
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ         ผู้ที!ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที!คัดเลือก เลขที!เอกสาร วนัที!
1 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 5,350.00     ตกลงราคา บริษทั ซี.ทู พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ'ง จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั ซี.ทู พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ'ง จาํกดั 5,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170958 4/20/2017
2 จดัจา้งซ่อมเครื'อง UV-Vis-NIR Spectrophotometer_NCL จาํนวน 1 งาน           1 งวด 11,351.79     ตกลงราคา บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยสี์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,609.15 บาท บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยสี์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,609.15 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170959 4/3/2017
3 จดัซื�อแผน่กรองและผงคาร์บอนเครื'องฟอกอากาศ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 42,250.02     ตกลงราคา บริษทั เอกลกัษณ์ เซอร์วิส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 39,486.00 บาท บริษทั เอกลกัษณ์ เซอร์วิส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 39,486.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170960 4/3/2017
4 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 9,886.80     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,240.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,240.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170961 4/3/2017
5 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 9,105.70     ตกลงราคา บริษทั ยแูอนดว์ีโฮลดิ�ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 8,510.00 บาท บริษทั ยแูอนดว์ีโฮลดิ�ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 8,510.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170962 4/3/2017
6 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 23,968.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 22,400.00 บาท บริษทั ฟินิกซ ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 22,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170963 4/3/2017
7 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 15,515.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 14,500.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 14,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170964 4/3/2017
8 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 17,762.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 16,600.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 16,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170965 4/3/2017
9 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 25,145.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 23,500.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 23,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170966 4/3/2017
10 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 46,010.00     ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 43,000.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 43,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170967 4/3/2017
11 จดัจา้งตรวจเชื�อ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 19,260.00     ตกลงราคา บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 18,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170968 4/3/2017
12 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 28,569.00     ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 26,700.00 บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 26,700.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170969 4/3/2017
13 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 12,412.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,600.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170970 4/3/2017
14 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 41,623.00     ตกลงราคา บริษทั พี.ที.เครื'องมือวิทย ์จาํกดั 38,900.00 บาท บริษทั พี.ที.เครื'องมือวิทย ์จาํกดั 38,900.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170971 4/3/2017
15 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 9,630.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 9,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170972 4/3/2017
16 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 39,483.00     ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 36,900.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 36,900.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170973 4/3/2017
17 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 9,357.15     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 8,745.00 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 8,745.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170974 4/3/2017
18 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 749.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 700.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 700.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170975 4/3/2017
19 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 14,434.30     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,490.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,490.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170976 4/3/2017
20 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,476.60     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 1,380.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 1,380.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170977 4/3/2017
21 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,210.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 3,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170978 4/3/2017
22 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,050.40     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,720.00 บาท บริษทั ฟินิกซ ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,720.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170979 4/4/2017
23 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 8,244.00     ตกลงราคา บริษทั ซี เมดิค จาํกดั 8,244.00 บาท บริษทั ซี เมดิค จาํกดั 8,244.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170980 4/20/2017
24 จดัจา้งเหมารื� อยา้ยโรงพกัขยะสารเคมีพร้อมปลูกสร้างใหม ่จาํนวน 1 งาน           1 งวด 49,000.00     ตกลงราคา นาย สุนทร  สุดสระ 49,000.00 บาท นาย สุนทร  สุดสระ 49,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170981 4/5/2017
