
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

1 จดัซื�อวสัดุไฟฟ้า จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 5,820.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,440.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,440.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171139 01.05.2017

2 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,082.95     ตกลงราคา บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 5,685.00 บาท บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 5,685.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171140 01.05.2017

3 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 7,083.40     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 6,620.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 6,620.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171141 01.05.2017

4 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 42,800.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 40,000.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171142 01.05.2017

5 ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ จาํนวน 1  ชุด           1 งวด 296,785.90 296,785.90     ตกลงราคา บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ�ง จาํกดั 277,370.00 บาท บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ�ง จาํกดั 277,370.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171143 01.05.2017

6 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 41,730.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 39,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 39,000.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171144 01.05.2017

7 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,721.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,020.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 10,020.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171145 01.05.2017

8 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 8,025.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 7,500.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171146 01.05.2017

9 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 8,025.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 7,500.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171147 01.05.2017

10 จดัจา้งสอบเทียบเครื>อง จาํนวน 1 งาน           1 งวด 107,856.00 107,856.00     ตกลงราคา

บริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและวจิยัทางการ
แพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 100,800.00 บาท

บริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและ
วจิยัทางการแพทยแ์ละการเกษตร
แห่งเอเซีย จาํกดั 100,800.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171149 01.05.2017

11 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 3,638.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 3,400.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 3,400.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171150 01.05.2017

12 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,082.50     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,750.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,750.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171151 01.05.2017

13 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 19,260.00     ตกลงราคา บริษทั แสงวทิย ์ซายน์ จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั แสงวทิย ์ซายน์ จาํกดั 18,000.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171152 01.05.2017

14 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 16,692.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 15,600.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 15,600.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171153 01.05.2017

15 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,165.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 9,500.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 9,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171154 01.05.2017

16 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171155 01.05.2017

สรุปผลการดาํเนินการจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหวา่งวนัที> 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

17 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 9,480.01     ตกลงราคา บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 8,859.82 บาท บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 8,859.82 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171156 01.05.2017

18 จดัจา้งทาํแหง้สมุนไพร จาํนวน 1 งาน           1 งวด 9,000.00     ตกลงราคา  เงินบาํรุงศูนยพ์ฒันายาไทยและสมุนไพร 9,000.00 บาท

 เงินบาํรุงศูนยพ์ฒันายาไทยและ
สมุนไพร 9,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171157 01.05.2017

19 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,708.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,400.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171158 01.05.2017

20 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 9,694.20     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 9,060.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 9,060.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171159 01.05.2017

21 จดัจา้งทาํหนงัสือ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 87,205.00     ตกลงราคา บริษทั ซิกมา กราฟฟิคส์ จาํกดั 81,500.00 บาท บริษทั ซิกมา กราฟฟิคส์ จาํกดั 81,500.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171160 01.05.2017

22 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,082.95     ตกลงราคา บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 5,685.00 บาท บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 5,685.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171161 01.05.2017

23 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 10,967.50     ตกลงราคา บริษทั พ.ีที.เครื>องมือวทิย ์จาํกดั 10,250.00 บาท บริษทั พ.ีที.เครื>องมือวทิย ์จาํกดั 10,250.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171162 01.05.2017

24 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,915.30     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,790.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 1,790.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171163 01.05.2017

25 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,885.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,500.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 5,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171164 01.05.2017

26 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 4,622.40     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,320.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 4,320.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171165 03.05.2017

27 จดัจา้งสอบเทียบเครื>องชั>ง จาํนวน 1 งาน           1 งวด 13,107.50     ตกลงราคา บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั>น เซ็นเตอร์ จาํกดั 12,250.00 บาท

บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั>น เซ็น
เตอร์ จาํกดั 12,250.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171166 03.05.2017

28 จดัจา้งสอบเทียบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 2,396.80     ตกลงราคา

บริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและวจิยัทางการ
แพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 2,240.00 บาท

บริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและ
วจิยัทางการแพทยแ์ละการเกษตร
แห่งเอเซีย จาํกดั 2,240.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171167 03.05.2017

29 จดัจา้งสอบเทียบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 14,338.00     ตกลงราคา สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี>ปุ่ น) 13,400.00 บาท

สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลย ี
(ไทย-ญี>ปุ่ น) 13,400.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171168 03.05.2017

30

จดัจา้งเหมาเพื>อการสังเคราะห์การเจือโลหะ 
จาํนวน 1 งาน           1 งวด 54,000.00     ตกลงราคา นางสาว ศิริพร พรหมมา 54,000.00 บาท นางสาว ศิริพร พรหมมา 54,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171169 03.05.2017

31 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 20,009.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,700.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 18,700.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171170 03.05.2017

32 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 16,264.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 15,200.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 15,200.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171171 03.05.2017

33 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,864.50     ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั 7,350.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั 7,350.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171172 03.05.2017

34 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,996.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,800.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171173 03.05.2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

35 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 18,190.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 17,000.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 17,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171174 03.05.2017

36 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 10,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171175 03.05.2017

37 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,062.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 6,600.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 6,600.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171176 03.05.2017

38 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 5,093.20     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ>ง จาํกดั 4,760.00 บาท

บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ>ง 
จาํกดั 4,760.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171177 03.05.2017

39 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 11,288.50     ตกลงราคา บริษทั ไวท้์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 10,550.00 บาท บริษทั ไวท้์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 10,550.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171178 03.05.2017

40 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 13,910.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171179 03.05.2017

41 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,400.00 บาท

บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 2,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171180 03.05.2017

42 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171181 03.05.2017

43 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 27,520.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 25,720.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 25,720.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171182 03.05.2017

44 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 13,696.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 12,800.00 บาท

บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 12,800.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171183 03.05.2017

