
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร         ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตุผลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!
1 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 43,870.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 41,000.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 41,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171644 3/07/2560

2 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 7,629.10                          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,130.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,130.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171645 3/07/2560

3 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 85,600.00                        ตกลงราคา บรษิัท ศริา เซฟตี(แอนดท์ลู จํากัด 80,000.00     บาท บรษิัท ศริา เซฟตี(แอนดท์ลู จํากัด 80,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171646 3/07/2560

4 ฝาปิดชอ่งบนโต๊ะทํางาน จํานวน 1 งาน           1 งวด 6,955.00                          ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 6,500.00       บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 6,500.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171647 3/07/2560

5 สารเคมี จํานวน 4 รายการ           1 งวด 14,241.70                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 13,310.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 13,310.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171648 3/07/2560

6 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,889.00                          ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 2,700.00       บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 2,700.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171649 3/07/2560

7 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 11,930.50                        ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,150.00     บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,150.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171650 3/07/2560

8 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,033.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 1,900.00       บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 1,900.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171651 3/07/2560

9 จัดซื(อวัสดสุํานักงาน จํานวน 3 รายการ           1 งวด 6,081.88                          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 5,684.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 5,684.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171652 4/07/2560

10 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 14,980.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 14,000.00     บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 14,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171653 4/07/2560

11 สารเคมี จํานวน 4 รายการ           1 งวด 909.50                              ตกลงราคา บรษิัท ลาพสิ ทรอปิคอล สปา โพรดักส ์จํากัด 850.00           บาท บรษิัท ลาพสิ ทรอปิคอล สปา โพรดักส ์จํากัด 850.00           บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171654 4/07/2560

12 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 14,231.00                        ตกลงราคา บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากัด 13,300.00     บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากัด 13,300.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171655 4/07/2560

13 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 9,159.20                          ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,560.00       บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,560.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171656 4/07/2560

14 ซอ่มเครื2องกวนสารละลาย จํานวน 1 งาน           1 งวด 1,337.50                          ตกลงราคา บรษิัท แล็บควปิ (ประเทศไทย) จํากัด 1,250.00       บาท บรษิัท แล็บควปิ (ประเทศไทย) จํากัด 1,250.00       บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171657 4/07/2560

15 ตดิตั (งราวกันตกสแตนเลส จํานวน 1 งาน           1 งวด 98,868.00                        ตกลงราคา บรษิัท กลอรี2 เมคเกอร ์จํากัด 92,400.00     บาท บรษิัท กลอรี2 เมคเกอร ์จํากัด 92,400.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171658 4/07/2560

16 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,564.00                          ตกลงราคา บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 5,200.00       บาท บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 5,200.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171659 4/07/2560

17 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,070.00                          ตกลงราคา บรษิัท แอลไอซ ีอโกรเทค จํากัด 1,000.00       บาท บรษิัท แอลไอซ ีอโกรเทค จํากัด 1,000.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171660 4/07/2560

18 สารเคมี จํานวน 10 รายการ           1 งวด 10,744.90                        ตกลงราคา บรษิัท เอกตรงเคมีภัณฑ ์(1985) จํากัด 10,070.00     บาท บรษิัท เอกตรงเคมีภัณฑ ์(1985) จํากัด 10,070.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171661 4/07/2560

19 วัสดสุํานักงาน จํานวน 28 รายการ           1 งวด 14,956.86                        ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 13,978.37     บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 13,978.37     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171662 4/07/2560

20 วัสดสุํานักงาน จํานวน 2 รายการ           1 งวด 35,438.40                        ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 33,120.00     บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 33,120.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171663 5/07/2560

21 สารเคมี จํานวน 5 รายการ           1 งวด 20,625.32                        ตกลงราคา บรษิัท พี.ท.ีเครื2องมือมือวทิย ์จํากัด 19,276.00     บาท บรษิัท พี.ท.ีเครื2องมือมือวทิย ์จํากัด 19,276.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171664 5/07/2560

22 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 4,825.70                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 4,510.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 4,510.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171665 5/07/2560

23 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 24,289.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ(ง จํากัด 22,700.00     บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ(ง จํากัด 22,700.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171666 5/07/2560

24 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 28,355.00                        ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 26,500.00     บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 26,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171667 5/07/2560

25 ซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน           1 งวด 23,540.00                        ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 22,000.00     บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 22,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171668 5/07/2560

26 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 42,051.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 39,300.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 39,300.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171669 5/07/2560

27 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 26,429.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 24,700.00     บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 24,700.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171670 5/07/2560

28 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 7,623.75                          ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั2น จํากัด 7,125.00       บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั2น จํากัด 7,125.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171671 5/07/2560

29 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 28,355.00                        ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 26,500.00     บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 26,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171672 5/07/2560

30 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 90,000.00                        ตกลงราคา บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 84,112.16     บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 84,112.16     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171673 28/07/2560

31 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 7,623.75                          ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั2น จํากัด 7,125.00       บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั2น จํากัด 7,125.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171674 5/07/2560

32 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 22,994.30                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 21,490.00     บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 21,490.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171675 5/07/2560

33 จา้งเหมาตดิตั (งระบบทอ่สง่ก๊าซและระบบทอ่สง่ลม หอ้งปฎบิัตกิาร INC2C-505 จํานวน 1 งาน           1 งวด 230,050.00                  230,050.00                 ตกลงราคา บรษิัท มั2นยนื เซอรว์สิ แอนด ์วศิวกรรม จํากัด 215,000.00  บาท บรษิัท มั2นยนื เซอรว์สิ แอนด ์วศิวกรรม จํากัด 215,000.00  บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171676 6/07/2560

34 จา้งเหมากั (นหอ้งผนังกระจกหอ้งปฏบิัตกิาร INS จํานวน 1 งาน           1 งวด 127,009.00                  127,009.00                 ตกลงราคา บรษิัท กัณณ์ ไอท ีแอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 118,700.00  บาท บรษิัท กัณณ์ ไอท ีแอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 118,700.00  บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171677 6/07/2560

35 สารเคมี จํานวน 4 รายการ           1 งวด 9,993.80                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 9,340.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 9,340.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171678 6/07/2560

36 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 8,774.00                          ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,200.00       บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,200.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171679 6/07/2560

37 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์ จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,811.00                          ตกลงราคา บรษิัท โชโปรเชค จํากัด 7,300.00       บาท บรษิัท โชโปรเชค จํากัด 7,300.00       บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171680 6/07/2560

38 สารเคมี จํานวน 7 รายการ           1 งวด 36,775.90                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 34,370.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 34,370.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171681 6/07/2560

39 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 5 รายการ           1 งวด 37,610.50                        ตกลงราคา บรษิัท ฟายน์สเปค จํากัด 35,150.00     บาท บรษิัท ฟายน์สเปค จํากัด 35,150.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171682 6/07/2560

40 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 12,840.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั2น จํากัด 12,000.00     บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั2น จํากัด 12,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171683 6/07/2560

41 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 21,330.45                        ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 19,935.00     บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 19,935.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171684 6/07/2560

42 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 6 รายการ           1 งวด 29,291.25                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ(ง จํากัด 27,375.00     บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ(ง จํากัด 27,375.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171685 7/07/2560

43 วัสดเุพื2อความปลอดภัย จํานวน 2 รายการ           1 งวด 7,928.70                          ตกลงราคา บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 7,410.00       บาท บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 7,410.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171686 7/07/2560