25 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 2,675.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย ์ 2,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย ์ 2,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170982 4/4/2017
26 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 7 รายการ           1 งวด 20,427.37     ตกลงราคา บริษทั พี.ที.เครื'องมือวิทย ์จาํกดั 19,091.00 บาท บริษทั พี.ที.เครื'องมือวิทย ์จาํกดั 19,091.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170983 4/4/2017
27 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 4,879.20     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ ์เคมิเคิล จาํกดั 4,560.00 บาท บริษทั เอเพกซ ์เคมิเคิล จาํกดั 4,560.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170984 4/4/2017
28 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 48,150.00     ตกลงราคา บริษทั สมาร์ทโฟล  จาํกดั 45,000.00 บาท บริษทั สมาร์ทโฟล  จาํกดั 45,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170985 4/4/2017
29 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 6,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170986 4/5/2017
30 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,782.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,600.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170987 4/5/2017
31 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,926.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 1,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170988 4/5/2017
32 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,424.00     ตกลงราคา บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชั'นแนล จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชั'นแนล จาํกดั 3,200.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170989 4/5/2017
33 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,926.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 1,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170990 4/5/2017
34 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,140.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170991 4/5/2017
35 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,605.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 1,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170992 4/5/2017
36 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 19,367.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 18,100.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 18,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170993 4/5/2017
37 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,011.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,880.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,880.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170994 4/5/2017
38 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,712.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,600.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170995 4/5/2017
39 จดัซื�อวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 18 รายการ           1 งวด 15,233.79     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 14,237.19 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 14,237.19 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170996 4/5/2017
40 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,942.50     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,750.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,750.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170997 4/5/2017
41 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 64,200.00     ตกลงราคา บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 60,000.00 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 60,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170998 4/5/2017
42 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,407.50     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,250.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,250.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170999 4/5/2017
43 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 36,326.50     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 33,950.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 33,950.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171000 4/5/2017
44 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั ซายนไ์บร์ท จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั ซายนไ์บร์ท จาํกดั 3,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171001 4/5/2017
45 จดัจา้งซ่อมเครื'อง High Performance Liquid Chromatography จาํนวน 1 งาน           1 งวด 14,766.00     ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 13,800.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 13,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171002 4/5/2017
46 จา้งบาํรุงรักษาเครื'อง SEM-EDX_NCL จาํนวน 1 งาน           1 งวด 53,500.00     ตกลงราคา บริษทั โคแอกซ ์กรุป คอร์ปอเรชั'น จาํกดั 50,000.00 บาท บริษทั โคแอกซ ์กรุป คอร์ปอเรชั'น จาํกดั 50,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171003 4/5/2017
47 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 16,478.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 15,400.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 15,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171004 4/11/2017
48 จดัซื�อสารคเมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 80,143.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 74,900.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 74,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171005 4/12/2017
49 จดัจา้งศึกษาตน้แบบสูตรไขมนัเทียมทดแทนไขมนัจากเนื�อหมู จาํนวน 1 งาน           1 งวด 75,000.00     ตกลงราคา นางสาว อมัพร แซ่เอียว 75,000.00 บาท นางสาว อมัพร แซ่เอียว 75,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171006 4/18/2017
50 จดัซื�อวสัดุไฟฟ้า จาํนวน 7 รายการ           1 งวด 29,775.96     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 27,828.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 27,828.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171007 4/12/2017
51 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 17,655.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี' ส์ จาํกดั 16,500.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี' ส์ จาํกดั 16,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171008 4/12/2017
52 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 17,655.00     ตกลงราคา บริษทั ซีแพค อินเตอร์ จาํกดั 16,500.00 บาท บริษทั ซีแพค อินเตอร์ จาํกดั 16,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171009 4/12/2017