45 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 49,999.99     ตกลงราคา บริษทั เวลิด์สยามกรุ๊ป จาํกดั 46,728.96 บาท บริษทั เวลิด์สยามกรุ๊ป จาํกดั 46,728.96 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171184 03.05.2017

46 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 9,330.40     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,720.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 8,720.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171185 03.05.2017

47 จดัจา้งแปรรูปมะพร้าวผง จาํนวน 1 งาน           1 งวด 49,500.00     ตกลงราคา นาย ยงยทุธ  วรรณา 49,500.00 บาท นาย ยงยทุธ  วรรณา 49,500.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171186 03.05.2017

48 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,206.00     ตกลงราคา บริษทั ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จาํกดั 5,800.00 บาท บริษทั ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จาํกดั 5,800.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171187 03.05.2017

49 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 2,354.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,200.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,200.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171188 03.05.2017

50 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 17,034.40     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,920.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 15,920.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171189 03.05.2017

51 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,754.80     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,640.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 1,640.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171190 03.05.2017

52 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 3,520.30     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 3,290.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 3,290.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171191 03.05.2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

53

จา้งเหมาปรับปรุงระบบท่อนํ� า ระบบท่อส่ง
แรงดนัลม และจดัทาํถาดสแตนเลส                 
 จาํนวน 1 เดือน           1 งวด 149,655.55 149,655.55     ตกลงราคา บริษทั กลอรี> เมคเกอร์ จาํกดั 139,865.00 บาท บริษทั กลอรี> เมคเกอร์ จาํกดั 139,865.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171192 04.05.2017

54 ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 90,950.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 85,000.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 85,000.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171193 04.05.2017

55 เครื>องวดัสนามแม่เหล็ก จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 81,320.00     ตกลงราคา บริษทั นาโนแมชชีนเนอรี> จาํกดั 76,000.00 บาท บริษทั นาโนแมชชีนเนอรี> จาํกดั 76,000.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171194 04.05.2017

56 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 64,200.00     ตกลงราคา บริษทั เครส นาโนโซลูชั>น (ประเทศไทย) จาํกดั 56,074.77 บาท

บริษทั เครส นาโนโซลูชั>น 
(ประเทศไทย) จาํกดั 56,074.77 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171195 04.05.2017

57 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 13,375.00     ตกลงราคา บริษทั เซลิทเซ็ตท์ จาํกดั 12,500.00 บาท บริษทั เซลิทเซ็ตท์ จาํกดั 12,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171196 04.05.2017

58 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 13,375.00     ตกลงราคา บริษทั เซลิทเซ็ตท์ จาํกดั 12,500.00 บาท บริษทั เซลิทเซ็ตท์ จาํกดั 12,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171197 04.05.2017

59 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,220.70     ตกลงราคา บริษทั เอส พ ีว ีซี อินเตอร์เนชั>นแนล จาํกดั 3,010.00 บาท

บริษทั เอส พ ีว ีซี อินเตอร์เนชั>น
แนล จาํกดั 3,010.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171198 04.05.2017

60 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 2,000.00     ตกลงราคา บริษทั ซี.ทู พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ>ง จาํกดั 2,000.00 บาท

บริษทั ซี.ทู พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ>ง
 จาํกดั 2,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171199 04.05.2017

61 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 68,052.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 63,600.00 บาท

บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอ
สติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 63,600.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171200 04.05.2017

62 จดัจา้งวเิคราะห์เครื>อง BET จาํนวน 1 งาน           1 งวด 25,680.00     ตกลงราคา

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย 24,000.00 บาท

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 24,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171201 05.05.2017

63 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 8,000.00     ตกลงราคา บริษทั เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จาํกดั 8,000.00 บาท

บริษทั เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที)
 จาํกดั 8,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171202 05.05.2017

64

จดัจา้งซ่อมเปลี>ยนชุดละลายนํ�าแข็ง                 
 จาํนวน 1 งาน           1 งวด 4,815.00     ตกลงราคา  ร้านใหม่การไฟฟ้า 4,500.00 บาท  ร้านใหม่การไฟฟ้า 4,500.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171203 05.05.2017

65 จดัจา้งสอบเทียบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 5,136.00     ตกลงราคา บริษทั เนชั>นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จาํกดั 4,800.00 บาท

บริษทั เนชั>นแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เต็มส์ จาํกดั 4,800.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171204 05.05.2017

66 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 29,478.50     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 27,550.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 27,550.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171205 05.05.2017

67 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 25,680.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 24,000.00 บาท

บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั 24,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171206 05.05.2017

68 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 19,902.00     ตกลงราคา บริษทั คอสเมพลสั จาํกดั 18,600.00 บาท บริษทั คอสเมพลสั จาํกดั 18,600.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171207 05.05.2017

69 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171208 05.05.2017

70 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171209 05.05.2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

71 จดัจา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 3,852.00     ตกลงราคา

บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั 3,600.00 บาท

บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 3,600.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171210 05.05.2017

72 จดัจา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 17,334.00     ตกลงราคา

บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั 16,200.00 บาท

บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 16,200.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171211 05.05.2017

73 จดัซื�อเครื>องทาํนํ� าแข็งเกร็ด จาํนวน 1 งาน           1 งวด 62,809.00     ตกลงราคา บริษทั ว.ีแอล.เครื>องเยน็ (ประเทศไทย) จาํกดั 58,700.00 บาท

บริษทั ว.ีแอล.เครื>องเยน็ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 58,700.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171212 05.05.2017

74 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 1,678.50     ตกลงราคา บริษทั สตาร์วอเตอร์ฟิลเตอร์ จาํกดั 1,577.00 บาท

บริษทั สตาร์วอเตอร์ฟิลเตอร์ 
จาํกดั 1,577.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171213 05.05.2017

75 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 9,630.00     ตกลงราคา บริษทั เอวา แพลนท์ จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั เอวา แพลนท์ จาํกดั 9,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171214 05.05.2017