44 จา้งสกัดสาร จํานวน 1 งาน           1 งวด 16,600.00                        ตกลงราคา กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารสขุ 16,600.00     บาท กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารสขุ 16,600.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171687 9/07/2560

45 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,852.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,600.00       บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,600.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171688 7/07/2560

46 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 802.50                              ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 750.00           บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 750.00           บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171689 7/07/2560

47 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,169.00                          ตกลงราคา บรษิัท สยาม เมดเิทรด จํากัด 6,700.00       บาท บรษิัท สยาม เมดเิทรด จํากัด 6,700.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171690 7/07/2560

48 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 26,108.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 24,400.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 24,400.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171691 7/07/2560

49 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 83,400.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไบโอมีเดยี (ประเทศไทย) จํากัด 77,943.93     บาท บรษิัท ไบโอมีเดยี (ประเทศไทย) จํากัด 77,943.93     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171692 7/07/2560

50 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,778.00                          ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,400.00       บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,400.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171693 7/07/2560

51 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,527.00                          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,100.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,100.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171694 7/07/2560

52 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 13,910.00                        ตกลงราคา บรษิัท แอลไอซ ีอโกรเทค จํากัด 13,000.00     บาท บรษิัท แอลไอซ ีอโกรเทค จํากัด 13,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171695 7/07/2560

53 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 13,910.00                        ตกลงราคา บรษิัท แอลไอซ ีอโกรเทค จํากัด 13,000.00     บาท บรษิัท แอลไอซ ีอโกรเทค จํากัด 13,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171696 7/07/2560

54 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 19,367.00                        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 18,100.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 18,100.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171697 7/07/2560

55 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 9,000.84                          ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 8,412.00       บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 8,412.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171698 7/07/2560

56 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 22,501.03                        ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 21,029.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 21,029.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171699 7/07/2560

57 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 11 รายการ           1 งวด 19,987.60                        ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 18,680.00     บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 18,680.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171700 7/07/2560

58 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 52,323.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 48,900.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 48,900.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171701 7/07/2560

59 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 43,000.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไบโอมีเดยี (ประเทศไทย) จํากัด 40,186.92     บาท บรษิัท ไบโอมีเดยี (ประเทศไทย) จํากัด 40,186.92     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171702 31/07/2560

60 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 28,087.50                        ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 26,250.00     บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 26,250.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171703 7/07/2560

61 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 94,224.20                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 88,060.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 88,060.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171704 9/07/2560

62 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 37,241.35                        ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี2ส ์จํากัด 34,805.00     บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี2ส ์จํากัด 34,805.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171705 11/07/2560

63 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 6 รายการ           1 งวด 10,914.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี2ส ์จํากัด 10,200.00     บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี2ส ์จํากัด 10,200.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171706 9/07/2560

64 จา้งทําโปสเตอร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 25,407.15                        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดยี 23,745.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดยี 23,745.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171707 9/07/2560

65 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,222.50                          ตกลงราคา บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด 6,750.00       บาท บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด 6,750.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171708 9/07/2560

66 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,852.00                          ตกลงราคา บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั2น จํากัด 3,600.00       บาท บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั2น จํากัด 3,600.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171709 9/07/2560

67 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 6,366.50                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 5,950.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 5,950.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171710 9/07/2560

68 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 10,732.10                        ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 10,030.00     บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 10,030.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171711 9/07/2560

69 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 5,216.25                          ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 4,875.00       บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 4,875.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171712 9/07/2560

70 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 53,928.00                        ตกลงราคา  เอ็กซพ์ีเดยีน เอเซยี พีทอีี. แอลทดี.ี 50,400.00     บาท  เอ็กซพ์ีเดยีน เอเซยี พีทอีี. แอลทดี.ี 50,400.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171713 9/07/2560

71 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 64,831.30                        ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 60,590.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 60,590.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171714 9/07/2560

72 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 8,988.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 8,400.00       บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 8,400.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171715 9/07/2560

73 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 งาน           1 งวด 57,245.00                        ตกลงราคา  หสน.เอส พี กลาส แอนด ์เคมีคอล 53,500.00     บาท  หสน.เอส พี กลาส แอนด ์เคมีคอล 53,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171716 10/07/2560

74 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 งาน           1 งวด 21,935.00                        ตกลงราคา  หสน.เอส พี กลาส แอนด ์เคมีคอล 20,500.00     บาท  หสน.เอส พี กลาส แอนด ์เคมีคอล 20,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171717 10/07/2560

75 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 งาน           1 งวด 51,900.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไบโอมีเดยี (ประเทศไทย) จํากัด 48,504.67     บาท บรษิัท ไบโอมีเดยี (ประเทศไทย) จํากัด 48,504.67     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171718 31/07/2560

76 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 2,054.40                          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,920.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,920.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171719 10/07/2560

77 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 30,104.45                        ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 28,135.00     บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 28,135.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171720 10/07/2560

78 เครื2องไฟดักแมลง จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 14,445.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอสซ ีทรโีอ จํากัด 13,500.00     บาท บรษิัท เอสซ ีทรโีอ จํากัด 13,500.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171721 11/07/2560

79 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,062.00                          ตกลงราคา บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินียร ิ2ง จํากัด 6,600.00       บาท บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินียร ิ2ง จํากัด 6,600.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171722 11/07/2560

80 วัสดเุพื2อความปลอดภัย จํานวน 1 งาน           1 งวด 10,272.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.พี. บวรกติติ9 จํากัด 9,600.00       บาท บรษิัท เอส.พี. บวรกติติ9 จํากัด 9,600.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171723 11/07/2560

81 วัสดเุพื2อความปลอดภัย จํานวน 1 งาน           1 งวด 27,285.00                        ตกลงราคา บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 25,500.00     บาท บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 25,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171724 11/07/2560

82 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,140.00                          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,000.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,000.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171725 11/07/2560

83 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,634.00                          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี2ส ์จํากัด 6,200.00       บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี2ส ์จํากัด 6,200.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171726 13/07/2560

84 วัสดสุํานักงาน จํานวน 2 รายการ           1 งวด 8,831.78                          ตกลงราคา บรษิัท นปิโป เทค (ไทยแลนด)์ จํากัด 8,254.00       บาท บรษิัท นปิโป เทค (ไทยแลนด)์ จํากัด 8,254.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171727 11/07/2560

85 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 642.00                              ตกลงราคา บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 600.00           บาท บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 600.00           บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171728 11/07/2560

86 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 61,525.00                        ตกลงราคา บรษิัท รามา โปรดั:กชั2น จํากัด 57,500.00     บาท บรษิัท รามา โปรดั:กชั2น จํากัด 57,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171729 11/07/2560

87 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 23,205.09                        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,687.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,687.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171730 11/07/2560

88 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 13,696.00                        ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 12,800.00     บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 12,800.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171731 11/07/2560

89 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 39,600.00                        ตกลงราคา บรษิัท พี ซ ีแอล โฮลดิ(ง จํากัด 37,009.35     บาท บรษิัท พี ซ ีแอล โฮลดิ(ง จํากัด 37,009.35     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171732 13/07/2560

90 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 13,300.00                        ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากัด 12,430.00     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากัด 12,430.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171733 11/07/2560

91 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 25,243.44                        ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 23,592.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 23,592.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171734 11/07/2560

