
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ           1 งวด 3,852.00                       ตกลงราคา บริษัท เวิลดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 3,600.00                   บาท บริษัท เวิลดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 3,600.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171427 2/06/2560

2 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 15,279.60                      ตกลงราคา บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 14,280.00                 บาท บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 14,280.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171428 2/06/2560

3 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,922.00                       ตกลงราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 4,600.00                   บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 4,600.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171429 5/06/2560

4 วัสดสุํานักงาน จํานวน 31 รายการ           1 งวด 8,804.15                       ตกลงราคา บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 8,228.18                   บาท บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 8,228.18                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171430 5/06/2560

5 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 21,400.00                      ตกลงราคา บริษัท ซคี อินเตอร์ จํากัด 20,000.00                 บาท บริษัท ซคี อินเตอร์ จํากัด 20,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171431 5/06/2560

6 งาน           1 งวด 2,953.20                       ตกลงราคา สมาคม สง่เสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี;ปุ่ น) 2,760.00                   บาท สมาคม สง่เสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี;ปุ่ น) 2,760.00                   บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171432 5/06/2560

7 ซอ่ม GS-MS NCL จํานวน 1 งาน           1 งวด 5,981.30                       ตกลงราคา บริษัท เอจเิลนต ์ทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,590.00                   บาท บริษัท เอจเิลนต ์ทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,590.00                   บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171433 5/06/2560

8 สอบเทยีบ Micropipett ISO17025 AMARC จํานวน 1 งาน           1 งวด 63,365.40                      ตกลงราคา บริษัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวิจัยทางการแพทยแ์ละการเกษตรแหง่เอเซยี จํากัด 59,220.00                 บาท บริษัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวิจัยทางการแพทยแ์ละการเกษตรแหง่เอเซยี จํากัด 59,220.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171434 5/06/2560

9 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,082.95                       ตกลงราคา บริษัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 5,685.00                   บาท บริษัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 5,685.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171435 6/06/2560

10 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 4,494.00                       ตกลงราคา บริษัท คอีอส ไทย จํากัด 4,200.00                   บาท บริษัท คอีอส ไทย จํากัด 4,200.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171436 6/06/2560

11 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 5 รายการ           1 งวด 4,868.50                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,550.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,550.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171438 6/06/2560

12 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,206.00                       ตกลงราคา บริษัท กบิไทย จํากัด 5,800.00                   บาท บริษัท กบิไทย จํากัด 5,800.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171439 6/06/2560

13 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 15,408.00                      ตกลงราคา บริษัท เอส.พ.ี บวรกติติQ จํากัด 14,400.00                 บาท บริษัท เอส.พ.ี บวรกติติQ จํากัด 14,400.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171440 6/06/2560

14 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 24,075.00                      ตกลงราคา บริษัท เคเคเค พรีซชิั;น จํากัด 22,500.00                 บาท บริษัท เคเคเค พรีซชิั;น จํากัด 22,500.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171441 6/06/2560

15 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,852.00                       ตกลงราคา บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 3,600.00                   บาท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 3,600.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171442 6/06/2560

16  สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 4,387.00                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,100.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,100.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171443 6/06/2560

17 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 5,929.94                       ตกลงราคา บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี;ส ์จํากัด 5,542.00                   บาท บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี;ส ์จํากัด 5,542.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171444 7/06/2560

18 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 15,070.31                      ตกลงราคา บริษัท เอ็นพ ีเคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 14,084.40                 บาท บริษัท เอ็นพ ีเคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 14,084.40                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171445 7/06/2560

19 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,424.00                       ตกลงราคา บริษัท พริมา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 3,200.00                   บาท บริษัท พริมา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 3,200.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171446 7/06/2560

20 วัสดวุิทยาศาสตร์และสารเคมีจํานวน 5 รายการ           1 งวด 16,039.30                      ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 14,990.00                 บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 14,990.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171447 7/06/2560

21 สารเคมี จํานวน 4 รายการ           1 งวด 29,071.90                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วอร์ด เมดกิ 27,170.00                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอร์ด เมดกิ 27,170.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171449 22/06/2560

22 สารเคมี จํานวน 5 รายการ           1 งวด 23,219.00                      ตกลงราคา บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 21,700.00                 บาท บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 21,700.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171450 7/06/2560

23 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 37,450.00                      ตกลงราคา บริษัท ลดี 2017 อินเตอร์เทรด จํากัด 35,000.00                 บาท บริษัท ลดี 2017 อินเตอร์เทรด จํากัด 35,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171451 9/06/2560

24 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 15,889.50                      ตกลงราคา บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 14,850.00                 บาท บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 14,850.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171452 8/06/2560

25  ฟิลม์กรองแสง 3M BC20 พรอ้มตดิตั Tง จํานวน 1 งาน           1 งวด 55,402.03                      ตกลงราคา บริษัท วีเอสพ ีฟอร์จนู บสิซเินส จํากัด 51,777.60                 บาท บริษัท วีเอสพ ีฟอร์จนู บสิซเินส จํากัด 51,777.60                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171453 8/06/2560

26 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 3,862.70                       ตกลงราคา บริษัท บญุนําพา เเอ็นจเินียริ;ง จํากัด 3,610.00                   บาท บริษัท บญุนําพา เเอ็นจเินียริ;ง จํากัด 3,610.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171454 8/06/2560

27 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 20,009.00                      ตกลงราคา บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท ์จํากัด 18,700.00                 บาท บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท ์จํากัด 18,700.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171455 8/06/2560

28 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 26,750.00                      ตกลงราคา บริษัท เคเคเค พรีซชิั;น จํากัด 25,000.00                 บาท บริษัท เคเคเค พรีซชิั;น จํากัด 25,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171456 8/06/2560

29 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 54,035.00                      ตกลงราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 50,500.00                 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 50,500.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171457 8/06/2560

30 จา้งทําชดุหัวฉีด Spinneret พรอ้มชดุมว้นเก็บ จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 160,500.00                160,500.00                    ตกลงราคา บริษัท เคเคเค พรีซชิั;น จํากัด 150,000.00                บาท บริษัท เคเคเค พรีซชิั;น จํากัด 150,000.00                บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171458 8/06/2560