76 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,488.20     ตกลงราคา บริษทั รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จาํกดั 3,260.00 บาท

บริษทั รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ 
สเกล จาํกดั 3,260.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171215 05.05.2017

77 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 6,741.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 6,300.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 6,300.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171216 05.05.2017

78 จดัซื�อตูเ้ก็บเอกสาร จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 11,652.30     ตกลงราคา บริษทั เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 10,890.00 บาท บริษทั เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 10,890.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171217 05.05.2017

79 จดัจา้งซ่อมเครื>องเผาเตา Furnace จาํนวน 1 งาน           1 งวด 22,470.00     ตกลงราคา

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดบับลิวเค อินซูเลเตอร์แอนด์
เทรดดิ�ง 21,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดบับลิวเค อิน
ซูเลเตอร์แอนด์เทรดดิ�ง 21,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171218 05.05.2017

80 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 12,893.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,050.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 12,050.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171219 05.05.2017

81

จดัจา้งซ่อมเครื>อง Microgaschromatograph 
จาํนวน 1 งาน           1 งวด 4,173.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยยนูีค  จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั ไทยยนูีค  จาํกดั 3,900.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171220 05.05.2017

82 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 12,519.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 11,700.00 บาท

บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด 
(ประเทศไทย) จาํกดั 11,700.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171221 05.05.2017

83 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 11,502.50     ตกลงราคา บริษทั เอ็นพ ีเคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,535.00 บาท

บริษทั เอ็นพ ีเคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั 10,535.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171222 06.05.2017

84 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,091.40     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย ์ 1,020.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเล่ย์ 1,020.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171223 06.05.2017

85 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 11,823.50     ตกลงราคา บริษทั ชาร์มมิ>ง เนเจอร์ จาํกดั 11,050.00 บาท บริษทั ชาร์มมิ>ง เนเจอร์ จาํกดั 11,050.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171224 06.05.2017

86 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 8,988.00     ตกลงราคา บริษทั ชาร์มมิ>ง เนเจอร์ จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั ชาร์มมิ>ง เนเจอร์ จาํกดั 8,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171225 06.05.2017

87 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 23,764.70     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,210.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,210.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171226 06.05.2017

88 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,700.00     ตกลงราคา

บริษทั เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ แอนด์ เคมิคอลส์ 
จาํกดั 10,000.00 บาท

บริษทั เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ 
แอนด์ เคมิคอลส์ จาํกดั 10,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171227 06.05.2017

89 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 8,688.40     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 8,120.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 8,120.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171228 06.05.2017
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90

จา้งผลิตเซ็นเซอร์โมดูลวดัความร้อนอุณหภูมิ
สูง เพื>อใชใ้นโครงการ "การพฒันาเครื>องมือ
ตรวจวดัคุณภาพผลิตภณัฑ์เบเกอรี>" จาํนวน 1 
งาน           1 งวด 20,000.00     ตกลงราคา นาย เชรษฐา รัตนพนัธ์ 20,000.00 บาท นาย เชรษฐา รัตนพนัธ์ 20,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171229 06.05.2017

91

จา้งเหมาการพฒันาเทคนิคในการเตรียม
ตวัอยา่ง จาํนวน 1 งาน           1 งวด 36,000.00     ตกลงราคา นางสาว ปิยวรรณ ไพศรีสาร 36,000.00 บาท นางสาว ปิยวรรณ ไพศรีสาร 36,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171230 06.05.2017

92 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 21,100.40     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,720.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 19,720.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171231 06.05.2017

93 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 31,030.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประโยชน์นาํดี 29,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประโยชน์นาํดี 29,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171232 06.05.2017

94 ซื�อวสัุดวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 14,124.00     ตกลงราคา บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 13,200.00 บาท

บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั 
อินดสัทรี จาํกดั 13,200.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171233 06.05.2017

95 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 27,210.10     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ>ง จาํกดั 25,430.00 บาท

บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ>ง 
จาํกดั 25,430.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171234 06.05.2017

96 วสัุดวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,188.60     ตกลงราคา บริษทั พ.ีที.เครื>องมือวทิย ์จาํกดั 2,980.00 บาท บริษทั พ.ีที.เครื>องมือวทิย ์จาํกดั 2,980.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171235 06.05.2017

97 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 46,363.10     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 43,330.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 43,330.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171236 06.05.2017

98 วสัุดวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 21,378.60     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จาํกดั 19,980.00 บาท

บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) 
จาํกดั 19,980.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171237 06.05.2017

99 วสัุดวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 15,408.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 14,400.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 14,400.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171238 06.05.2017

100 สารเคมี  จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 6,987.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,530.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 6,530.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171239 06.05.2017

101 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 62,457.42     ตกลงราคา บริษทั เอ็นพ ีเคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 58,371.42 บาท

บริษทั เอ็นพ ีเคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั 58,371.42 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171240 06.05.2017

102 วสัุดวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 29,061.20     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 27,160.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 27,160.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171241 06.05.2017

103 วสัุดวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,777.10     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,530.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 3,530.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171242 06.05.2017

104 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 8 รายการ           1 งวด 35,310.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 33,000.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 33,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171243 06.05.2017

105 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 8,988.00     ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 8,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171244 06.05.2017

106 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 6,890.80     ตกลงราคา บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท์ จาํกดั 6,440.00 บาท

บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิ
เมน้ท์ จาํกดั 6,440.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171245 06.05.2017

107 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 68,480.00     ตกลงราคา บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 64,000.00 บาท

บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทย
แลนด์) จาํกดั 64,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171246 06.05.2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

108 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 91,035.60     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 85,080.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 85,080.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171247 06.05.2017

109 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 7 รายการ           1 งวด 16,590.35     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 15,505.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 15,505.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171248 06.05.2017