          ผู้เสนอราคา และราคาที!เสนอ

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหวา่งวนัที' 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

สรุปผลการดาํเนินการจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2560

Page 1 of 4



แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ         ผู้ที!ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที!คัดเลือก เลขที!เอกสาร วนัที!          ผู้เสนอราคา และราคาที!เสนอ
53 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 4,708.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,400.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171010 4/12/2017
54 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 148,730.00 148,730.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 139,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 139,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171011 4/12/2017
55 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 18,350.50     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,150.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,150.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171012 4/18/2017
56 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 10,614.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,920.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,920.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171013 4/18/2017
57 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 37,974.30     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ'ง จาํกดั 35,490.00 บาท บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ'ง จาํกดั 35,490.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171014 4/18/2017
58 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,300.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,150.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,150.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171015 4/18/2017
59 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 9,161.00     ตกลงราคา บริษทั ซายนไ์บร์ท จาํกดั 8,561.68 บาท บริษทั ซายนไ์บร์ท จาํกดั 8,561.68 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171016 4/18/2017
60 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 6,045.50     ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 5,650.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 5,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171017 4/18/2017
61 จดัซื�ออะไหล่สาํหรับเครื'องกรองนํ�า จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 13,054.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 12,200.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 12,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171019 4/18/2017
62 จดัจา้งตรวจเชื�อ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 4,815.00     ตกลงราคา บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 4,500.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171020 4/18/2017
63 จดัจา้งตรวจเชื�อ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 4,815.00     ตกลงราคา บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 4,500.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171021 4/18/2017
64 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,136.00     ตกลงราคา บริษทั ไซน ์ไดแอกนอสติก แมททีเรียล จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั ไซน ์ไดแอกนอสติก แมททีเรียล จาํกดั 4,800.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171022 4/18/2017
65 ซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,782.00     ตกลงราคา บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั'น จาํกดั 2,600.00 บาท บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั'น จาํกดั 2,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171023 4/18/2017
66 จดัจา้งทาํป้ายหนา้ห้องผูบ้ริหาร จาํนวน 1 งาน           1 งวด 3,210.00     ตกลงราคา บริษทั กลอรี'  เมคเกอร์ จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั กลอรี'  เมคเกอร์ จาํกดั 3,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171024 4/18/2017
67 จดัจา้งสอบเทียบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 13,696.00     ตกลงราคา บริษทั เนชั'นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 12,800.00 บาท บริษทั เนชั'นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 12,800.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171025 4/19/2017
68 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 76,023.50     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 71,050.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 71,050.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171026 4/20/2017
69 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 13,910.00     ตกลงราคา บริษทั ออเมนโต เคมิคอล จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั ออเมนโต เคมิคอล จาํกดั 13,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171027 4/20/2017
70 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 6 รายการ           1 งวด 19,986.32     ตกลงราคา บริษทั ไอโครเทค จาํกดั 18,678.80 บาท บริษทั ไอโครเทค จาํกดั 18,678.80 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171028 4/20/2017
71 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 7 รายการ           1 งวด 16,761.55     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั 15,665.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั 15,665.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171029 4/20/2017
72 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 28,890.00     ตกลงราคา บริษทั อินเทลลิเจนทไ์ทย รีเสิร์ชแอนดค์อนซลัแทนท ์จาํกดั 27,000.00 บาท บริษทั อินเทลลิเจนทไ์ทย รีเสิร์ชแอนดค์อนซลัแทนท ์จาํกดั 27,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171030 4/20/2017
73 จดัจา้งวิเคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 15,515.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอฟ บิวตี� (ประเทศไทย) จาํกดั 14,500.00 บาท บริษทั แอลเอฟ บิวตี� (ประเทศไทย) จาํกดั 14,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171031 4/20/2017
74 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,671.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,300.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041171032 4/20/2017
75 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,350.00     ตกลงราคา บริษทั ยแูอนดว์ีโฮลดิ�ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั ยแูอนดว์ีโฮลดิ�ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 5,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171033 4/20/2017
76 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,955.00     ตกลงราคา บริษทั พี.ที.เครื'องมือวิทย ์จาํกดั 6,500.00 บาท บริษทั พี.ที.เครื'องมือวิทย ์จาํกดั 6,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171034 4/20/2017
77 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,350.00     ตกลงราคา บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 5,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171035 4/20/2017
78 จดัซื�อวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 15 รายการ           1 งวด 6,334.95     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 5,920.51 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 5,920.51 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171036 4/20/2017
79 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,671.00     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ'ง จาํกดั 5,300.00 บาท บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ'ง จาํกดั 5,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171037 4/20/2017
80 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 28,890.00     ตกลงราคา บริษทั เจ เอ เค ซพัพลาย จาํกดั 27,000.00 บาท บริษทั เจ เอ เค ซพัพลาย จาํกดั 27,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171038 4/20/2017
81 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,317.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 3,100.00 บาท บริษทั ฟินิกซ ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 3,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171039 4/20/2017
82 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 6 รายการ           1 งวด 11,449.00     ตกลงราคา บริษทั พี.ที.เครื'องมือวิทย ์จาํกดั 10,700.00 บาท บริษทั พี.ที.เครื'องมือวิทย ์จาํกดั 10,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171040 4/21/2017
83 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 5,842.20     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,460.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,460.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171041 4/21/2017
84 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 7 รายการ           1 งวด 31,993.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี' ส์ จาํกดั 29,900.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี' ส์ จาํกดั 29,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171042 4/21/2017
85 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 1,733.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,620.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,620.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171043 4/21/2017
86 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,728.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,550.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,550.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171044 4/21/2017
87 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 9,844.00     ตกลงราคา บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 9,200.00 บาท บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 9,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171045 4/21/2017
88 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 18,500.30     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,290.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,290.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171046 4/21/2017
89 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 868.84     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 812.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 812.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171047 4/21/2017
90 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,490.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171048 4/21/2017
91 จดัจา้งวิเคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 1,926.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 1,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171049 4/21/2017
92 จดัซื�อวสัดุความปลอดภยั จาํนวน 7 รายการ           1 งวด 57,731.85     ตกลงราคา บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จาํกดั 53,955.00 บาท บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จาํกดั 53,955.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171050 4/21/2017
93 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,942.50     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,750.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171051 4/21/2017
94 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 2,921.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,730.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,730.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171052 4/21/2017
95 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 11,844.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,070.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,070.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171053 4/21/2017
96 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 8,996.56     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,408.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,408.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171054 4/21/2017
97 จา้งติดตั�งระบบแจง้เหตุฉุกเฉินห้องปฏิบตัิการตูค้อนเทรนเนอร์ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 37,878.00     ตกลงราคา บริษทั แอนตี�ไฟร์ จาํกดั 35,400.00 บาท บริษทั แอนตี�ไฟร์ จาํกดั 35,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171055 4/21/2017
98 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,885.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171056 4/21/2017
99 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 8,667.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 8,100.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 8,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171057 4/21/2017