92 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 577.80                              ตกลงราคา บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวจิัยทางการแพทยแ์ละการเกษตรแหง่เอเซยี จํากัด 540.00           บาท บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวจิัยทางการแพทยแ์ละการเกษตรแหง่เอเซยี จํากัด 540.00           บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171735 11/07/2560

93 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 20,758.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 19,400.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 19,400.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171736 11/07/2560

94 จา้งเหมาบรกิารเปลี2ยนแผ่นกรองอากาศ จํานวน 1 งาน           1 งวด 57,031.00                        ตกลงราคา บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 53,300.00     บาท บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 53,300.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171737 11/07/2560

95 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 22,791.00                        ตกลงราคา บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินียร ิ2ง จํากัด 21,300.00     บาท บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินียร ิ2ง จํากัด 21,300.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171738 11/07/2560

96 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 14,017.00                        ตกลงราคา  บางกอกโมลพ์ัฒนาเซรามคิ 13,100.00     บาท  บางกอกโมลพ์ัฒนาเซรามคิ 13,100.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171739 11/07/2560

97 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 99,510.00                        ตกลงราคา บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากัด 93,000.00     บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากัด 93,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171740 11/07/2560

98 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 30,600.29                        ตกลงราคา บรษิัท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 28,598.40     บาท บรษิัท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 28,598.40     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171741 11/07/2560

99 วเิคราะหท์ดสอบ จํานวน 1 งาน           1 งวด 7,062.00                          ตกลงราคา บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 6,600.00       บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 6,600.00       บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171742 11/07/2560

100 สารเคมี จํานวน 5 รายการ           1 งวด 40,981.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 38,300.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 38,300.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171743 11/07/2560

101 วเิคราะหท์ดสอบ จํานวน 5 รายการ           1 งวด 10,700.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 10,000.00     บาท บรษิัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 10,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171744 11/07/2560

102 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 23,031.75                        ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 21,525.00     บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 21,525.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171745 11/07/2560

103 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 19,581.00                        ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 18,300.00     บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 18,300.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171746 12/07/2560

104 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,996.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 2,800.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 2,800.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171747 12/07/2560

105 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,778.00                          ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,400.00       บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,400.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171748 12/07/2560

106 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 10,486.00                        ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 9,800.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 9,800.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171749 12/07/2560

107 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 12,840.00                        ตกลงราคา บรษิัท อุตสากาญจน์ จํากัด 12,000.00     บาท บรษิัท อุตสากาญจน์ จํากัด 12,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171750 12/07/2560

108 วเิคราะหท์ดสอบ จํานวน 1 งาน           1 งวด 5,136.00                          ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ(ง เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากัด 4,800.00       บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ(ง เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากัด 4,800.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171751 12/07/2560

109 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 11,984.00                        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 11,200.00     บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 11,200.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171752 12/07/2560

110 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,514.50                          ตกลงราคา บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 2,350.00       บาท บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 2,350.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171753 12/07/2560

111 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 49,800.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไบโอมีเดยี (ประเทศไทย) จํากัด 46,542.06     บาท บรษิัท ไบโอมีเดยี (ประเทศไทย) จํากัด 46,542.06     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171754 12/07/2560

112

จา้งเหมาบรกิารดําเนนิงานตามกจิกรรมของ
โครงการการสรา้งตลาดสารสกัดใหก้ลุม่อุตสาหกรรมสมุนไพรสูต่ลาดโลก 

จํานวน 1 งาน           1 งวด 18,000.00                        ตกลงราคา นางสาว ธารพระพร  ชัยรัตน์ 18,000.00     บาท นางสาว ธารพระพร  ชัยรัตน์ 18,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171755 13/07/2560

113 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 3,224.29                          ตกลงราคา บรษิัท เอ.พี.เทค  (ประเทศไทย) จํากัด 3,013.36       บาท บรษิัท เอ.พี.เทค  (ประเทศไทย) จํากัด 3,013.36       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171756 28/07/2560

114 จา้งดําเนนิการเสนอโครงการวจิัย จํานวน 1 งาน           1 งวด 50,000.00                        ตกลงราคา ศนูย ์บรกิารทางวชิาการ  หาวทิยาลัยรังสติ 50,000.00     บาท ศนูย ์บรกิารทางวชิาการ  หาวทิยาลัยรังสติ 50,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171757 12/07/2560

115 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 12,278.25                        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 11,475.00     บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 11,475.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171758 12/07/2560

สรปุผลการดําเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม 2560

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ระหว่างวันที2 1 กรกฎาคม 2560 ถงึ 31 กรกฎาคม 2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร         ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตุผลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!
116 วัสดสุํานักงาน จํานวน 4 รายการ           1 งวด 11,235.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไอท ีซัพพลาย แอนด ์คอนซัลติ(ง จํากัด 10,500.00     บาท บรษิัท ไอท ีซัพพลาย แอนด ์คอนซัลติ(ง จํากัด 10,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171759 12/07/2560

117 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 8,688.40                          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,120.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,120.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171760 12/07/2560

118 สารเคมี จํานวน 6 รายการ           1 งวด 95,914.80                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 89,640.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 89,640.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171761 12/07/2560

119 สารเคมี จํานวน 7 รายการ           1 งวด 13,000.50                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 12,150.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 12,150.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171762 12/07/2560

120 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 9 รายการ           1 งวด 21,967.10                        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 20,530.00     บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 20,530.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171763 12/07/2560

121 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,062.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 6,600.00       บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 6,600.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171764 12/07/2560

122 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 13,321.50                        ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 12,450.00     บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 12,450.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171765 12/07/2560

123 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,082.95                          ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 5,685.00       บาท บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 5,685.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171766 12/07/2560

124 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,198.40                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 1,120.00       บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 1,120.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171767 12/07/2560

125 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 10,165.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 9,500.00       บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 9,500.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171768 12/07/2560

126 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,081.60                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,880.00       บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,880.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171769 12/07/2560

127 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 51,531.20                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 48,160.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 48,160.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171770 12/07/2560

128 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 17,976.00                        ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 16,800.00     บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 16,800.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171771 12/07/2560

129 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,457.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,100.00       บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,100.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171772 12/07/2560

130 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,099.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,700.00       บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,700.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171773 13/07/2560

131 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 24,075.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ21 จํากัด 22,500.00     บาท บรษิัท ไบโอ21 จํากัด 22,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171774 13/07/2560

132 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 34,079.50                        ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 31,850.00     บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 31,850.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171775 13/07/2560

133 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 5,564.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,200.00       บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,200.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171776 13/07/2560

134 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 13,600.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไบโอมีเดยี (ประเทศไทย) จํากัด 12,710.28     บาท บรษิัท ไบโอมีเดยี (ประเทศไทย) จํากัด 12,710.28     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171777 13/07/2560

135 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 25,797.70                        ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 24,110.00     บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 24,110.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171778 13/07/2560

136 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 22,395.10                        ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 20,930.00     บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 20,930.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171779 13/07/2560

137 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 12,305.00                        ตกลงราคา บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากัด 11,500.00     บาท บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากัด 11,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171780 14/07/2560

138 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,708.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,400.00       บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,400.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171781 14/07/2560

139 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 9,299.37                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 8,691.00       บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 8,691.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171782 14/07/2560