110 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 10,432.50     ตกลงราคา บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั>น จาํกดั 9,750.00 บาท

บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์
ปอเรชั>น จาํกดั 9,750.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171249 06.05.2017

111 จดัซื�อแม่พมิพเ์ครื>องอดัเม็ด จาํนวน 1 งาน           1 งวด 2,461.00     ตกลงราคา บริษทั เหยี>ยวเฮง จาํกดั 2,300.00 บาท บริษทั เหยี>ยวเฮง จาํกดั 2,300.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171250 06.05.2017

112 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 17,334.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 16,200.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 16,200.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171251 06.05.2017

113 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 งาน           1 งวด 5,029.00     ตกลงราคา บริษทั สเปเชียลตี�  เนเชอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 4,700.00 บาท

บริษทั สเปเชียลตี�  เนเชอรัล โปร
ดกัส์ จาํกดั 4,700.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171252 08.05.2017

114 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 งาน           1 งวด 7,597.00     ตกลงราคา บริษทั สเปเชียลตี�  เนเชอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 7,100.00 บาท

บริษทั สเปเชียลตี�  เนเชอรัล โปร
ดกัส์ จาํกดั 7,100.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171253 08.05.2017

115

จดัจา้งบาํรุงรักษาเครื>อง Mastersizer NCl 
จาํนวน 1 งาน           1 งวด 10,486.00     ตกลงราคา บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จาํกดั 9,800.00 บาท

บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท์ 
จาํกดั 9,800.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171254 09.05.2017

116

วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการเอเพกซ์,
7,062           1 งวด 7,062.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 6,600.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 6,600.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171255 09.05.2017

117 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 22,470.00     ตกลงราคา บริษทั พ.ีที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั พ.ีที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 21,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171256 09.05.2017

118 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 9 รายการ           1 งวด 24,877.50     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 23,250.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 23,250.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171257 09.05.2017

119 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,960.80     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,440.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 7,440.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171258 09.05.2017

120 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 6 รายการ           1 งวด 11,149.40     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 10,420.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 10,420.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171259 09.05.2017

121 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 15,408.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,400.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 14,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171260 09.05.2017

122 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 6 รายการ           1 งวด 25,392.26     ตกลงราคา บริษทั แอลดี พลาส จาํกดั 23,731.08 บาท บริษทั แอลดี พลาส จาํกดั 23,731.08 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171261 09.05.2017

123 จดัซื�อวสัดุสํานกังาน จาํนวน 14 รายการ           1 งวด 10,245.76     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 9,575.48 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 9,575.48 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171262 09.05.2017

124 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 11,128.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติe  จาํกดั 10,400.00 บาท บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติe  จาํกดั 10,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171263 09.05.2017

125 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,200.10     ตกลงราคา บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 9,532.80 บาท

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 
จาํกดั (มหาชน) 9,532.80 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171264 09.05.2017

126 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 13,353.60     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 12,480.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 12,480.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171265 09.05.2017
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ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

127 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 9,480.01     ตกลงราคา บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 8,859.82 บาท บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 8,859.82 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171266 09.05.2017

128

จดัซื�อเครื>องวดัความเร็วรอบแบบใชแ้สงและ
สัมผสั จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,366.95     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 6,885.00 บาท บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 6,885.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171267 09.05.2017

129 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 28,633.20     ตกลงราคา บริษทั ไซน์แองเกิล จาํกดั 26,760.00 บาท บริษทั ไซน์แองเกิล จาํกดั 26,760.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171268 11.05.2017

130 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 51,360.00     ตกลงราคา บริษทั ศิรา เซฟตี�แอนด์ทูล จาํกดั 48,000.00 บาท บริษทั ศิรา เซฟตี�แอนด์ทูล จาํกดั 48,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171269 11.05.2017

131 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 36,380.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคซี ออโตเมชั>น 34,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคซี ออโตเมชั>น 34,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171270 11.05.2017

132 จดัจา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 9,630.00     ตกลงราคา

บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั 9,000.00 บาท

บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 9,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171271 11.05.2017

133

เครื>องเชื>อมอินเวอร์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 21,400.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 20,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171274 15.05.2017

134 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 8,174.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,640.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 7,640.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171275 15.05.2017

135 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,505.60     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,080.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 6,080.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171276 15.05.2017

136 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 9,405.30     ตกลงราคา บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 8,790.00 บาท บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 8,790.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171277 15.05.2017

137 ทาํความสะอาดพรม จาํนวน 1 งาน           1 งวด 10,165.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วสิ จาํกดั 9,500.00 บาท

บริษทั เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วสิ 
จาํกดั 9,500.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171278 15.05.2017

138 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 19,035.30     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ�ง จาํกดั 17,790.00 บาท

บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและ
ฟิตติ�ง จาํกดั 17,790.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171279 15.05.2017

139 สารเคมี จาํนวน 6 รายการ           1 งวด 33,897.60     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 31,680.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 31,680.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171280 15.05.2017

140 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,400.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 2,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171281 15.05.2017

141 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 14,445.00     ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 13,500.00 บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 13,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171282 15.05.2017

142 จดัจา้งสอบเทียบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 17,120.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 16,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171283 16.05.2017

143 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 13,803.00     ตกลงราคา บริษทั พ.ีซีนิธ จาํกดั 12,900.00 บาท บริษทั พ.ีซีนิธ จาํกดั 12,900.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171284 16.05.2017

144 เตาเผาแบบท่อ (Tube furnace) จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 180,295.00 180,295.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จาํกดั 168,224.30 บาท

บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณัฑ์ จาํกดั 168,224.30 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171285 16.05.2017

145

เครื>องนึ>งฆ่าเชื�อขนาดความจุ 79 ลิตร              
 จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 250,000.00 250,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมดิทอป จาํกดั 228,971.96 บาท บริษทั เมดิทอป จาํกดั 228,971.96 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171286 16.05.2017