100 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ          1 งวด 1,498.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,400.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171058 4/21/2017
101 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,610.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,440.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,440.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171059 4/21/2017
102 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 4 รายการ          1 งวด 41,387.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 38,680.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 38,680.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171060 4/21/2017
103 จา้งติดตั�งระบบแจง้เหตุเพลิงไหมห้้องปฏิบตัิการตูค้อนเทรนเนอร์ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 94,481.00     ตกลงราคา บริษทั แอนตี�ไฟร์ จาํกดั 88,300.00 บาท บริษทั แอนตี�ไฟร์ จาํกดั 88,300.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171061 4/21/2017
104 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 16,563.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,480.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,480.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171062 4/21/2017
105 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ          1 งวด 4,815.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 4,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171063 4/21/2017
106 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 20,865.00     ตกลงราคา บริษทั พี.ที.เครื'องมือวิทย ์จาํกดั 19,500.00 บาท บริษทั พี.ที.เครื'องมือวิทย ์จาํกดั 19,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171064 4/21/2017
107 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ          1 งวด 1,926.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171065 4/21/2017
108 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์  จาํนวน 2 รายการ          1 งวด 29,532.00     ตกลงราคา บริษทั แอบโซเทค จาํกดั 27,600.00 บาท บริษทั แอบโซเทค จาํกดั 27,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171066 4/21/2017
109 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,736.44     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 6,295.74 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 6,295.74 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171067 4/21/2017
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110 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 32,581.50     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 30,450.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 30,450.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171068 4/21/2017
111 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 9,844.00     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ'ง จาํกดั 9,200.00 บาท บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ'ง จาํกดั 9,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171069 4/21/2017
112 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 3,611.25     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 3,375.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 3,375.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171070 4/21/2017
113 ทดสอบการระคายเคืองผลิตภณัฑ ์จาํนวน 1 งาน           1 งวด 285,000.00 285,000.00     ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต 285,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต 285,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171071 4/24/2017
114 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,889.00     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ'ง จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ'ง จาํกดั 2,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171072 4/24/2017
115 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 17,430.30     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 16,290.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 16,290.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171073 4/24/2017
116 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 7,490.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 7,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171074 4/24/2017
117 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 5,029.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 4,700.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 4,700.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171075 4/24/2017
118 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 7 รายการ           1 งวด 38,573.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 36,050.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 36,050.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171076 4/24/2017
119 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 21,400.00     ตกลงราคา บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั 20,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171077 4/24/2017
120 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 34,240.00     ตกลงราคา บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น จาํกดั 32,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171078 4/25/2017
121 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 10 รายการ           1 งวด 7,303.82     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 6,826.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 6,826.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171079 4/25/2017
122 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 26,215.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 24,500.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 24,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171080 4/25/2017
123 จดัจา้งพิมพแ์ผน่พบัโรงงานผลิตเครื'องสาํอาง (ตน้แบบ) จาํนวน 1 งาน           1 งวด 16,050.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 15,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 15,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171081 4/25/2017
124 จดัจา้งพิมพห์นงัสือ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 121,445.00 121,445.00     ตกลงราคา บริษทั ประชุมช่าง จาํกดั 113,500.00 บาท บริษทั ประชุมช่าง จาํกดั 113,500.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171082 4/26/2017
125 เครื'องนึ'งฆ่าเชื�อขนาดความจุ 79 ลิตร           1 งวด 250,000.00 250,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมดิทอป จาํกดั 228,971.96 บาท บริษทั เมดิทอป จาํกดั 228,971.96 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171083 4/26/2017
126 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 8,881.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 8,300.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 8,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171084 4/26/2017
127 จดัจา้งบริการทาํแห้งสมุนไพร จาํนวน 1 งาน           1 งวด 9,000.00     ตกลงราคา เงินบาํรุงศูนยพ์ฒันายาไทยและสมุนไพร 9,000.00 บาท เงินบาํรุงศูนยพ์ฒันายาไทยและสมุนไพร 9,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171085 4/26/2017