140 จา้งบํารงุรักษาและสอบเทยีบเครื2องมือหมวด GC จํานวน 1 งาน           1 งวด 139,849.00                  139,849.00                 ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 130,700.00  บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 130,700.00  บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171783 14/07/2560

141 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,457.00                          ตกลงราคา บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั2น จํากัด 5,100.00       บาท บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั2น จํากัด 5,100.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171784 14/07/2560

142 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 10,486.00                        ตกลงราคา บรษิัท ชัชรยี ์โฮลดิ(ง จํากัด 9,800.00       บาท บรษิัท ชัชรยี ์โฮลดิ(ง จํากัด 9,800.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171785 14/07/2560

143 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,280.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 4,000.00       บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 4,000.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171786 14/07/2560

144 จา้งเหมาตดิตั (งกลอ่ง Pass Box ภายในหอ้งทดสอบเคมีและกายภาพ โรงงานผลติเครื2องสําอาง(ตน้แบบ)           1 งวด 158,360.00                  158,360.00                 ตกลงราคา บรษิัท แซนตา้ เทคโนโลย ีจํากัด 148,000.00  บาท บรษิัท แซนตา้ เทคโนโลย ีจํากัด 148,000.00  บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171787 14/07/2560

145 ระบบตรวจวัดก๊าซอันตรายหรอืก๊าซไวไฟแบบ (Real Time Toxic or Flammable Gas Detector) จํานวน1 ชดุ           1 งวด 299,811.86                  299,811.86                 ตกลงราคา บรษิัท ทเีอสไอ คอรป์อเรชั2น จํากัด 280,198.00  บาท บรษิัท ทเีอสไอ คอรป์อเรชั2น จํากัด 280,198.00  บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171788 20/07/2560

146 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 29,960.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ(ง จํากัด 28,000.00     บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ(ง จํากัด 28,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171789 14/07/2560

147 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 1,070.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,000.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,000.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171790 14/07/2560

148 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 26,043.80                        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 24,340.00     บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 24,340.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171791 14/07/2560

149 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 10,678.60                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ(ง จํากัด 9,980.00       บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ(ง จํากัด 9,980.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171792 14/07/2560

150 ครภุัณฑ ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 10,165.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 9,500.00       บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 9,500.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171793 14/07/2560

151 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 10,111.50                        ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 9,450.00       บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 9,450.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171794 14/07/2560

152 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,280.00                          ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํากัด 4,000.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํากัด 4,000.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171795 14/07/2560

153 ทําโลอ่ะครลิคิ จํานวน 1 งาน           1 งวด 4,815.00                          ตกลงราคา บรษิัท อะเบาท ์โทรฟี2  จํากัด 4,500.00       บาท บรษิัท อะเบาท ์โทรฟี2  จํากัด 4,500.00       บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171796 14/07/2560

154 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 36,380.00                        ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากัด 34,000.00     บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด 34,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171797 14/07/2560

155 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 52,430.00                        ตกลงราคา บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 49,000.00     บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 49,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171798 14/07/2560

156 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 10,015.20                        ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 9,360.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 9,360.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171799 15/07/2560

157 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,383.00                          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,900.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,900.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171800 15/07/2560

158 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,889.00                          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,700.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,700.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171801 15/07/2560

159 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,852.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 3,600.00       บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 3,600.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171802 15/07/2560

160 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,563.10                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,330.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,330.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171803 15/07/2560

161 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,318.80                          ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 6,840.00       บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 6,840.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171804 15/07/2560

162 จา้งเหมาบรกิารบันทกึขอ้มูลและประสานงาน จํานวน 1 เดอืน           1 งวด 18,500.00                        ตกลงราคา นางสาว สกุัญญา พรามขาว 18,500.00     บาท นางสาว สกุัญญา พรามขาว 18,500.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171805 17/07/2560

163 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตรจ์ํานวน 1 รายการ           1 งวด 73,830.00                        ตกลงราคา บรษิัท ยเูนี2ยน อนิเตอรซ์ัพพลาย จํากัด 69,000.00     บาท บรษิัท ยเูนี2ยน อนิเตอรซ์ัพพลาย จํากัด 69,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171806 24/07/2560

164 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 248,240.00                  248,240.00                 ตกลงราคา บรษิัท เคเคเค พรซีชิั2น จํากัด 232,000.00  บาท บรษิัท เคเคเค พรซีชิั2น จํากัด 232,000.00  บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171807 1/08/2560

165 วัสดสุํานักงาน จํานวน 4 รายการ           1 งวด 122,493.60                  122,493.60                 ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 114,480.00  บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 114,480.00  บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171808 18/07/2560

166 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 128,400.00                  128,400.00                 ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 120,000.00  บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 120,000.00  บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171809 18/07/2560

167 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 40,660.00                        ตกลงราคา บรษิัท คอีอส ไทย จํากัด 38,000.00     บาท บรษิัท คอีอส ไทย จํากัด 38,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171810 18/07/2560

168 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 20,886.40                        ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 19,520.00     บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 19,520.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171811 18/07/2560

169 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 13,696.00                        ตกลงราคา บรษิัท จีเค ไฟน์เคม จํากัด 12,800.00     บาท บรษิัท จีเค ไฟน์เคม จํากัด 12,800.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171812 18/07/2560

170 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 13,995.60                        ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 13,080.00     บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 13,080.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171813 18/07/2560

171 เครื2องสแกนเอกสาร จํานวน 1 เครื2อง           1 งวด 30,816.00                        ตกลงราคา บรษิัท วีอาร.์คาตา้คอม จํากัด 28,800.00     บาท บรษิัท วีอาร.์คาตา้คอม จํากัด 28,800.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171814 18/07/2560

172 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 80,892.00                        ตกลงราคา บรษิัท สมารท์โฟล  จํากัด 75,600.00     บาท บรษิัท สมารท์โฟล  จํากัด 75,600.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171815 18/07/2560

173 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 60,000.00                        ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 56,074.76     บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 56,074.76     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171816 21/07/2560

174 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 13,054.00                        ตกลงราคา บรษิัท พี.ท.ีเครื2องมือมือวทิย ์จํากัด 12,200.00     บาท บรษิัท พี.ท.ีเครื2องมือมือวทิย ์จํากัด 12,200.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171817 18/07/2560

175 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 11,556.00                        ตกลงราคา บรษิัท ฟิลเตอร ์ซัพพลาย จํากัด 10,800.00     บาท บรษิัท ฟิลเตอร ์ซัพพลาย จํากัด 10,800.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171818 18/07/2560

176 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 3,745.00                          ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากัด 3,500.00       บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด 3,500.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171819 18/07/2560

177 ซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน           1 งวด 11,128.00                        ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํากัด 10,400.00     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํากัด 10,400.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171820 18/07/2560

178 สารเคมี จํานวน 4 รายการ           1 งวด 3,434.70                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,210.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,210.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171821 18/07/2560

179 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 7,490.00                          ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํากัด 7,000.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํากัด 7,000.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171822 18/07/2560

180 สารเคมี จํานวน 5 รายการ           1 งวด 21,442.80                        ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 20,040.00     บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 20,040.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171823 31/07/2560

181 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 6 รายการ           1 งวด 34,582.40                        ตกลงราคา บรษิัท พี.ท.ีเครื2องมือมือวทิย ์จํากัด 32,320.00     บาท บรษิัท พี.ท.ีเครื2องมือมือวทิย ์จํากัด 32,320.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171824 18/07/2560