Page 8 of 17



แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

146 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 15,194.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,200.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,200.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171287 17.05.2017

147 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 12,519.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 11,700.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 11,700.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171288 17.05.2017

148 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 13,417.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,540.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 12,540.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171289 17.05.2017

149 ปั� มสุญญากาศ (Vacuum pump) จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 136,532.00 136,532.00     ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั>ม เทคโนโลย ีจาํกดั 127,600.00 บาท

บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั>ม 
เทคโนโลย ีจาํกดั 127,600.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171290 17.05.2017

150 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 117,700.00 117,700.00     ตกลงราคา บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 110,000.00 บาท

บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทย
แลนด์) จาํกดั 110,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171291 17.05.2017

151 จดัจา้งซ่อมพสัดุ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 154,080.00 154,080.00     ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 144,000.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 144,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171292 17.05.2017

152 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,704.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,200.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 7,200.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171293 17.05.2017

153

ทดสอบการระคายเคืองผลิตภณัฑ์ครีมบาํรุงผิว
 จาํนวน 1 งาน           1 งวด 230,000.00 230,000.00     ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสิต 230,000.00 บาท

ศูนย ์บริการทางวชิาการ  
มหาวทิยาลยัรังสิต 230,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171294 17.05.2017

154

จา้งเหมาออกแบบประกอบอุปกรณ์ gas 
dissolution จาํนวน 1 งาน           1 งวด 74,900.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคเค พรีซิชั>น จาํกดั 70,000.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั>น จาํกดั 70,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171295 18.05.2017

155 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 363.80     ตกลงราคา บริษทั นาริ อินเตอร์เทรด จาํกดั 340.00 บาท บริษทั นาริ อินเตอร์เทรด จาํกดั 340.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171296 18.05.2017

156 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,593.00     ตกลงราคา บริษทั แกรนด์ โฟร์ซี จาํกดั 9,900.00 บาท บริษทั แกรนด์ โฟร์ซี จาํกดั 9,900.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171297 18.05.2017

157 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 11,770.00     ตกลงราคา

บริษทั บรอนสันแอนด์จาคอบส์ อินเตอร์เนชั>น
แนล จาํกดั 11,000.00 บาท

บริษทั บรอนสันแอนด์จาคอบส์ 
อินเตอร์เนชั>นแนล จาํกดั 11,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171298 18.05.2017

158 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,885.00     ตกลงราคา

บริษทั บรอนสันแอนด์จาคอบส์ อินเตอร์เนชั>น
แนล จาํกดั 5,500.00 บาท

บริษทั บรอนสันแอนด์จาคอบส์ 
อินเตอร์เนชั>นแนล จาํกดั 5,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171299 18.05.2017

159 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 20,479.80     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ�ง จาํกดั 19,140.00 บาท

บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและ
ฟิตติ�ง จาํกดั 19,140.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171300 18.05.2017

160 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 8,900.00     ตกลงราคา บริษทั พ ีซี แอล โฮลดิ�ง จาํกดั 8,317.76 บาท บริษทั พ ีซี แอล โฮลดิ�ง จาํกดั 8,317.76 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171301 18.05.2017

161 ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 29,960.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็มเอส เอเซีย เทคโนโลย ีจาํกดั 28,000.00 บาท

บริษทั เอ็มเอส เอเซีย เทคโนโลยี
 จาํกดั 28,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171302 19.05.2017

162 วสัดุสํานกังาน จาํนวน 12 รายการ           1 งวด 8,066.75     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 7,539.02 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 7,539.02 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171303 19.05.2017

163 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,194.40     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ>ง จาํกดั 3,920.00 บาท

บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ>ง 
จาํกดั 3,920.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171304 19.05.2017

164 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 38,520.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 36,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 36,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171305 19.05.2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

165 วสัดุวทิยาศาสตร์และสารเคมีจาํนวน 4 รายการ           1 งวด 35,010.40     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ>ง จาํกดั 32,720.00 บาท

บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ>ง 
จาํกดั 32,720.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171306 19.05.2017

166 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 27,499.00     ตกลงราคา บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 25,700.00 บาท บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 25,700.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171307 19.05.2017

167 วเิคราะห์นํ� าเสีย จาํนวน 1 งาน           1 งวด 856.00     ตกลงราคา

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท์ แอนด์ แลบอราตอรี> 
จาํกดั 800.00 บาท

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท์ แอนด์ 
แลบอราตอรี> จาํกดั 800.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171308 19.05.2017

168 จดัซื�อเฟอร์นิเจอร์สํานกังาน จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 144,450.00 144,450.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ ฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 135,000.00 บาท

บริษทั เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ ฟอร์นิ
เจอร์ จาํกดั 135,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171309 19.05.2017

169

จา้งเหมาผลิตและประกอบอุปกรณ์จานตดั
และบดมะพร้าวแบบแช่เยอืกแข็งในโครงการ 
"การพฒันากระบวนการห่อหุม้มะพร้าวผง
ระดบัไมครอน จากมะพร้าวอบกรอบ" จาํนวน
 1 งาน

          1 งวด 240,000.00 240,000.00     ตกลงราคา นาย ยงยทุธ  วรรณา 240,000.00 บาท นาย ยงยทุธ  วรรณา 240,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171310 19.05.2017

170 ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 79,049.46     ตกลงราคา บริษทั ทีเอสไอ คอร์ปอเรชั>น จาํกดั 73,878.00 บาท

บริษทั ทีเอสไอ คอร์ปอเรชั>น 
จาํกดั 73,878.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171311 19.05.2017

171

เครื>องนึ>งฆ่าเชื�อขนาดความจุ 79 ลิตร              
 จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 245,000.00 245,000.00     ตกลงราคา บริษทั เมดิทอป จาํกดั 228,971.96 บาท บริษทั เมดิทอป จาํกดั 228,971.96 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171312 19.05.2017