128 จา้งวิเคระาห์ทดสอบ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 13,589.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอฟ บิวตี� (ประเทศไทย) จาํกดั 12,700.00 บาท บริษทั แอลเอฟ บิวตี� (ประเทศไทย) จาํกดั 12,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171086 4/26/2017
129 จดัจา้งวิเคราะห์ทดสอบ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 10,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171087 4/26/2017
130 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 8,003.60     ตกลงราคา บริษทั ไซน ์ไดแอกนอสติก แมททีเรียล จาํกดั 7,480.00 บาท บริษทั ไซน ์ไดแอกนอสติก แมททีเรียล จาํกดั 7,480.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171088 4/26/2017
131 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 9,202.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 8,600.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 8,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171089 4/26/2017
132 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 9,576.50     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,950.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,950.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171090 4/26/2017
133 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 12,305.00     ตกลงราคา บริษทั ฟาโคบิส จาํกดั 11,500.00 บาท บริษทั ฟาโคบิส จาํกดั 11,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171091 4/26/2017
134 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,871.20     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 10,160.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 10,160.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171092 4/26/2017
135 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,457.00     ตกลงราคา บริษทั ไซนเ์อ็นซ ์อินทิเกรชั'น จาํกดั 5,100.00 บาท บริษทั ไซนเ์อ็นซ ์อินทิเกรชั'น จาํกดั 5,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171093 4/26/2017
136 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,540.80     ตกลงราคา บริษทั ไซนเ์อ็นซ ์อินทิเกรชั'น จาํกดั 1,440.00 บาท บริษทั ไซนเ์อ็นซ ์อินทิเกรชั'น จาํกดั 1,440.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171094 4/26/2017
137 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,798.50     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,550.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,550.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171095 4/26/2017
138 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,540.80     ตกลงราคา บริษทั ไซนเ์อ็นซ ์อินทิเกรชั'น จาํกดั 1,440.00 บาท บริษทั ไซนเ์อ็นซ ์อินทิเกรชั'น จาํกดั 1,440.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171096 4/26/2017
139 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 19,260.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 18,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171097 4/26/2017
140 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 26,400.00     ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ�ง จาํกดั 26,400.00 บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ�ง จาํกดั 26,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171098 4/26/2017
141 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,145.80     ตกลงราคา บริษทั มิท เทคโนโลย ีจาํกดั 2,940.00 บาท บริษทั มิท เทคโนโลย ีจาํกดั 2,940.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171099 4/26/2017
142 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 22,149.00     ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั 20,700.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั 20,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171100 4/26/2017
143 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 12,957.70     ตกลงราคา บริษทั คอมโพแมก็ จาํกดั 12,110.00 บาท บริษทั คอมโพแมก็ จาํกดั 12,110.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171101 4/26/2017
144 จดัจา้งทดสอบการระคายเคืองผลิตภณัฑอ์นุภาคนาโน จาํนวน 1 งาน           1 งวด 285,000.00 285,000.00     ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต 285,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต 285,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171102 4/27/2017
145 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,878.30     ตกลงราคา บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 2,690.00 บาท บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 2,690.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171103 4/27/2017
146 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 12,026.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,240.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,240.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171104 4/27/2017
147 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 631.30     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 590.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 590.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171105 4/27/2017
148 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,136.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171106 4/27/2017
149 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 7,690.63     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั 7,187.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั 7,187.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171107 4/27/2017
150 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 89,345.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 83,500.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 83,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171108 4/27/2017
151 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,490.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171109 4/27/2017
152 จดัจา้งวิเคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 1,070.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี'  จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี'  จาํกดั 1,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171110 4/27/2017
153 จดัจา้งวิเคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 5,778.00     ตกลงราคา บริษทั อูเอโน ไซแอนซ ์เทค แลบอราทอรี'  (ประเทศไทย) จาํกดั 5,400.00 บาท บริษทั อูเอโน ไซแอนซ ์เทค แลบอราทอรี'  (ประเทศไทย) จาํกดั 5,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171111 4/27/2017
154 จดัซื�อวสัดุงานติดตั�งและซ่อมบาํรุง จาํนวน 9 รายการ           1 งวด 13,875.76     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,968.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 12,968.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171112 4/27/2017
155 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,012.50     ตกลงราคา บริษทัแพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,750.00 บาท บริษทัแพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171113 4/27/2017
156 จดัจา้งวิเคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 3,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171114 4/27/2017