182 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 52,451.40                        ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 49,020.00     บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 49,020.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171825 19/07/2560

183 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,140.00                          ตกลงราคา  บรษิัท คงิสไ์บรท ์จํากัด 2,000.00       บาท  บรษิัท คงิสไ์บรท ์จํากัด 2,000.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171826 19/07/2560

184 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,457.00                          ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 5,100.00       บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 5,100.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171827 19/07/2560

185 วัสดไุฟฟ้า จํานวน 1 รายการ           1 งวด 42,800.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 40,000.00     บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 40,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171828 19/07/2560

186 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,889.00                          ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 2,700.00       บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 2,700.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171829 19/07/2560

187 วัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 10,593.00                        ตกลงราคา บรษิัท อมเิพลย ์จํากัด 9,900.00       บาท บรษิัท อมเิพลย ์จํากัด 9,900.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171830 19/07/2560

188 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 26,429.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 24,700.00     บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 24,700.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171831 19/07/2560

189 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 53,500.00                        ตกลงราคา บรษิัท คอีอส ไทย จํากัด 50,000.00     บาท บรษิัท คอีอส ไทย จํากัด 50,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171832 19/07/2560

190 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 9,202.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 8,600.00       บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 8,600.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171833 19/07/2560

191 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 16,264.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 15,200.00     บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 15,200.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171834 19/07/2560

192 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,280.00                          ตกลงราคา บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 4,000.00       บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 4,000.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171835 19/07/2560

193 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 7 รายการ           1 งวด 4,280.00                          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,000.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,000.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171836 19/07/2560

194 สารเคมี จํานวน 7 รายการ           1 งวด 15,076.30                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 14,090.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 14,090.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171837 19/07/2560

195 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 8 รายการ           1 งวด 46,775.05                        ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ(ง จํากัด 43,715.00     บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ(ง จํากัด 43,715.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171838 19/07/2560

196 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 9 รายการ           1 งวด 37,428.60                        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 34,980.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 34,980.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171839 19/07/2560

197 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 9 รายการ           1 งวด 48,642.20                        ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 45,460.00     บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 45,460.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171840 19/07/2560

198 วัสดสุําหรับงานซอ่มบํารงุ จํานวน 15 รายการ           1 งวด 20,073.20                        ตกลงราคา บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 18,760.00     บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 18,760.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171841 19/07/2560

199 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 24,520.12                        ตกลงราคา บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 22,916.00     บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 22,916.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171842 19/07/2560

200 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 6 รายการ           1 งวด 33,277.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไทยคาลเิบรชั2นเซอรว์สิ จํากัด 31,100.00     บาท บรษิัท ไทยคาลเิบรชั2นเซอรว์สิ จํากัด 31,100.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171843 20/07/2560

201 วัสดสุํานักงาน จํานวน 1 รายการ           1 งวด 25,680.00                        ตกลงราคา บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด 24,000.00     บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด 24,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171844 20/07/2560

202 จา้งผลติและประกอบอุปกรณ์ตรวจวัดรสชาตสิําหรับเครื2องมือตรวจวัดคณุภาพ จํานวน 1 งาน           1 งวด 50,000.00                        ตกลงราคา นาย ปรเมศวร ์อุบลหอม 50,000.00     บาท นาย ปรเมศวร ์อุบลหอม 50,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171845 20/07/2560

203 ซื(อพรอ้มตดิตั (งเปลี2ยนอะไหลเ่ครื2อง Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) จํานวน 1 รายการ           1 งวด 399,645.00                  399,645.00                   พเิศษ บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 373,500.00  บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 373,500.00  บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171846 27/07/2560

204 เครื2องเขยา่สารสําหรับจานเพาะเลี(ยงแบบหลมุ จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 17,120.00                        ตกลงราคา บรษิัท พี.ท.ีเครื2องมือมือวทิย ์จํากัด 16,000.00     บาท บรษิัท พี.ท.ีเครื2องมือมือวทิย ์จํากัด 16,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171847 20/07/2560

205 เครื2องปรับคณุภาพลมสํารับเครื2อง Flow cytometmer พรอ้มตดิตั (ง จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 58,903.50                        ตกลงราคา บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 55,050.00     บาท บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 55,050.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171848 20/07/2560

206 วัสดสุํานักงาน จํานวน 58 รายการ           1 งวด 17,188.94                        ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 16,064.43     บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 16,064.43     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171849 20/07/2560

207 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 132,145.00                  132,145.00                 ตกลงราคา บรษิัท จูนเิปอร ์ ซอฟท ์จํากัด 123,500.00  บาท บรษิัท จูนเิปอร ์ ซอฟท ์จํากัด 123,500.00  บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171850 20/07/2560

208 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 10,667.90                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 9,970.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 9,970.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171851 21/07/2560

209 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,595.20                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,360.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,360.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171852 21/07/2560

210 ซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน           1 งวด 32,549.40                        ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํากัด 30,420.00     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํากัด 30,420.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171853 21/07/2560

211 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 3,424.00                          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,200.00       บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,200.00       บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171854 21/07/2560

212 จา้งเหมาทดสอบประสทิธภิาพ จํานวน 1 งาน           1 งวด 50,000.00                        ตกลงราคา นาย โสภณ บุตรชา 50,000.00     บาท นาย โสภณ บุตรชา 50,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171855 27/07/2560

213 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,136.90                          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,670.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,670.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171856 22/07/2560

214 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 5,949.20                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 5,560.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 5,560.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171857 22/07/2560

215 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,082.95                          ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 5,685.00       บาท บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 5,685.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171858 23/07/2560

216 ซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน           1 งวด 50,450.50                        ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั2น จํากัด 47,150.00     บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั2น จํากัด 47,150.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171859 23/07/2560

217 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 5 รายการ           1 งวด 19,260.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไตร โซลชูั2น จํากัด 18,000.00     บาท บรษิัท ไตร โซลชูั2น จํากัด 18,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171860 23/07/2560

218 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 9,159.20                          ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,560.00       บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,560.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171861 24/07/2560

219 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,617.50                          ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 5,250.00       บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 5,250.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171862 24/07/2560

220 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 11,770.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 11,000.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 11,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171863 24/07/2560

221 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 2,600.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 2,430.00       บาท บรษิัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 2,430.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171864 24/07/2560

222 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 58,850.00                        ตกลงราคา บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 55,000.00     บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 55,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171865 24/07/2560

223 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 12,460.15                        ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 11,645.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 11,645.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171866 24/07/2560

224 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 69,550.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 65,000.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 65,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171867 24/07/2560

225 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,815.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ(ง จํากัด 4,500.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ(ง จํากัด 4,500.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171868 24/07/2560

226 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 6,420.00                          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,000.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,000.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171869 24/07/2560

227 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 25,038.00                        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 23,400.00     บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 23,400.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171870 24/07/2560

228 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 49,998.96                        ตกลงราคา บรษิัท สจุปิุล ิเทคโนโลย ีจํากัด 46,728.00     บาท บรษิัท สจุปิุล ิเทคโนโลย ีจํากัด 46,728.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171871 24/07/2560

229 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 59,994.90                        ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 56,070.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 56,070.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171872 24/07/2560

230 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 26,589.50                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 24,850.00     บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 24,850.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171873 24/07/2560