172 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั ชาร์มมิ>ง เนเจอร์ จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั ชาร์มมิ>ง เนเจอร์ จาํกดั 10,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171313 25.05.2017

173 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 19,795.00     ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 18,500.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 18,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171314 25.05.2017

174 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171315 25.05.2017

175 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,885.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171316 25.05.2017

176 สารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 23,839.60     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,280.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 22,280.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171317 25.05.2017

177 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,280.00     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,000.00 บาท

บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 4,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171318 25.05.2017

178 สารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 9,897.50     ตกลงราคา บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 9,250.00 บาท บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 9,250.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171319 25.05.2017

179 ตูเ้ยน็ 12.4 คิว Hitachi จาํนวน 1 เครื>อง           1 งวด 13,803.00     ตกลงราคา บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั 12,900.00 บาท บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั 12,900.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171320 25.05.2017

180 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอก พวีเีอส จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั บางกอก พวีเีอส จาํกดั 6,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171321 25.05.2017

181 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,815.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 4,500.00 บาท

บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 4,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171322 25.05.2017

Page 10 of 17



แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

182 วสัดุวทิยศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 33,630.10     ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 31,430.00 บาท

บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั 31,430.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171323 25.05.2017

183 สารเคมี จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 30,816.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 28,800.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 28,800.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171324 25.05.2017

184 วเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 5,778.00     ตกลงราคา

บริษทั อูเอโน ไซแอนซ์ เทค แลบอราทอรี> 
(ประเทศไทย) จาํกดั 5,400.00 บาท

บริษทั อูเอโน ไซแอนซ์ เทค แล
บอราทอรี> (ประเทศไทย) จาํกดั 5,400.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171325 25.05.2017

185 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 12,840.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 12,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171326 25.05.2017

186 วสัดุวทิยาศาสตร์ 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

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171327 25.05.2017

187 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,066.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 3,800.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 3,800.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171328 25.05.2017

188 วสัดุวทิยาศาสตร์ 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

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171329 25.05.2017

189 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 7,008.50     ตกลงราคา บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 6,550.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 6,550.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171330 25.05.2017

190 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,494.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,200.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171331 25.05.2017

191 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,066.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 3,800.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 3,800.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171332 25.05.2017

192 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 15,183.30     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 14,190.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 14,190.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171333 25.05.2017

193 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 40,446.00     ตกลงราคา บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ�ง จาํกดั 37,800.00 บาท บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ�ง จาํกดั 37,800.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171334 25.05.2017

194 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 7,757.50     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,250.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,250.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171335 25.05.2017

195 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 3,600.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171336 25.05.2017

196 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 5,350.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 5,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171337 25.05.2017

197 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 16 รายการ           1 งวด 46,816.57     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ�ง จาํกดั 43,752.00 บาท

บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและ
ฟิตติ�ง จาํกดั 43,752.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171338 26.05.2017

198 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 3,638.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 3,400.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 3,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171339 26.05.2017

199 วเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 13,482.00     ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 12,600.00 บาท

บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง 
(ประเทศไทย) จาํกดั 12,600.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171340 26.05.2017

200 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 25,680.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 24,000.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 24,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171341 26.05.2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

201 สารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 11,770.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 11,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 11,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171342 26.05.2017

202 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 5,992.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 5,600.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171343 26.05.2017

203 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 5,564.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 5,200.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 5,200.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171344 26.05.2017

204 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 22,341.60     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ�ง จาํกดั 20,880.00 บาท

บริษทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและ
ฟิตติ�ง จาํกดั 20,880.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171345 26.05.2017

205 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 25,680.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 24,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171346 26.05.2017

206 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 44,940.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 42,000.00 บาท

บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั 42,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171347 26.05.2017

207 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171348 26.05.2017

208 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,354.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,200.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 2,200.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171349 26.05.2017

209 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 30,719.70     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 28,710.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 28,710.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171350 27.05.2017

210 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 21,330.45     ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 19,935.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 19,935.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171351 27.05.2017

211 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 7,115.50     ตกลงราคา บริษทั แล็บลีดเดอร์ จาํกดั 6,650.00 บาท บริษทั แล็บลีดเดอร์ จาํกดั 6,650.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171352 27.05.2017

212 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,350.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 5,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171353 27.05.2017

213 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 31,565.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 29,500.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 29,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171354 27.05.2017

214 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 15,194.00     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,200.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,200.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171355 27.05.2017

215 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 16,082.10     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 15,030.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 15,030.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171356 27.05.2017

216 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 26,215.00     ตกลงราคา บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท์ จาํกดั 24,500.00 บาท

บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิ
เมน้ท์ จาํกดั 24,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171357 27.05.2017

217 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,140.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์พดีี (ไทยแลนด์) จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั อาร์พดีี (ไทยแลนด์) จาํกดั 2,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171358 27.05.2017

218 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2 รายการ           1 งวด 12,840.00     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั>น จาํกดั 12,000.00 บาท

บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั>น 
จาํกดั 12,000.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171359 27.05.2017

219 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,735.20     ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 5,360.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 5,360.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171360 27.05.2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

220 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,364.70     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,210.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 2,210.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171361 27.05.2017

221 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  2 รายการ           1 งวด 4,173.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 3,900.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171362 27.05.2017

222 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,280.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171363 27.05.2017

223 ซ่อมเครื>อง high temp oven จาํนวน 1 เครื>อง           1 งวด 31,672.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม โกลบอล เอ็กเซลเลน้ท์ จาํกดั 29,600.00 บาท

บริษทั สยาม โกลบอล เอ็กเซล
เลน้ท์ จาํกดั 29,600.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171364 27.05.2017

224 สารเคมี จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 23,058.50     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 21,550.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 21,550.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171365 27.05.2017