31 ซอ่มเปลี;ยนอะไหล ่Hood และ Scrubber จํานวน 1 งาน           1 งวด 203,300.00                203,300.00                    ตกลงราคา บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบลิ จํากัด 190,000.00                บาท บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบลิ จํากัด 190,000.00                บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171459 9/06/2560

32 สารเคมี จํานวน 7 รายการ           1 งวด 130,861.00                130,861.00                    ตกลงราคา บริษัท อุตสาหกรรมเครื;องหอมไทย-จนี จํากัด 122,300.00                บาท บริษัท อุตสาหกรรมเครื;องหอมไทย-จนี จํากัด 122,300.00                บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171460 9/06/2560

33 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,734.75                       ตกลงราคา บริษัท ฟจู ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,425.00                   บาท บริษัท ฟจู ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,425.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171461 9/06/2560

34

เครื;องคอมพวิเตอร์ตั Tงโต๊ะสําหรับควบคมุการทํางานของ 
เครื;องเอกซเรยด์ฟิเฟรคโตมิเตอร์และใชง้านร่วมกับ
โปรแกรมประมวลผลผลกึได ้จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 69,871.00                      ตกลงราคา บริษัท โมเดริ์นเซฟ อินเตอร์เทรด จํากัด 65,300.00                 บาท บริษัท โมเดริ์นเซฟ อินเตอร์เทรด จํากัด 65,300.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171462 21/06/2560

35 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 9,844.00                       ตกลงราคา บริษัท เอส.พ.ี บวรกติติQ จํากัด 9,200.00                   บาท บริษัท เอส.พ.ี บวรกติติQ จํากัด 9,200.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171464 9/06/2560

36 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,150.00                       ตกลงราคา บริษัท โนเบลิเทค เอ็นจเินียริ;ง จํากัด 2,150.00                   บาท บริษัท โนเบลิเทค เอ็นจเินียริ;ง จํากัด 2,150.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171465 12/06/2560

37 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 5,735.20                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 5,360.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 5,360.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171466 12/06/2560

38 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 48,043.00                      ตกลงราคา บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 44,900.00                 บาท บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 44,900.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171467 12/06/2560

39 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,237.20                       ตกลงราคา บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,960.00                   บาท บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,960.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171468 12/06/2560

40 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 15,515.00                      ตกลงราคา บริษัท กบิไทย จํากัด 14,500.00                 บาท บริษัท กบิไทย จํากัด 14,500.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171469 12/06/2560

41 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 3 รายการ           1 งวด 67,666.80                      ตกลงราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 63,240.00                 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 63,240.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171470 12/06/2560

42 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ           1 งวด 14,386.15                      ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จํากัด 13,445.00                 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จํากัด 13,445.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171471 12/06/2560

43 วิเคราะหท์ดสอบ จํานวน 1 งาน           1 งวด 1,500.00                       ตกลงราคา นางสาว จติรวด ีมีราศรี 1,500.00                   บาท นางสาว จติรวด ีมีราศรี 1,500.00                   บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171472 12/06/2560

44 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,333.50                       ตกลงราคา บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,050.00                   บาท บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,050.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171473 12/06/2560

45 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 3 รายการ           1 งวด 11,930.50                      ตกลงราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 11,150.00                 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 11,150.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171474 12/06/2560

46 สารเคมี จํานวน 4 รายการ           1 งวด 6,163.20                       ตกลงราคา บริษัท ฟอร์จนู ไซแอนทฟิิค จํากัด 5,760.00                   บาท บริษัท ฟอร์จนู ไซแอนทฟิิค จํากัด 5,760.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171476 12/06/2560

47 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 26,322.00                      ตกลงราคา บริษัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 24,600.00                 บาท บริษัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 24,600.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171477 12/06/2560

48 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 13,749.50                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 12,850.00                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 12,850.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171478 12/06/2560

49 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 3 รายการ           1 งวด 48,043.00                      ตกลงราคา บริษัท บญุนําพา เเอ็นจเินียริ;ง จํากัด 44,900.00                 บาท บริษัท บญุนําพา เเอ็นจเินียริ;ง จํากัด 44,900.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171479 12/06/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดจา้งในรอบเดอืน มิถนุายน 2560

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ระหว่างวันที; 1 มิถนุายน 2560 ถงึ 30 มิถนุายน 2560

        ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#        ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

50 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 6,805.20                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 6,360.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 6,360.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171480 14/06/2560

51 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 30,569.90                      ตกลงราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 28,570.00                 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 28,570.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171481 12/06/2560

52 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 7 รายการ           1 งวด 69,336.00                      ตกลงราคา บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 64,800.00                 บาท บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 64,800.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171482 15/06/2560

53 เครื;อง           1 งวด 199,448.00                199,448.00                    ตกลงราคา บริษัท ฮาร์ดไดร์ฟ ดสิทริบวิเตอร์ คอร์ปอเรชั;น จํากัด 186,400.00                บาท บริษัท ฮาร์ดไดร์ฟ ดสิทริบวิเตอร์ คอร์ปอเรชั;น จํากัด 186,400.00                บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171483 13/06/2560

54 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 8 รายการ           1 งวด 78,377.50                      ตกลงราคา บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 73,250.00                 บาท บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 73,250.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171484 13/06/2560

55 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,579.60                       ตกลงราคา บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,280.00                   บาท บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,280.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171485 13/06/2560

56 บริการตรวจวิเคราะหป์ริมาณสารสําคัญ จํานวน 1 งาน           1 งวด 2,407.50                       ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์เทค เทสติTง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 2,250.00                   บาท บริษัท อินเตอร์เทค เทสติTง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 2,250.00                   บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171486 13/06/2560

57 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,179.70                       ตกลงราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 6,710.00                   บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 6,710.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171487 13/06/2560

58 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 3 รายการ           1 งวด 9,790.50                       ตกลงราคา บริษัท พ.ีท.ีเครื;องมือวิทย ์จํากัด 9,150.00                   บาท บริษัท พ.ีท.ีเครื;องมือวิทย ์จํากัด 9,150.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171488 13/06/2560

59 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,579.60                       ตกลงราคา บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,280.00                   บาท บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,280.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171489 13/06/2560

60 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,811.00                       ตกลงราคา บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 7,300.00                   บาท บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 7,300.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171490 13/06/2560

61 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,579.60                       ตกลงราคา บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,280.00                   บาท บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,280.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171491 13/06/2560