231 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 8,025.00                          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,500.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,500.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171875 24/07/2560

232 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 29,960.00                        ตกลงราคา บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมีคัล อนิดัสทร ีจํากัด 28,000.00     บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมีคัล อนิดัสทร ีจํากัด 28,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171876 24/07/2560

233 จา้งบํารงุรักษาเครื2องมือวทิยาศาสตร ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 150,516.90                  150,516.90                 ตกลงราคา บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 140,670.00  บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 140,670.00  บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171877 25/07/2560

234 ตูอ้บลมรอ้นไฟฟ้า (Hot Air Oven) จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 49,755.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 46,500.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 46,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171878 25/07/2560

235 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 87,740.00                        ตกลงราคา บรษิัท อุตสากาญจน์ จํากัด 82,000.00     บาท บรษิัท อุตสากาญจน์ จํากัด 82,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171879 26/07/2560

236 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 23,593.50                        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 22,050.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 22,050.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171880 26/07/2560

237 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 13,867.20                        ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 12,960.00     บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 12,960.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171881 26/07/2560
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238 อุปกรณ์ดดูจ่ายสารละลายปรมิาตรนอ้ย จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 32,100.00                        ตกลงราคา บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด 30,000.00     บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด 30,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171882 26/07/2560

239 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 7,704.00                          ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 7,200.00       บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 7,200.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171883 26/07/2560

240 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,280.00                          ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 4,000.00       บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 4,000.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171884 26/07/2560

241 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 33,170.00                        ตกลงราคา บรษิัท พี.อนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 31,000.00     บาท บรษิัท พี.อนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 31,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171885 26/07/2560

242 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 21,186.00                        ตกลงราคา บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด 19,800.00     บาท บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด 19,800.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171886 26/07/2560

243 คา่บรกิารทําแหง้สมุนไพรดว้ยเครื2องสเปรย ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 9,000.00                          ตกลงราคา กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารสขุ 9,000.00       บาท กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารสขุ 9,000.00       บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171887 27/07/2560

244 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,194.40                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 3,920.00       บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 3,920.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171888 26/07/2560

245 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 15,515.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 14,500.00     บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 14,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171889 26/07/2560

246 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 17,911.80                        ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 16,740.00     บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 16,740.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171890 26/07/2560

247 ทําแหง้สมุนไพร จํานวน 1 งาน           1 งวด 11,000.00                        ตกลงราคา กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารสขุ 11,000.00     บาท กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารสขุ 11,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171891 27/07/2560

248 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 46,191.90                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 43,170.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 43,170.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171892 27/07/2560

249 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 29,960.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 28,000.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 28,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171893 27/07/2560

250 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 9 รายการ           1 งวด 52,911.50                        ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ(ง จํากัด 49,450.00     บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ(ง จํากัด 49,450.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171894 27/07/2560

251 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 12,444.10                        ตกลงราคา บรษิัท ฟิลเตอร ์ซัพพลาย จํากัด 11,630.00     บาท บรษิัท ฟิลเตอร ์ซัพพลาย จํากัด 11,630.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171895 31/07/2560

252 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 13,524.80                        ตกลงราคา บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 12,640.00     บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 12,640.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171896 27/07/2560

253 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 34,240.00                        ตกลงราคา บรษิัท พี.ท.ีเครื2องมือมือวทิย ์จํากัด 32,000.00     บาท บรษิัท พี.ท.ีเครื2องมือมือวทิย ์จํากัด 32,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171897 27/07/2560

254 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 5 รายการ           1 งวด 13,696.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 12,800.00     บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 12,800.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171898 27/07/2560

255 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 6 รายการ           1 งวด 11,181.50                        ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 10,450.00     บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 10,450.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171899 27/07/2560

256 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 55,083.60                        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 51,480.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 51,480.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171900 28/07/2560

257 ขนของเสยีไปกําจัด จํานวน 1 งาน           1 งวด 46,000.00                        ตกลงราคา บรษิัท พีเอสท ีเอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจํากัด 42,990.65     บาท บรษิัท พีเอสท ีเอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจํากัด 42,990.65     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171901 28/07/2560

258 ออกแบบและจัดทําเว็บไซต ์จํานวน 1 งาน           1 งวด 10,000.00                        ตกลงราคา นางสาว ละอองทพิย ์สัญญะศัพท์ 10,000.00     บาท นางสาว ละอองทพิย ์สัญญะศัพท์ 10,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171902 29/07/2560

259 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1  รายการ           1 งวด 3,210.00                          ตกลงราคา บรษิัท ไตร โซลชูั2น จํากัด 3,000.00       บาท บรษิัท ไตร โซลชูั2น จํากัด 3,000.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171903 1/08/2560

260 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1  รายการ           1 งวด 7,169.00                          ตกลงราคา บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากัด 6,700.00       บาท บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากัด 6,700.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171904 29/07/2560

261 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 8,025.00                          ตกลงราคา บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั2น จํากัด 7,500.00       บาท บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั2น จํากัด 7,500.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171905 29/07/2560

262 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1  รายการ           1 งวด 2,466.35                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ(ง จํากัด 2,305.00       บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ(ง จํากัด 2,305.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171906 29/07/2560

263 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1  รายการ           1 งวด 4,986.20                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 4,660.00       บาท บรษิัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 4,660.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171907 29/07/2560

264 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1  รายการ           1 งวด 11,427.60                        ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 10,680.00     บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 10,680.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171908 29/07/2560

265 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 90,950.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 85,000.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 85,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171909 29/07/2560

266 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,708.00                          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,400.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,400.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171910 29/07/2560

267 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 5,007.60                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 4,680.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 4,680.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171911 29/07/2560

268 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1  รายการ           1 งวด 2,675.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 2,500.00       บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 2,500.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171912 29/07/2560

269 ซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน           1 งวด 15,301.00                        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์และเคมีวจิัย 14,300.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์และเคมีวจิัย 14,300.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171913 29/07/2560

270 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1  รายการ           1 งวด 4,194.40                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 3,920.00       บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 3,920.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171914 29/07/2560

271 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1  รายการ           1 งวด 26,215.00                        ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 24,500.00     บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 24,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171915 1/08/2560

272 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 2,268.40                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 2,120.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 2,120.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171916 29/07/2560

273 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 9,469.50                          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,850.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,850.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171917 29/07/2560

274 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 9,095.00                          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,500.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,500.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171918 1/08/2560

275 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 3,103.00                          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,900.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,900.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171919 29/07/2560

276 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 13,910.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 13,000.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 13,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171920 29/07/2560

277 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 13,600.00                        ตกลงราคา บรษิัท ไบโอมีเดยี (ประเทศไทย) จํากัด 12,710.28     บาท บรษิัท ไบโอมีเดยี (ประเทศไทย) จํากัด 12,710.28     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171921 29/07/2560

278 สารเคมี จํานวน 2 รายการ           1 งวด 12,850.70                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 12,010.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 12,010.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171922 29/07/2560

279 สารเคมี จํานวน 3 รายการ           1 งวด 11,984.00                        ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,200.00     บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,200.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171923 29/07/2560

280 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 23,935.90                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ(ง จํากัด 22,370.00     บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ(ง จํากัด 22,370.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171924 29/07/2560

281 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 25,573.00                        ตกลงราคา บรษิัท อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ีจํากัด 23,900.00     บาท บรษิัท อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ีจํากัด 23,900.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171925 29/07/2560