225 สารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 7,233.20     ตกลงราคา บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 6,760.00 บาท บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 6,760.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171366 27.05.2017

226 สารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 18,061.60     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 16,880.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 16,880.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171367 27.05.2017

227

ซ่อมเครื>อง SEMI-CONDUCTOR                  
  จาํนวน 1 เครื>อง           1 งวด 26,750.00     ตกลงราคา บริษทั เรดิซิส จาํกดั 25,000.00 บาท บริษทั เรดิซิส จาํกดั 25,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171368 27.05.2017

228 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 8,667.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 8,100.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 8,100.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171369 27.05.2017

229 วเิคราะห์หาค่าปริมาณ B จาํนวน 1 งาน           1 งวด 17,815.50     ตกลงราคา

บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จาํกดั 16,650.00 บาท

บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 16,650.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171370 27.05.2017

230 สารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 16,799.00     ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 15,700.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 15,700.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171371 27.05.2017

231 วสัดุวทิยาศาสตร์ 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

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171372 27.05.2017

232 สารเคมี 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

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171373 27.05.2017

233 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 12,519.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,700.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 11,700.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171374 27.05.2017

234 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 8,132.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 7,600.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 7,600.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171375 27.05.2017

235 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 9,303.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 8,700.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 8,700.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171376 27.05.2017

236 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 35,310.00     ตกลงราคา บริษทั ซีแพค อินเตอร์ จาํกดั 33,000.00 บาท บริษทั ซีแพค อินเตอร์ จาํกดั 33,000.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171377 27.05.2017

237 วสัดุวทิยาศาสตร์ 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

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171378 27.05.2017

238 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 11,770.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 11,000.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 11,000.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171379 27.05.2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ         ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ

        ผู้ที#ได้รับการคัดเลือก      

และราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

239 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,955.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,500.00 บาท

บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอ
สติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171380 27.05.2017

240 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 19,795.00     ตกลงราคา บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 18,500.00 บาท บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 18,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171381 27.05.2017

241 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 27,285.00     ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ>ง จาํกดั 25,500.00 บาท

บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ>ง 
จาํกดั 25,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171382 27.05.2017

242 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 5,029.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,700.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,700.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171383 27.05.2017

243 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 32,100.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 30,000.00 บาท

บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 30,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171384 27.05.2017

244 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 25,680.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 24,000.00 บาท

บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอ
สติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 24,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171385 28.05.2017

245 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 13,600.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 12,710.28 บาท

บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)
 จาํกดั 12,710.28 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171386 28.05.2017

246 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 23,005.00     ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั 21,500.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั 21,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171387 28.05.2017

247 สารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 33,876.20     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 31,660.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 31,660.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171388 28.05.2017

248 สารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 23,005.00     ตกลงราคา บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 21,500.00 บาท บริษทั แซมเพรพ จาํกดั 21,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171389 28.05.2017

249 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 14,017.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,100.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 13,100.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171390 28.05.2017

250 วสัดุวทิยาศาสตร์ 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

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171391 28.05.2017

251 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,778.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 5,400.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 5,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171392 28.05.2017

252 ซ่อมแซม Vacuum Pump จาํนวน 1 เครื>อง           1 งวด 17,762.00     ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั>ม เทคโนโลย ีจาํกดั 16,600.00 บาท

บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั>ม 
เทคโนโลย ีจาํกดั 16,600.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171393 28.05.2017

253 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,734.75     ตกลงราคา บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,425.00 บาท

บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จาํกดั 4,425.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171394 28.05.2017

254 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 27,293.03     ตกลงราคา บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั>น จาํกดั 25,507.50 บาท

บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์
ปอเรชั>น จาํกดั 25,507.50 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171395 28.05.2017

255 สารเคมี 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

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171396 29.05.2017

256 ป้ายเตือนและโซ่คลอ้ง จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 8,667.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติe  จาํกดั 8,100.00 บาท บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติe  จาํกดั 8,100.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171397 29.05.2017

257 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 6 รายการ           1 งวด 27,927.00     ตกลงราคา บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 26,100.00 บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 26,100.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171398 29.05.2017
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258

สอบเทียบเครื>องมือของ SRA และ NCL 
จาํนวน 1 งาน           1 งวด 32,790.15     ตกลงราคา บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั>น เซ็นเตอร์ จาํกดั 30,645.00 บาท

บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั>น เซ็น
เตอร์ จาํกดั 30,645.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171399 29.05.2017

259 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 12,968.40     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,120.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 12,120.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171400 29.05.2017

260 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,077.60     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 5,680.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 5,680.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171401 29.05.2017

261 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 29,960.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 28,000.00 บาท

บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 28,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171402 29.05.2017

262 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 33,924.35     ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 31,705.00 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 31,705.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171403 29.05.2017

263 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 25,733.50     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 24,050.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 24,050.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171404 29.05.2017

264 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,564.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,200.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,200.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171405 29.05.2017

265 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 38,520.00     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 36,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 36,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171406 30.05.2017

266

วสัดุวทิยาศาสตร์และสารเคมี                          
 จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 7,746.80     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,240.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 7,240.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171407 30.05.2017

267 สารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 7,757.50     ตกลงราคา บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 7,250.00 บาท บริษทั ฟอร์คสั จาํกดั 7,250.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171408 30.05.2017

268 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,568.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,400.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 2,400.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171409 30.05.2017

269 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 12,454.80     ตกลงราคา บริษทั เอ็นพ ีเคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,640.00 บาท

บริษทั เอ็นพ ีเคมีคอล ซพัพลาย 
จาํกดั 11,640.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171410 30.05.2017

270 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,551.50     ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 1,450.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 1,450.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171411 30.05.2017

271 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,585.83     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จาํกดั 9,893.30 บาท

บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) 
จาํกดั 9,893.30 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171412 30.05.2017