157 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 7,040.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,580.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,580.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171115 4/27/2017
158 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,099.00     ตกลงราคา บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 5,700.00 บาท บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 5,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171116 4/27/2017
159 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 6,591.20     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,160.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,160.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171117 4/27/2017
160 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 11,406.20     ตกลงราคา บริษทั พี.ที.เครื'องมือวิทย ์จาํกดั 10,660.00 บาท บริษทั พี.ที.เครื'องมือวิทย ์จาํกดั 10,660.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171118 4/27/2017
161 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,617.50     ตกลงราคา บริษทั ไซนเ์อ็นซ ์อินทิเกรชั'น จาํกดั 5,250.00 บาท บริษทั ไซนเ์อ็นซ ์อินทิเกรชั'น จาํกดั 5,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171119 4/27/2017
162 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 14,980.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 14,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171120 4/28/2017
163 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 27,520.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 25,720.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 25,720.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171121 4/28/2017
164 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 17,976.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 16,800.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 16,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171122 4/28/2017
165 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 53,157.60     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 49,680.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 49,680.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171123 4/28/2017
166 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 51,788.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,800.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171124 4/28/2017
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167 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 51,788.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 39,600.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 39,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171124 4/28/2017
168 จดัจา้งทดสอบประสิทธิศกัยใ์นการเพิ'มความชุ่มชื�นของผลิตภณัฑ ์จาํนวน 1 งาน           1 งวด 160,000.00 160,000.00     ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต 160,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต 160,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171125 4/28/2017
169 จดัจา้งผลิตแคปซูลนิ'มบรรจุนํ�ามนังาขี�มอ้น จาํนวน 1 งาน           1 งวด 111,554.08 111,554.08     ตกลงราคา บริษทั ซพัพอร์ท แพค จาํกดั 104,256.15 บาท บริษทั ซพัพอร์ท แพค จาํกดั 104,256.15 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171126 4/28/2017
170 จดัจา้งสอบเทียบ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 24,289.00     ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี'ปุ่น) 22,700.00 บาท สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี'ปุ่น) 22,700.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171127 4/28/2017
171 จดัจา้งซ่อมเครื'องผลิตนํ�า จาํนวน 1 งาน           1 งวด 3,745.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 3,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171128 4/28/2017
172 จดัจา้งซ่อมเปลี'ยนแบตเตอรี'  จาํนวน 1 งาน           1 งวด 7,276.00     ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 6,800.00 บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 6,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171129 4/28/2017
173 จดัจา้งสอบเทียบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 38,627.00     ตกลงราคา บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 36,100.00 บาท บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 36,100.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171130 4/28/2017
174 จดัจา้งซ่อมพสัดุ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 78,110.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 73,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 73,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171131 4/28/2017
175 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 6,173.90     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,770.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,770.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171132 4/28/2017
176 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,453.90     ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 9,770.00 บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 9,770.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171133 4/28/2017
177 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 26,400.00     ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ�ง จาํกดั 26,400.00 บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ�ง จาํกดั 26,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171134 5/4/2017
178 จดัจา้งวิเคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 5,136.00     ตกลงราคา บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 4,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041171135 4/28/2017
179 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 35,513.30     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 33,190.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกดั 33,190.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171136 4/28/2017
180 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 35,310.00     ตกลงราคา บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 33,000.00 บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 33,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171137 4/28/2017
181 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั'น จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั'น จาํกดั 3,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041171138 4/28/2017
182 Material 6 items           1 งวด 29,830.00     ตกลงราคา  CalBioreagents 785.00 USD CalBioreagents 785.00 USDมีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170027 4/26/2017
183 Material 5 items           1 งวด 97,440.00     ตกลงราคา  Heraeus Deutschland GmbH 2,436.00 EUR Heraeus Deutschland GmbH 2,436.00 EURมีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170028 4/26/2017
184 จา้งเหมาบริการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั จาํนวน 6 เดือน           6 งวด 114,000.00 114,000.00     ตกลงราคา นางสาว ชัชฎาวรรณ ศิริจนัทร 114,000.00 บาท นางสาว ชัชฎาวรรณ ศิริจนัทราวงษ์ 114,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170048 4/1/2017