282 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 3,466.80                          ตกลงราคา บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากัด 3,240.00       บาท บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากัด 3,240.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171926 29/07/2560

283 ซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน           1 งวด 41,323.40                        ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํากัด 38,620.00     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํากัด 38,620.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171927 29/07/2560

284 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 4 รายการ           1 งวด 31,511.50                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 29,450.00     บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 29,450.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171928 29/07/2560

285 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 6 รายการ           1 งวด 19,206.50                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 17,950.00     บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 17,950.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171929 29/07/2560

286 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 7 รายการ           1 งวด 59,999.18                        ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 56,074.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 56,074.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171930 30/07/2560

287 วัสดคุวามปลอดภัย จํานวน 5 รายการ           1 งวด 9,953.14                          ตกลงราคา บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 9,302.00       บาท บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 9,302.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171931 30/07/2560

288 สารเคมี จํานวน 6 รายการ           1 งวด 20,244.40                        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 18,920.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 18,920.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171932 30/07/2560

289 วัสดคุวามปลอดภัย จํานวน 8 รายการ           1 งวด 8,025.00                          ตกลงราคา บรษิัท แวนการด์ ซสิเต็ม จํากัด 7,500.00       บาท บรษิัท แวนการด์ ซสิเต็ม จํากัด 7,500.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171933 30/07/2560

290 สารเคมี จํานวน 1 รายการ           1 งวด 8,132.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 7,600.00       บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 7,600.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171934 2/08/2560

291 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 8 รายการ           1 งวด 18,778.50                        ตกลงราคา บรษิัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 17,550.00     บาท บรษิัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 17,550.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171935 30/07/2560

292 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 7 รายการ           1 งวด 37,450.00                        ตกลงราคา บรษิัท ลดี 2017 อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 35,000.00     บาท บรษิัท ลดี 2017 อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 35,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171936 31/07/2560

293 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 72,225.00                        ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ(ง จํากัด 67,500.00     บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ(ง จํากัด 67,500.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171938 31/07/2560

294 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ           1 งวด 4,333.50                          ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ(ง เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00       บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ(ง เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171939 31/07/2560

295 จา้งบํารงุรักษาและสอบเทยีบเครื2อง Ion Chromatograph จํานวน 1 งาน           1 งวด 38,520.00                        ตกลงราคา บรษิัท อารเ์คมีกา้ แลบ จํากัด 36,000.00     บาท บรษิัท อารเ์คมีกา้ แลบ จํากัด 36,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171940 31/07/2560

296 ซื(อพรอ้มตดิตั (งเปลี2ยนอะไหลเ่ครื2อง Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) จํานวน 2 รายการ           1 งวด 399,645.00                  399,645.00                   พเิศษ บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 373,500.00  บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ ์จํากัด 373,500.00  บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171941 31/07/2560

297 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 3 รายการ           1 งวด 8,426.25                          ตกลงราคา บรษิัท จักรวัฒน์ นวการ จํากัด 7,875.00       บาท บรษิัท จักรวัฒน์ นวการ จํากัด 7,875.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171942 31/07/2560

298 จา้งเหมาออกแบบกระบวนการเตรยีมหมกึพมิพ์ จํานวน 1 งาน           1 งวด 54,000.00                        ตกลงราคา นางสาว สภุาภรณ์  สานไชย 54,000.00     บาท นางสาว สภุาภรณ์  สานไชย 54,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171943 1/08/2560

299 ซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน           1 งวด 1,926.00                          ตกลงราคา รา้นใหม่การไฟฟ้า 1,800.00       บาท รา้นใหม่การไฟฟ้า 1,800.00       บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171944 31/07/2560

300 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 19,260.00                        ตกลงราคา บรษิัท ชัชรยี ์โฮลดิ(ง จํากัด 18,000.00     บาท บรษิัท ชัชรยี ์โฮลดิ(ง จํากัด 18,000.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171945 31/07/2560

301 วัสดสุํานักงาน จํานวน 1 รายการ           1 งวด 4,995.00                          ตกลงราคา บรษิัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จํากัด 4,669.00       บาท บรษิัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จํากัด 4,669.00       บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171946 31/07/2560

302 ซอ่มพัสด ุจํานวน 1 งาน           1 งวด 13,910.00                        ตกลงราคา บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 13,000.00     บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 13,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6041171948 31/07/2560

303 หมกึพมิพ์ จํานวน 4 รายการ           1 งวด 16,264.00                        ตกลงราคา บรษิัท คอีอส ไทย จํากัด 15,200.00     บาท บรษิัท คอีอส ไทย จํากัด 15,200.00     บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041171949 31/07/2560

304 Material 2 items           1 งวด 17,930.57                        ตกลงราคา  Simple Technologies Pte Ltd 484.61           USD  Simple Technologies Pte Ltd 484.61           USD มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6042170049 5/07/2560

305 Material 1 item           1 งวด 98,154.00                        ตกลงราคา  CH Instruments, Inc. 2,583.00       USD  CH Instruments, Inc. 2,583.00       USD มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6042170050 20/07/2560

306 Material 1 item           1 งวด 14,060.00                        ตกลงราคา  Hangzhou VODE Plastic 380.00           USD  Hangzhou VODE Plastic 380.00           USD มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170051 15/07/2560

307 Material 1 item           1 งวด 22,200.00                        ตกลงราคา  WATER CODE MEMBRANE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 600.00           USD  WATER CODE MEMBRANE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 600.00           USD มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6042170052 18/07/2560

308 Material 1 item           1 งวด 38,342.00                        ตกลงราคา  University Wafer Inc. 1,009.00       USD  University Wafer Inc. 1,009.00       USD มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170053 18/07/2560

309 Material 1 item           1 งวด 15,099.30                        ตกลงราคา  Galaxy Resource International 397.35           USD  Galaxy Resource International 397.35           USD มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042170054 20/07/2560

310 จา้งเหมาบรกิารบันทกึขอ้มูล จํานวน 12 เดอืน          12 งวด 210,000.00                  210,000.00                 ตกลงราคา นางสาว ศรัญญา คํามะลี 157,500.00  บาท นางสาว ศรัญญา คํามะลี 157,500.00  บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170084 (6052170054) 14/07/2560

311 จา้งเหมาบรกิารดแูลบํารงุรักษาเครื2องมือวทิยาศาสตร ์จํานวน 6 เดอืน           6 งวด 111,000.00                  111,000.00                 ตกลงราคา นาย พรเหมันต ์ยอดปัญญา 37,004.00     บาท นาย พรเหมันต ์ยอดปัญญา 37,004.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170085 (6052170055) 28/06/2560

312 จา้งเหมาเตรยีมตัวอยา่ง ขึ(นรปูและทดสอบวัสด ุจํานวน 4 เดอืน         4 งวด 72,000.00                        ตกลงราคา นางสาว เพ็ญดาว เจียมจริางกรู 72,000.00     บาท นางสาว เพ็ญดาว เจียมจริางกรู 72,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170086 (6052170056) 14/07/2560

313 จา้งเหมาบรกิารสบืคน้และจัดเก็บเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมี จํานวน 3 เดอืน           3 งวด 45,000.00                        ตกลงราคา นางสาว สภุาวติา คลา้ยสอน 45,000.00     บาท นางสาว สภุาวติา คลา้ยสอน 45,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170087 (6052170057) 14/07/2560