272 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 13,931.40     ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 13,020.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 13,020.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171413 30.05.2017

273 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,001.35     ตกลงราคา บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 2,805.00 บาท บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 2,805.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171414 30.05.2017

274 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 14,980.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 14,000.00 บาท

บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 14,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171415 30.05.2017

275 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 17,494.50     ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั>น จาํกดั 16,350.00 บาท

บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั>น 
จาํกดั 16,350.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171416 30.05.2017

276 สารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 10,486.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,800.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 9,800.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171417 30.05.2017
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277 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,359.80     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,140.00 บาท

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพั
พลาย จาํกดั 3,140.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171418 30.05.2017

278 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,350.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,000.00 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 5,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171419 30.05.2017

279 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 2,782.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,600.00 บาท

บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด 
(ประเทศไทย) จาํกดั 2,600.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171420 30.05.2017

280 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 5,885.00     ตกลงราคา บริษทั เดลตา แล็บบอราตอรี> จาํกดั 5,500.00 บาท

บริษทั เดลตา แล็บบอราตอรี> 
จาํกดั 5,500.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171421 30.05.2017

281 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 6,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171422 30.05.2017

282 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,852.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 3,600.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171424 31.05.2017

283 วเิคราะห์นํ� า จาํนวน 1 งาน           1 งวด 2,568.00     ตกลงราคา

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท์ แอนด์ แลบอราตอรี> 
จาํกดั 2,400.00 บาท

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท์ แอนด์ 
แลบอราตอรี> จาํกดั 2,400.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171425 31.05.2017

284 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,140.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,000.00 บาท

 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6041171426 31.05.2017

285 Material 2 items           1 งวด 15,614.00     ตกลงราคา  GELON LIB CO.,LIMITED 422.00 USD  GELON LIB CO.,LIMITED 422.00 USD

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6042170029 01.05.2017

286 Material 2 items           1 งวด 40,400.00     ตกลงราคา  PalmSens 1,010.00 EUR  PalmSens 1,010.00 EUR

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6042170030 01.05.2017

287 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 25,086.00     ตกลงราคา  Semiconductor Wafer, Inc. 678.00 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 678.00 USD

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6042170031 09.05.2017

288 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 48,032.00     ตกลงราคา  Lucigen Corporation 1,264.00 USD  Lucigen Corporation 1,264.00 USD

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6042170032 09.05.2017

289 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 26,562.00     ตกลงราคา  Yurui (Shanghai) Chemical 699.00 USD  Yurui (Shanghai) Chemical 699.00 USD

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6042170033 19.05.2017

289 Material 6 items           1 งวด 29,970.00     ตกลงราคา  CalBioreagents 810.00 USD  CalBioreagents 810.00 USD

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด 6042170035 26.05.2017

289

จา้งเหมานกัจุลชีววทิยาของโรงงานตน้แบบ
เคร Plant จาํนวน 3 เดือน           3 งวด 75,000.00     ตกลงราคา นางสาว รุ่งทิพย ์ไอยรา 75,000.00 บาท นางสาว รุ่งทิพย ์ไอยรา 75,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

6043170057 
(6052170039) 01.05.2017

289

จา้งเหมาศึกษาการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต
คาร์บอนกมัมนัต์จากชีวมวล จาํนวน 5 เดือน           5 งวด 125,000.00 125,000.00     ตกลงราคา นางสาว ธญัยธรณ์ แสงประเสริฐ 125,000.00 บาท นางสาว ธญัยธรณ์ แสงประเสริฐ 125,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

6043170058 
(6052170040) 01.05.2017

289

จา้งวจิยัตลาดในอุตสาหกรรมอาหารดว้ยเทค
โนโ จาํนวน 1 งาน           3 งวด 428,000.00 428,000.00     ตกลงราคา นาย กงัวาน ยอดวศิิษฎ์ศกัดิ 400,000.00 บาท นาย กงัวาน ยอดวศิิษฎ์ศกัดิ 400,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

6043170059 
(6052170041) 01.05.2017

289

จา้งที>ปรึกษาสําหรับหอ้งปฏิบตัิการวเิคราะห์
ระดบันาโน และหอ้งปฏิบตัิการความ
ปลอดภยัทางนาโนเทคโนโลยี
จาํนวน 1 งาน           4 งวด 300,000.00 300,000.00 ที>ปรึกษา/ผูเ้ชี>ยวชาญ นาย ชยัณรงค์ เชิดชู 300,000.00 บาท นาย ชยัณรงค์ เชิดชู 300,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

6043170060 
(6053170003) 15.05.2017
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289

จดัจา้งสังเคราะห์สารประกอบไอออนิกคอป
เปอร์ จาํนวน 1 งาน           3 งวด 54,000.00     ตกลงราคา นาย วมิุตติ อาวสกุลสุทธิ 45,000.00 บาท นาย วมิุตติ อาวสกุลสุทธิ 45,000.00 บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

6043170062 
(6052170042) 16.05.2017

290 เครื>องตดัชิ�นเนื�อที>อุณหภูมิตํ>า           1 งวด 1,200,000.00 1,200,000.00      สอบราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,199,500.00 บาท

บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 1,199,500.00 บาท ราคาตํ>าสุด

6043170063 
(6051170017) 18.05.2017

บริษทั เอทีเอ็นที เทรดดิ�ง จาํกดั 1,300,000.00 บาท

291

อุปกรณ์ประกอบเครื>องทาํแหง้แบบเยอืกแข็ง 
(Freeze dry accessory system) จาํนวน 1 ชุด           1 งวด 1,000,000.00 1,000,000.00       พเิศษ บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั>น จาํกดั 1,000,000.00 บาท

บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั>น 
จาํกดั 1,000,000.00 บาท

มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตาม
ขอ้กาํหนด

6043170064 
(6051170018) 18.05.2017
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