62

จา้งซอ่มเครื;อง High-Performance Liquid 
Chromatography จํานวน 1 งาน           1 งวด 57,566.00                      ตกลงราคา บริษัท สทิธิพรแอสโซซเิอส จํากัด 53,800.00                 บาท บริษัท สทิธิพรแอสโซซเิอส จํากัด 53,800.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171493 13/06/2560

63 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,788.70                       ตกลงราคา บริษัท บล ูอิงค ์จํากัด 5,410.00                   บาท บริษัท บล ูอิงค ์จํากัด 5,410.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171494 13/06/2560

64 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 5 รายการ           1 งวด 11,994.70                      ตกลงราคา บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 11,210.00                 บาท บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 11,210.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171495 14/06/2560

65 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 11,770.00                      ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 11,000.00                 บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 11,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171496 14/06/2560

66 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 50,825.00                      ตกลงราคา บริษัท พ.ีซ.ีอินเตอร์เทรด จํากัด 47,500.00                 บาท บริษัท พ.ีซ.ีอินเตอร์เทรด จํากัด 47,500.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171497 14/06/2560

67 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 12,305.00                      ตกลงราคา บริษัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 11,500.00                 บาท บริษัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 11,500.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171498 14/06/2560

68 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,296.50                       ตกลงราคา บริษัท คอสเมพลัส จํากัด 4,950.00                   บาท บริษัท คอสเมพลัส จํากัด 4,950.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171499 14/06/2560

69 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 25,038.00                      ตกลงราคา บริษัท พาวเวอร์เทค อินดัสทรี จํากัด 23,400.00                 บาท บริษัท พาวเวอร์เทค อินดัสทรี จํากัด 23,400.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171500 14/06/2560

70 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,444.50                       ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์เทค เทสติTง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 1,350.00                   บาท บริษัท อินเตอร์เทค เทสติTง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 1,350.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171501 14/06/2560

71 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 9,630.00                       ตกลงราคา บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั;น จํากัด 9,000.00                   บาท บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั;น จํากัด 9,000.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171502 14/06/2560

72 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 14,980.00                      ตกลงราคา บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 14,000.00                 บาท บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 14,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171503 14/06/2560

73 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 56,710.00                      ตกลงราคา บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 53,000.00                 บาท บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 53,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171504 14/06/2560

74 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,782.00                       ตกลงราคา บริษัท พริมา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 2,600.00                   บาท บริษัท พริมา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 2,600.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171505 14/06/2560

75 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 35,481.20                      ตกลงราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 33,160.00                 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 33,160.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171506 14/06/2560

76 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 7 รายการ           1 งวด 9,448.10                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 8,830.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 8,830.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171507 14/06/2560

77 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 12,711.60                      ตกลงราคา บริษัท อะเรนดา้ จํากัด 11,880.00                 บาท บริษัท อะเรนดา้ จํากัด 11,880.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171508 14/06/2560

78 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,979.50                       ตกลงราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,850.00                   บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,850.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171509 14/06/2560

79

จา้งเหมาพัฒนาเทคนิคในการเตรียมตัวอยา่งและวิเคราะห์
ผล จํานวน 1 งาน           1 งวด 54,000.00                      ตกลงราคา นางสาว ปิยวรรณ ไพศรีสาร 54,000.00                 บาท นางสาว ปิยวรรณ ไพศรีสาร 54,000.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171510 14/06/2560

80 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 8,025.00                       ตกลงราคา บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 7,500.00                   บาท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 7,500.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171511 14/06/2560

81 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 3 รายการ           1 งวด 7,704.00                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 7,200.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 7,200.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171512 14/06/2560

82 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 40,467.40                      ตกลงราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 37,820.00                 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 37,820.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171513 14/06/2560

83 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 24,289.00                      ตกลงราคา บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,700.00                 บาท บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,700.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171514 16/06/2560

84 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 13,268.00                      ตกลงราคา บริษัท เอเพกซ ์เคมิเคลิ จํากัด 12,400.00                 บาท บริษัท เอเพกซ ์เคมิเคลิ จํากัด 12,400.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171515 14/06/2560

85 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 5 รายการ           1 งวด 5,692.40                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 5,320.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 5,320.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171516 14/06/2560

86 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,912.20                       ตกลงราคา บริษัท พริมา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 6,460.00                   บาท บริษัท พริมา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 6,460.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171517 14/06/2560

87 จา้งเหมาบริการปรับปรุงระบบตูด้ดูความชืTน จํานวน 1 งาน           1 งวด 179,760.00                179,760.00                    ตกลงราคา บริษัท ช.อุดม เทคโนโลย ีจํากัด 168,000.00                บาท บริษัท ช.อุดม เทคโนโลย ีจํากัด 168,000.00                บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171518 16/06/2560

88 ทดสอบการระคายเคอืงผลติภัณฑค์รีมทาตัว จํานวน 1 งาน           1 งวด 200,000.00                200,000.00                    ตกลงราคา ศนูย ์บริการทางวิชาการ  หาวิทยาลัยรังสติ 200,000.00                บาท ศนูย ์บริการทางวิชาการ  หาวิทยาลัยรังสติ 200,000.00                บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171519 14/06/2560

89 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,735.20                       ตกลงราคา บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,360.00                   บาท บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,360.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171520 14/06/2560

90 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 8,346.00                       ตกลงราคา บริษัท กบิไทย จํากัด 7,800.00                   บาท บริษัท กบิไทย จํากัด 7,800.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171521 14/06/2560

91 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 21,400.00                      ตกลงราคา บริษัท ฟอร์จนู ไซแอนทฟิิค จํากัด 20,000.00                 บาท บริษัท ฟอร์จนู ไซแอนทฟิิค จํากัด 20,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171522 14/06/2560

92 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 8,046.40                       ตกลงราคา บริษัท แบงเทรดดิTง 1992 จํากัด 7,520.00                   บาท บริษัท แบงเทรดดิTง 1992 จํากัด 7,520.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171523 14/06/2560

93 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 28,890.00                      ตกลงราคา บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 27,000.00                 บาท บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 27,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171524 14/06/2560

94 อุปกรณ์เชื;อมตอ่สัญญาณแบบไรส้าย จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 4,365.60                       ตกลงราคา บริษัท ไอท ีซัพพลาย แอนด ์คอนซัลติTง จํากัด 4,080.00                   บาท บริษัท ไอท ีซัพพลาย แอนด ์คอนซัลติTง จํากัด 4,080.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171525 14/06/2560

