,000.00        บาท นางสาว นษิฐว์รัทย ์รื0นณรง 138,000.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด
6043170047 

(6052170032) 15/03/2560