(6052170033)
185 จา้งเหมาบริการดูแลงานบริหารอาคาร  จาํนวน 6 เดือน           6 งวด 111,000.00 111,000.00     ตกลงราคา นาย ถนอมศกัดิs  กอ้นเสมา 111,000.00 บาท นาย ถนอมศกัดิs  กอ้นเสมา 111,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170049 5/1/2017

(6052170034)
186 จา้งดาํเนินการทดสอบฤทธิs ของสารจากผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ จาํนวน 12 เดือน          12 งวด 276,000.00 276,000.00     ตกลงราคา นางสาว ศิรินทรา เทียมสกุล 276,000.00 บาท นางสาว ศิรินทรา เทียมสกุล 276,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170050 4/18/2017

(6052170035)

187 เครื'องเคลือบผิวฟิลม์บางดว้ยเทคนิคการเรียงชั�นอะตอม จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,100,000.00 2,100,000.00

ประกวดราคา 

(e-Auction) บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 2,080,000.00 บาท บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 2,080,000.00 บาท ราคาตํ'าสุด 6043170051 4/3/2017
บริษทั ที ย ูเอ็ม ดี จาํกดั 2,091,000.00 บาท (6051170014)

188 จา้งเหมาบริการบนัทึกขอ้มูล จาํนวน 12 เดือน          12 งวด 222,000.00 222,000.00     ตกลงราคา นางสาว กมลวรรณ เกตุโกมุท 203,500.00 บาท นางสาว กมลวรรณ เกตุโกมุท 203,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170052 4/28/2017
(6052170036)

189 จา้งออกแบบปรับปรุงชั�นดาดฟ้าอาคาร NANOTEC Pilot Plant โดยวิธีคดัเลือก จาํนวน 1 งาน           1 งวด 126,000.00 126,000.00 ออกแบบและควบคุมงาน บริษทั กลอรี'  เมคเกอร์ จาํกดั 117,757.01 บาท บริษทั กลอรี'  เมคเกอร์ จาํกดั 117,757.01 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170053 4/18/2017
(6056170001)

190 จา้งติดตั�งระบบดบัเพลิงอตัโนมตัิ Clean Agent HFC 227ea จาํนวน 1 งาน           1 งวด 1,800,000.00 1,800,000.00      สอบราคา บริษทั แอนตี�ไฟร์ จาํกดั 1,644,000.00 บาท บริษทั แอนตี�ไฟร์ จาํกดั 1,644,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170054 4/18/2017
(6052170037)

191 เครื'องแกส๊โครมาโทรกราฟีแบบหลายมิติ Multi-Dimensional GCxGC-MS จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,300,000.00 5,300,000.00

ประกวดราคา 

(e-Auction) บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 4,923,364.49 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 4,923,364.49 บาท ราคาตํ'าสุด 6043170055 4/19/2017
บริษทั ลาโบเทค จาํกดั 5,275,000.00 บาท (6051170015)

192 จา้งเหมาบริการบนัทึกขอ้มูลและประสานงาน จาํนวน 3 เดือน           3 งวด 55,500.00     ตกลงราคา นางสาว สุกญัญา พรามขาว 55,500.00 บาท นางสาว สุกญัญา พรามขาว 55,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170056 5/1/2017
(6052170038)
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