95 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 7 รายการ           1 งวด 17,676.40                      ตกลงราคา บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 16,520.00                 บาท บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 16,520.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171526 15/06/2560

96 ออกแบบและประกอบโครง 3D จํานวน 1 งาน           1 งวด 80,000.00                      ตกลงราคา นาย ยงยทุธ  วรรณา 80,000.00                 บาท นาย ยงยทุธ  วรรณา 80,000.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171527 15/06/2560

97 สารเคมี จํานวน 12 รายการ           1 งวด 31,254.70                      ตกลงราคา บริษัท กบิไทย จํากัด 29,210.00                 บาท บริษัท กบิไทย จํากัด 29,210.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171528 15/06/2560

98 LPG 48 kg จํานวน 1 รายการ           1 งวด 8,207.33                       ตกลงราคา บริษัท ไทยสเปเชี;ยลแก๊ส จํากัด 7,670.40                   บาท บริษัท ไทยสเปเชี;ยลแก๊ส จํากัด 7,670.40                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171529 15/06/2560

99 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 24,524.40                      ตกลงราคา บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 22,920.00                 บาท บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 22,920.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171530 15/06/2560

100 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ           1 งวด 5,350.00                       ตกลงราคา บริษัท โปรดัคทฟี แวคคั;ม เทคโนโลย ีจํากัด 5,000.00                   บาท บริษัท โปรดัคทฟี แวคคั;ม เทคโนโลย ีจํากัด 5,000.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171531 15/06/2560

101

บํารุงรักษาเครื;อง Contact Angle และ 
Tensionmeter_NCL จํานวน 1 งาน           1 งวด 28,034.00                      ตกลงราคา บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท ์จํากัด 26,200.00                 บาท บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท ์จํากัด 26,200.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171532 20/06/2560

102 ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 129,651.00                129,651.00                    ตกลงราคา บริษัท คอีอส ไทย จํากัด 121,300.00                บาท บริษัท คอีอส ไทย จํากัด 121,300.00                บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171533 16/06/2560

103 วิเคราะหท์ดสอบคณุภาพผลติภัณฑ ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 18,000.00                      ตกลงราคา นางสาว ชัชชวาลา เทพศรี 18,000.00                 บาท นางสาว ชัชชวาลา เทพศรี 18,000.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171534 16/06/2560
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104 วัสดสุํานักงาน จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,639.99                       ตกลงราคา บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,271.02                   บาท บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,271.02                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171535 16/06/2560

105 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,206.00                       ตกลงราคา บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 5,800.00                   บาท บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 5,800.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171536 19/06/2560

106 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 5 รายการ           1 งวด 39,964.50                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 37,350.00                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 37,350.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171537 19/06/2560

107 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,926.00                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,800.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,800.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171538 19/06/2560

108 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 3 รายการ           1 งวด 105,919.00                105,919.00                    ตกลงราคา บริษัท เอสทเีจ อินเตอร์เทรด จํากัด 98,990.00                 บาท บริษัท เอสทเีจ อินเตอร์เทรด จํากัด 98,990.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171539 19/06/2560

109 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 17,013.00                      ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 15,900.00                 บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 15,900.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171540 19/06/2560

110 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ           1 งวด 32,720.60                      ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติTง จํากัด 30,580.00                 บาท บริษัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติTง จํากัด 30,580.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171541 19/06/2560

111

ซอ่มเครื;อง High-Performance Liquid Chromatography
 จํานวน 1 งาน           1 งวด 53,286.00                      ตกลงราคา บริษัท สทิธิพรแอสโซซเิอส จํากัด 49,800.00                 บาท บริษัท สทิธิพรแอสโซซเิอส จํากัด 49,800.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171542 20/06/2560

112 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 17,976.00                      ตกลงราคา บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 16,800.00                 บาท บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 16,800.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171543 20/06/2560

113 จา้งเปลี;ยนอะไหล ่จํานวน 2 รายการ           1 งวด 76,933.00                      ตกลงราคา บริษัท เพอร์กนิ เอลเมอร์ จํากัด 71,900.00                 บาท บริษัท เพอร์กนิ เอลเมอร์ จํากัด 71,900.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171544 20/06/2560

114 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 22,470.00                      ตกลงราคา บริษัท คอีอส ไทย จํากัด 21,000.00                 บาท บริษัท คอีอส ไทย จํากัด 21,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171545 20/06/2560

115 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ           1 งวด 10,721.40                      ตกลงราคา บริษัท พรพล อินสตรูเมน้ท ์จํากัด 10,020.00                 บาท บริษัท พรพล อินสตรูเมน้ท ์จํากัด 10,020.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171546 20/06/2560

116 วัสดสุํานักงาน จํานวน 21 รายการ           1 งวด 9,892.10                       ตกลงราคา บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 9,244.95                   บาท บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 9,244.95                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171547 20/06/2560

117 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 8,025.00                       ตกลงราคา บริษัท แบงเทรดดิTง 1992 จํากัด 7,500.00                   บาท บริษัท แบงเทรดดิTง 1992 จํากัด 7,500.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171548 20/06/2560

118 ซอ่มเครื;อง Printer Ricoh Aficio จํานวน 1 งาน           1 งวด 11,124.79                      ตกลงราคา บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จํากัด 10,397.00                 บาท บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จํากัด 10,397.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171549 20/06/2560

119 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,169.00                       ตกลงราคา บริษัท สยาม เมดเิทรด จํากัด 6,700.00                   บาท บริษัท สยาม เมดเิทรด จํากัด 6,700.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171550 20/06/2560

120

ชดุเครื;องคอมพวิเตอร์ตั Tงโต๊ะสําหรับควบคมุการทํางานของ
เครื;องแก๊สโครมาโทกราฟ แมสสเปคโทรมิเตอร์และเครื;อง
ฟลอูอกเรสเซนตส์เปคโตรสโคปี จํานวน 2 ชดุ           1 งวด 59,999.18                      ตกลงราคา บริษัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 56,074.00                 บาท บริษัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 56,074.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171551 20/06/2560

121 ทําแหง้สมุนไพรดว้ยเครื;องสเปรยด์ราย จํานวน 1 งาน           1 งวด 9,000.00                       ตกลงราคา  กรมพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 9,000.00                   บาท  กรมพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 9,000.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171552 20/06/2560

122 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 6 รายการ           1 งวด 24,973.80                      ตกลงราคา บริษัท พ.ีท.ีเครื;องมือวิทย ์จํากัด 23,340.00                 บาท บริษัท พ.ีท.ีเครื;องมือวิทย ์จํากัด 23,340.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171553 20/06/2560

123 เครื;องชั;งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตําแหน่ง           1 งวด 46,010.00                      ตกลงราคา บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั;น จํากัด 43,000.00                 บาท บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั;น จํากัด 43,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171554 21/06/2560

124

วัสดงุานตดิตั Tงและซอ่มบํารุงงานอาคารสถานที; จํานวน 11 
รายการ           1 งวด 12,722.30                      ตกลงราคา บริษัท เอ.ทลูส ์จํากัด 11,890.00                 บาท บริษัท เอ.ทลูส ์จํากัด 11,890.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171555 21/06/2560

125 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 39,590.00                      ตกลงราคา บริษัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 37,000.00                 บาท บริษัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 37,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171556 21/06/2560

126 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 78,110.00                      ตกลงราคา บริษัท เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จํากัด 73,000.00                 บาท บริษัท เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จํากัด 73,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171557 21/06/2560

127 เส ืTอกาวน์ จํานวน 4 รายการ           1 งวด 22,950.00                      กรณีพเิศษ  ศนูยห์นังสอืจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22,950.00                 บาท  ศนูยห์นังสอืจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22,950.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171558 23/06/2560

128 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 6 รายการ           1 งวด 5,949.20                       ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 5,560.00                   บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 5,560.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171560 22/06/2560

129 ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 16,050.00                      ตกลงราคา บริษัท ไทยนครธุรกจิ จํากัด 15,000.00                 บาท บริษัท ไทยนครธุรกจิ จํากัด 15,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171561 22/06/2560

130 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,383.00                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 6,900.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 6,900.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171562 22/06/2560

131 สารเคมี จํานวน 5 รายการ           1 งวด 5,558.65                       ตกลงราคา บริษัท หนํ;าเซยีน อินเตอร์เนชั;นแนล จํากัด 5,195.00                   บาท บริษัท หนํ;าเซยีน อินเตอร์เนชั;นแนล จํากัด 5,195.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171563 22/06/2560

132 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 3,991.10                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,730.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,730.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171564 22/06/2560

133 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,158.30                       ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ซัคเซส เคมิคอล 6,690.00                   บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซัคเซส เคมิคอล 6,690.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171565 22/06/2560

134 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 10,914.00                      ตกลงราคา บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 10,200.00                 บาท บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 10,200.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171566 22/06/2560

135 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 5,136.00                       ตกลงราคา บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 4,800.00                   บาท บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 4,800.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171567 22/06/2560

136 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 11,128.00                      ตกลงราคา บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 10,400.00                 บาท บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 10,400.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171568 22/06/2560

137 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,755.70                       ตกลงราคา บริษัท ไซน์เอ็นซ ์อินทเิกรชั;น จํากัด 3,510.00                   บาท บริษัท ไซน์เอ็นซ ์อินทเิกรชั;น จํากัด 3,510.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171569 22/06/2560

138 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 963.00                          ตกลงราคา บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั;น จํากัด 900.00                      บาท บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั;น จํากัด 900.00                      บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171570 22/06/2560

139 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 10,700.00                      ตกลงราคา บริษัท ไซน์เอ็นซ ์อินทเิกรชั;น จํากัด 10,000.00                 บาท บริษัท ไซน์เอ็นซ ์อินทเิกรชั;น จํากัด 10,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171571 22/06/2560

140 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,097.20                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,960.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,960.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171572 22/06/2560

141 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 3 รายการ           1 งวด 8,346.00                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 7,800.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 7,800.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171573 22/06/2560

142 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 14,980.00                      ตกลงราคา บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 14,000.00                 บาท บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 14,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171574 22/06/2560

143 วัสดวุิทยาศาสตร์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 88,917.00                      ตกลงราคา บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 83,100.00                 บาท บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 83,100.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171575 22/06/2560

144 ปรับปรุงระบบเครื;องมือ จํานวน 1 งาน           1 งวด 97,150.91                      ตกลงราคา บริษัท พ ีซ ีแอล โฮลดิTง จํากัด 90,794.40                 บาท บริษัท พ ีซ ีแอล โฮลดิTง จํากัด 90,794.40                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171576 23/06/2560

145 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ           1 งวด 12,865.68                      ตกลงราคา บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 12,024.00                 บาท บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 12,024.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171577 22/06/2560

146 สารเคมีจํานวน 4 รายการ           1 งวด 22,684.00                      ตกลงราคา บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 21,200.00                 บาท บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 21,200.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171578 23/06/2560

147 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 8,346.00                       ตกลงราคา บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 7,800.00                   บาท บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 7,800.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171579 23/06/2560

148

จา้งสํารวจตลาดและทดสอบความพงึพอใจของผลติภัณฑ ์
จํานวน 1 งาน           1 งวด 100,000.00                100,000.00                    ตกลงราคา นาย กังวาน ยอดวิศษิฎศ์ักดิQ 100,000.00                บาท นาย กังวาน ยอดวิศษิฎศ์ักดิQ 100,000.00                บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171580 23/06/2560

149 วัสดสุํานักงาน จํานวน 4 รายการ           1 งวด 7,880.00                       ตกลงราคา บริษัท อิงคโ์ปร จํากัด 7,364.49                   บาท บริษัท อิงคโ์ปร จํากัด 7,364.49                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171581 23/06/2560

150 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 8 รายการ           1 งวด 78,377.50                      ตกลงราคา บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 73,250.00                 บาท บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 73,250.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171582 23/06/2560

151 บริการ Pack Column จํานวน 1 งาน           1 งวด 12,840.00                      ตกลงราคา บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 12,000.00                 บาท บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 12,000.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171583 23/06/2560

152

จา้งเหมาบริการงานบํารุงรักษาและสอบเทยีบ
เครื;องหมวด HPLC           1 งวด 51,253.00                      ตกลงราคา บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 47,900.00                 บาท บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 47,900.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171584 23/06/2560

153 ซอ่มกลอ้งจลุทรรศน์ จํานวน 1 งาน           1 งวด 8,000.00                       ตกลงราคา บริษัท สเปซเมด จํากัด 7,476.64                   บาท บริษัท สเปซเมด จํากัด 7,476.64                   บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171585 26/06/2560

154 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 18,725.00                      ตกลงราคา บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 17,500.00                 บาท บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 17,500.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171586 26/06/2560

155 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 80,250.00                      ตกลงราคา บริษัท เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จํากัด 75,000.00                 บาท บริษัท เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จํากัด 75,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171587 26/06/2560

156 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 288,793.00                288,793.00                    ตกลงราคา บริษัท แอด อิน บซิเินส จํากัด 269,900.00                บาท บริษัท แอด อิน บซิเินส จํากัด 269,900.00                บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171588 27/06/2560
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157 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,736.10                       ตกลงราคา บริษัท กบิไทย จํากัด 7,230.00                   บาท บริษัท กบิไทย จํากัด 7,230.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171589 26/06/2560

158 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,605.00                       ตกลงราคา บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 1,500.00                   บาท บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 1,500.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171590 26/06/2560

159 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ           1 งวด 36,166.00                      ตกลงราคา บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 33,800.00                 บาท บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 33,800.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171591 26/06/2560

160 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 56,710.00                      ตกลงราคา บริษัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 53,000.00                 บาท บริษัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 53,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171592 26/06/2560

161 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,745.00                       ตกลงราคา บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 3,500.00                   บาท บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 3,500.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171593 26/06/2560

162 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,082.95                       ตกลงราคา บริษัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 5,685.00                   บาท บริษัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 5,685.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171594 26/06/2560

163 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,761.05                       ตกลงราคา บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 3,515.00                   บาท บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 3,515.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171595 26/06/2560

164 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,910.40                       ตกลงราคา บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 2,720.00                   บาท บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 2,720.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171596 26/06/2560

165 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ           1 งวด 3,338.40                       ตกลงราคา บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,120.00                   บาท บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,120.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171597 26/06/2560

166 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,296.50                       ตกลงราคา บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 4,950.00                   บาท บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 4,950.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171598 26/06/2560

167 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 35,631.00                      ตกลงราคา บริษัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 33,300.00                 บาท บริษัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 33,300.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171599 26/06/2560

168 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 14,124.00                      ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 13,200.00                 บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 13,200.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171600 26/06/2560

169 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,070.00                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,000.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 1,000.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171601 26/06/2560

170 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,350.00                       ตกลงราคา บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 5,000.00                   บาท บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 5,000.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171602 26/06/2560

171 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,173.00                       ตกลงราคา บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,900.00                   บาท บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,900.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171603 26/06/2560

172 ซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน           1 งวด 64,200.00                      ตกลงราคา บริษัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 60,000.00                 บาท บริษัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 60,000.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171604 26/06/2560

173 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 8,453.00                       ตกลงราคา บริษัท ไทยยนูีค  จํากัด 7,900.00                   บาท บริษัท ไทยยนูีค  จํากัด 7,900.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171605 26/06/2560

174 เครื;องมือสําหรับงานซอ่มบํารุงอาคาร จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 11,770.00                      ตกลงราคา บริษัท เอ.ทลูส ์จํากัด 11,000.00                 บาท บริษัท เอ.ทลูส ์จํากัด 11,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171606 26/06/2560

175 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 19,260.00                      ตกลงราคา บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 18,000.00                 บาท บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 18,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171607 26/06/2560

176 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 5 รายการ           1 งวด 32,581.50                      ตกลงราคา บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 30,450.00                 บาท บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 30,450.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171608 26/06/2560

177 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 3 รายการ           1 งวด 21,935.00                      ตกลงราคา บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 20,500.00                 บาท บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 20,500.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171609 26/06/2560

178 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 9,833.30                       ตกลงราคา บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 9,190.00                   บาท บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 9,190.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171610 26/06/2560

179 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 93,651.75                      ตกลงราคา บริษัท โซแนนท ์จํากัด 87,525.00                 บาท บริษัท โซแนนท ์จํากัด 87,525.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171611 26/06/2560

180 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,675.90                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,370.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,370.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171612 26/06/2560

181 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 9,095.00                       ตกลงราคา บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 8,500.00                   บาท บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 8,500.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171613 26/06/2560

182 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,852.00                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,600.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,600.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171614 26/06/2560

183 ทําโลอ่ะคริลคิ จํานวน 1 งาน           1 งวด 28,890.00                      ตกลงราคา บริษัท อะเบาท ์โทรฟี; จํากัด 27,000.00                 บาท บริษัท อะเบาท ์โทรฟี; จํากัด 27,000.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171616 27/06/2560

184 วิเคราะหท์ดสอบ จํานวน 1 งาน           1 งวด 2,889.00                       ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์เทค เทสติTง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 2,700.00                   บาท บริษัท อินเตอร์เทค เทสติTง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 2,700.00                   บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171617 27/06/2560

185 สารเคมี จํานวน 6 รายการ           1 งวด 23,069.20                      ตกลงราคา บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 21,560.00                 บาท บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 21,560.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171618 27/06/2560

186 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,820.80                       ตกลงราคา บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 5,440.00                   บาท บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 5,440.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171619 27/06/2560

187 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,852.00                       ตกลงราคา บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 3,600.00                   บาท บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 3,600.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171620 27/06/2560

188 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,280.00                       ตกลงราคา บริษัท แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,000.00                   บาท บริษัท แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,000.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171621 27/06/2560

189 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ           1 งวด 28,569.00                      ตกลงราคา บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 26,700.00                 บาท บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติTง จํากัด 26,700.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171622 27/06/2560

190 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,797.60                       ตกลงราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,680.00                   บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,680.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171623 27/06/2560

191 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 13,375.00                      ตกลงราคา บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั;นแนล จํากัด 12,500.00                 บาท บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั;นแนล จํากัด 12,500.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171624 27/06/2560

192 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,370.50                       ตกลงราคา บริษัท ฟอร์คัส จํากัด 3,150.00                   บาท บริษัท ฟอร์คัส จํากัด 3,150.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171626 27/06/2560

193 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,012.50                       ตกลงราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,750.00                   บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,750.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171627 27/06/2560

194 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 8 รายการ           1 งวด 82,644.67                      ตกลงราคา บริษัท เสถยีรสเตนเลสสตลี จํากัด 77,238.01                 บาท บริษัท เสถยีรสเตนเลสสตลี จํากัด 77,238.01                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171628 27/06/2560

195 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 88,750.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่น สามัญ เอส.ท.ีพี 88,750.00                 บาท หา้งหุน้สว่น สามัญ เอส.ท.ีพี 88,750.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171629 27/06/2560

196 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 3 รายการ           1 งวด 1,498.00                       ตกลงราคา บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 1,400.00                   บาท บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 1,400.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171630 28/06/2560

197 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 13,064.70                      ตกลงราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 12,210.00                 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 12,210.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171631 27/06/2560

198 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 24,610.00                      ตกลงราคา  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมีคอล 23,000.00                 บาท  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมีคอล 23,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171632 27/06/2560

199 วัสดวุิทยาศาสตร์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 8,346.00                       ตกลงราคา บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 7,800.00                   บาท บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 7,800.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171633 27/06/2560

200 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ           1 งวด 33,384.00                      ตกลงราคา บริษัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 31,200.00                 บาท บริษัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 31,200.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171634 27/06/2560

201 วัสดวุิทยาศาสตร์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 24,610.00                      ตกลงราคา  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมีคอล 23,000.00                 บาท  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมีคอล 23,000.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171635 27/06/2560

202 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,237.20                       ตกลงราคา บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 3,960.00                   บาท บริษัท เอ็นท ีเคมิคอล จํากัด 3,960.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171636 27/06/2560

203 สารเคมี จํานวน 6 รายการ           1 งวด 5,968.46                       ตกลงราคา บริษัท วันรัต(หนํ;าเซยีน)จํากัด 5,578.00                   บาท บริษัท วันรัต(หนํ;าเซยีน)จํากัด 5,578.00                   บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171637 27/06/2560

204 จา้งเหมาตดิตั Tง Hydraulic Lift (300 Kg.) จํานวน 1 งาน           1 งวด 278,200.00                278,200.00                    ตกลงราคา บริษัท เอสเทล จํากัด 260,000.00                บาท บริษัท เอสเทล จํากัด 260,000.00                บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171638 28/06/2560

205 ออกแบบและจัดทําภาพพมิพ ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 9,095.00                       ตกลงราคา บริษัท โคโค แอดเวอร์ไทซิ;ง จํากัด 8,500.00                   บาท บริษัท โคโค แอดเวอร์ไทซิ;ง จํากัด 8,500.00                   บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171639 30/06/2560

206 สํารวจตลาดและทดสอบความพงึพอใจ จํานวน 1 งาน           1 งวด 170,000.00                170,000.00                    ตกลงราคา นาย กังวาน ยอดวิศษิฎศ์ักดิQ 170,000.00                บาท นาย กังวาน ยอดวิศษิฎศ์ักดิQ 170,000.00                บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171640 30/06/2560

207 วัสดวุิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ           1 งวด 30,580.60                      ตกลงราคา บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 28,580.00                 บาท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 28,580.00                 บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171641 30/06/2560

208 จา้งเหมาเพื;อการสังเคราะห ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 18,000.00                      ตกลงราคา นางสาว ศริิพร พรหมมา 18,000.00                 บาท นางสาว ศริิพร พรหมมา 18,000.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171642 30/06/2560

209 Material 2 items           1 งวด 31,464.76                      ตกลงราคา  Polysciences Asia Pacific 828.02                      USD  Polysciences Asia Pacific 828.02                      USD  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170037 6/06/2560

210 Material 2 item           1 งวด 13,680.00                      ตกลงราคา  Shanghai Huitian New Material CO.,LTD 360.00                      USD  Shanghai Huitian New Material CO.,LTD 360.00                      USD  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170038 6/06/2560

211 Material 1 item           1 งวด 25,764.00                      ตกลงราคา  National Instruments Singapore (Pte) Ltd. 678.00                      USD  National Instruments Singapore (Pte) Ltd. 678.00                      USD  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170039 9/06/2560
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212 Material 2 items           1 งวด 14,722.30                      ตกลงราคา  Beijing Zhongguancun Overseas Science Park Co.,Ltd. 397.90                      USD  Beijing Zhongguancun Overseas Science Park Co.,Ltd. 397.90                      USD  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170040 12/06/2560

213 Material 1 item           1 งวด 7,980.00                       ตกลงราคา  Hangzhou VOCE Plastic 210.00                      USD  Hangzhou VOCE Plastic 210.00                      USD  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170041 13/06/2560

214 Material 4 items           1 งวด 52,059.00                      ตกลงราคา  Meridian Life Science,Inc 1,407.00                   USD  Meridian Life Science,Inc 1,407.00                   USD มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6042170042 21/06/2560

215 Material 6 items           1 งวด 18,972.00                      ตกลงราคา  SPG TECHNOLOGY CO.,LTD. 55,800.00                 JPY  SPG TECHNOLOGY CO.,LTD. 55,800.00                 JPY  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170043 22/06/2560

216 Material 19 items           1 งวด 202,465.85                202,465.85                    ตกลงราคา  Fitzgerald Industries International 5,472.05                   USD  Fitzgerald Industries International 5,472.05                   USD  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170044 26/06/2560

217 Material 4 items           1 งวด 2,486.00                       ตกลงราคา  Angstrom Sciences,Inc. 2,486.00                   USD  Angstrom Sciences,Inc. 2,486.00                   USD  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170045 28/06/2560

218 Material 4 items           1 งวด 98,864.00                      ตกลงราคา  ALB Materials Inc 2,672.00                   USD  ALB Materials Inc 2,672.00                   USD  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170046 28/06/2560

219 Material 2 items           1 งวด 8,170.00                       ตกลงราคา  CAD/Art Services,Inc. 215.00                      USD  CAD/Art Services,Inc. 215.00                      USD มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6042170047 29/06/2560

220 Material 2 items           1 งวด 11,970.00                      ตกลงราคา  Advanced Engineering Materials Limited 315.00                      USD  Advanced Engineering Materials Limited 315.00                      USD มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6042170048 30/06/2560

221

จา้งศกึษาและเก็บขอ้มูลในโครงการวิจัยเรื;อง "การพัฒนา
ระบบเยื;อเลอืกผา่น เพื;อใชใ้นการปรับปรุงคณุภาพก๊าซ
ชวีภาพ จํานวน 6 เดอืน           6 งวด 150,000.00                150,000.00                    ตกลงราคา นาย มานิต อังโชตพิันธุ์ 100,002.00                บาท นาย มานิต อังโชตพิันธุ์ 100,002.00                บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด

6043170065 
(6052170043) 16/06/2560

222

จา้งเหมาบริการบันทกึขอ้มูลและประสานงานทั;วไป จํานวน 
12 เดอืน          12 งวด 216,000.00                216,000.00                    ตกลงราคา นางสาว นิตยา ชุม่ชื;น 72,000.00                 บาท นางสาว นิตยา ชุม่ชื;น 72,000.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด

6043170066 
(6052170044) 1/06/2560

223 เครื;องคัดแยกขนาดอนุภาคดว้ยระบบลมดดู จํานวน 1 เครื;อง           1 งวด 481,500.00                481,500.00                     สอบราคา บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 450,000.00                บาท บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 450,000.00                บาท ราคาตํ;าสดุ

6043170067 
(6051170019) 1/06/2560

บริษัท ไอแลป ฟลอูิด คอนโทรล จํากัด 480,000.00                บาท

224 เครื;องระเหยแบบสญูญากาศขนาด 20 ลติร           1 งวด 958,300.00                958,300.00                     สอบราคา บริษัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 895,607.48                บาท บริษัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 895,607.48                บาท ราคาตํ;าสดุ

6043170068 
(6051170020) 1/06/2560

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอสเอสพ.ีซัพพลายแอนด ์ไซแอนซ์ 902,990.65                บาท

225 จา้งเหมาปฏบิัตงิาน จํานวน 1 งาน           3 งวด 60,000.00                      ตกลงราคา นางสาว ศริัญญา จันทสทิธิQ 60,000.00                 บาท นางสาว ศริัญญา จันทสทิธิQ 60,000.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด

6043170069 
(6052170045) 16/06/2560

226

จา้งเหมาบริการตรวจสอบบํารุงรักษา Arm Hood จํานวน 1
 งาน           3 งวด 99,510.00                      ตกลงราคา บริษัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 93,000.00                 บาท บริษัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 93,000.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด

6043170070 
(6052170046) 2/06/2560

227

จัดจา้งตรวจสอบดแูลบํารุงรักษาเครื;อง Elemental จํานวน 
1 งาน           1 งวด 59,920.00                      ตกลงราคา บริษัท ลโีก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จํากัด 56,000.00                 บาท บริษัท ลโีก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จํากัด 56,000.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด

6043170072 
(6052170050) 15/06/2560

228

เครื;องปั;นเหวี;ยงตกตะกอนชนิดควบคมุอุณหภมูิ 
(Refrigerated centrifuge) จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 600,000.00                600,000.00                     สอบราคา บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั;น จํากัด 556,074.77                บาท บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั;น จํากัด 556,074.77                บาท ราคาตํ;าสดุ

6043170078 
(6051170021) 16/06/2560

บริษัท ไซเอนซแ์อนดเ์มดคิอลซัพพลาย จํากัด 558,691.59                บาท

229

ตูป้ฏบิัตงิานปลอดเชืTอ (Biological Safety Cabinet) จํานวน
 1 ชดุ           1 งวด 460,000.00                460,000.00                     สอบราคา บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั;น จํากัด 428,271.03                บาท บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั;น จํากัด 428,271.03                บาท ราคาตํ;าสดุ

6043170079 
(6051170022) 16/06/2560

บริษัท ไซเอนซแ์อนดเ์มดคิอลซัพพลาย จํากัด 428,995.33                บาท

230 เครื;องวัดกระแสการไหลแบบใชป้ริมาณสารนอ้ย           1 งวด 481,500.00                481,500.00                     สอบราคา บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท ์จํากัด 448,598.13                บาท บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท ์จํากัด 448,598.13                บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด

6043170080 
(6051170023) 23/06/2560

231

เครื;องวิเคราะหไ์นโตรเจนและโปรตนีแบบอัตโนมัติ
(Nitrogen Protein Analyzer )           1 งวด 2,514,500.00             2,514,500.00             ประกวดราคา (e-Auction) บริษัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 2,317,570.10             บาท บริษัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 2,317,570.10             บาท ราคาตํ;าสดุ

6043170081 
(6051170020) 26/06/2560

บริษัท เน็กซไ์บโอ (ประเทศไทย) จํากัด 2,328,971.96             บาท

232 ตูบ้ม่เพาะเชืTอภายใตก้๊าซคาร์บอนไดออกไซด์           1 งวด 462,240.00                462,240.00                     สอบราคา บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั;น จํากัด 432,000.00                บาท บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั;น จํากัด 432,000.00                บาท ราคาตํ;าสดุ

6043170082 
(6051170025) 27/06/2560

บริษัท ไซเอนซแ์อนดเ์มดคิอลซัพพลาย จํากัด 453,271.03                บาท

233

เครื;องสลับสัญญาณที;สําหรับอุปกรณ์สารกึ;งตัวนําแบบ
กระแสรั;วตํ;า           1 งวด 545,700.00                545,700.00                     สอบราคา บริษัท ไออาร์ซ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 500,000.00                บาท บริษัท ไออาร์ซ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 500,000.00                บาท ราคาตํ;าสดุ

6043170083 
(6051170026) 27/06/2560

บริษัท ไทร์เนอร์ย ีอินสทรูเมน้ท ์จํากัด 648,810.00                บาท

234

ตูอ้บควบคมุความดันปราศจากไอนํTามัน (Oil-free Vacuum
 Oven)           1 งวด 350,000.00                350,000.00                     สอบราคา บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 327,000.00                บาท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 327,000.00                บาท  มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6043170093 
(6051170027) 29/06/2560

235

จา้งบํารุงรักษาพรอ้มเปลี;ยนอะไหลเ่ครื;องกรองนํTาบริสทุธิQ 
จํานวน 1 งาน           3 งวด 45,068.40                      ตกลงราคา บริษัท สทิธิพรแอสโซซเิอส จํากัด 42,120.00                 บาท บริษัท สทิธิพรแอสโซซเิอส จํากัด 42,120.00                 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด

6043170095 
(6052170063) 30/06/2560
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