314 จา้งเหมาศกึษาและทําวจิัยโครงการวจิัย เรื2องการพัฒนาระบบตรวจวนิจิฉัย โรคมะเร็งแบบอัตโนมัต ิจํานวน 3 เดอืน           3 งวด 70,500.00                        ตกลงราคา นางสาว ญาณศิา สงวนทรัพย์ 70,500.00     บาท นางสาว ญาณศิา สงวนทรัพย์ 70,500.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170088 (6052170058) 17/07/2560

315 จา้งเหมานักจุลชวีวทิยาของโรงงานผลติเครื2องสําอาง (ตน้แบบ) จํานวน 2 เดอืน           2 งวด 38,000.00                        ตกลงราคา นาย ชนิสเึกะ อุจดิะ 38,000.00     บาท นาย ชนิสเึกะ อุจดิะ 38,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170089 (6052170059) 17/07/2560

316

จา้งพัฒนากระบวนการตรวจวัดตัวบ่งชี(มะเร็งจากเลอืดหรอืสารคัดหลั2ง 

โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยกีารตรวจวัดตัวบ่งชี(มะเร็งปากมดลกูจากสารคัดหลั2ง 

จํานวน 3เดอืน           3 งวด 69,000.00                        ตกลงราคา นางสาว กติยิา พบิูลยไ์พร 69,000.00     บาท นางสาว กติยิา พบิูลยไ์พร 69,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170090 (6052170060) 14/07/2560

317

จา้งศกึษาและทําวจิัย โครงการ "การศกึษาสมบัตทิางกายภาพ
และทางเคมีของถา่น คารบ์อนกัมมันตส์ําหรับอุตสาหกรรม
กลเีซอรอลบรสิทุธิ9" จํานวน 2 เดอืน           2 งวด 40,000.00                        ตกลงราคา นางสาว ชนติา คธาวุธ 40,000.00     บาท นางสาว ชนติา คธาวุธ 40,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170091 (6052170061) 14/07/2560

318 จา้งเหมาเจา้หนา้ที2ปฏบิัตงิานดา้นการควบคมุคณุภาพโรงงานผลติเครื2องสําอาง (ตน้แบบ) จํานวน 2 เดอืน           2 งวด 42,000.00                        ตกลงราคา นางสาว กมลลดา พชิญวทิยาเวทย์ 42,000.00     บาท นางสาว กมลลดา พชิญวทิยาเวทย์ 42,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170092 (6052170062) 17/07/2560

319 จา้งที2ปรกึษาสําหรับปฏบิัตกิารนาโนเวชสําอาง จํานวน 1 งาน          12 งวด 480,000.00                  480,000.00                 ตกลงราคา นางสาว อุบลทพิย ์ นมิมานนติย์ 480,000.00  บาท นางสาว อุบลทพิย ์ นมิมานนติย์ 480,000.00  บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170094 (6053170004) 31/07/2560

320 ตูช้วีนริภัย(Biological Safety Cabinets Class II) จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 490,000.00                  490,000.00                  สอบราคา บรษิัท อนิโนเวชั2น แอนด ์กรนี เทคโนโลย ีจํากัด 453,271.00  บาท บรษิัท อนิโนเวชั2น แอนด ์กรนี เทคโนโลย ีจํากัด 453,271.00  บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170096 (6051170029) 3/07/2560

321 จา้งบํารงุรักษาเครื2อง X-Ray Diffractrometer (XRD) จํานวน 1 งาน           2 งวด 48,151.07                        ตกลงราคา  บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจี 45,001.00     บาท  บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจี 45,001.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170097 (6052170064) 7/07/2560

322 จา้งบํารงุรักษาและสอบเทยีบเครื2องDynamic Light Scattering (DLS) จํานวน 2 เครื2อง           3 งวด 77,040.00                        ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 72,000.00     บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 72,000.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170098 (6052170065) 12/07/2560

323

จา้งเหมาศกึษาทําตน้แบบวัสด ุสิ2งทอสําหรับการวจิัยและพัฒนาภาคสนาม โครงการวจิัยเรื2อง 

“การพัฒนาสิ2งทอไลย่งุสําหรับป้องกันการตดิเชื(อนําโดยยงุ
(Development of Mosquito Repellent Textiles for Mosquito Prevention during Pregnancy)” 

จํานวน 2.5 เดอืน           3 งวด 100,000.00                  100,000.00                 ตกลงราคา นางสาว สเรขา วรนุช 100,000.00  บาท นางสาว สเรขา วรนุช 100,000.00  บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170099 (6052170066) 13/07/2560

324

จา้งทดสอบประสทิธภิาพการดดูซับไอปรอทแบบพลวัตและใชโ้ปรแกรม 

Gas Adsorption เพื2อจําลองลักษณะการดดูซับพรอ้มทั (งคํานวณตัวแปร 

จํานวน 2 เดอืน           2 งวด 58,670.00                        ตกลงราคา นาย ศรัณย ์ยวงจันทร์ 58,670.00     บาท นาย ศรัณย ์ยวงจันทร์ 58,670.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170100 (6052170067) 2/08/2560

325 จา้งที2ปรกึษาสําหรับโรงงานผลติอนุภาคนาโนและเครื2องสําอาง(ตน้แบบ) จํานวน 1 งาน           4 งวด 120,000.00                  120,000.00             ที2ปรกึษา/ผูเ้ชี2ยวชาญ มหาวทิยาลัย นเรศวร (งานบรกิารวชิาการ) 60,001.00     บาท มหาวทิยาลัย นเรศวร (งานบรกิารวชิาการ) 60,001.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170101 (6053170005) 31/07/2560

บรษิัท เอ็นพีท ีไทยเทค จํากัด 716,000.00  บาท บรษิัท เอ็นพีท ีไทยเทค จํากัด 716,000.00  บาท ราคาตํ2าสดุ 6043170102 (6051170031) 14/07/2560

บรษิัท รม่ประดู ่เอ็นจเินียร ิ2ง จํากัด 928,000.00  บาท
บรษิัท พรฟู เอ็นเทค จํากัด 986,000.00  บาท

327

จา้งที2ปรสึําหรับโครงการจัดตั (งศนูยว์เิคราะหท์างพษิวทิยาและความปลอดภัย 

ของผลติภัณฑท์ี2ไดร้ับการรับรองหลักปฏบิัตทิี2ดสีําหรับงานปฏบิัตกิาร 

(OECD-GLP) จํานวน 12 เดอืน          12 งวด 240,000.00                  240,000.00             ที2ปรกึษา/ผูเ้ชี2ยวชาญ นาง ศริพิรรณ วงศว์านชิ 40,001.00     บาท นาง ศริพิรรณ วงศว์านชิ 40,001.00     บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170103 (6053170006) 31/07/2560

328

จา้งเปลี2ยนอะไหลเ่ครื2อง Field Emission Scanning 

Electron Microscope (FE-SEM) จํานวน 1 งาน           1 งวด 344,540.00                  344,540.00                   พเิศษ บรษิัท เครส นาโนโซลชูั2น (ประเทศไทย) จํากัด 318,000.00  บาท บรษิัท เครส นาโนโซลชูั2น (ประเทศไทย) จํากัด 318,000.00  บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170104 (6052170069) 27/07/2560

329

ถังบรรจุก๊าซเหลวอารก์อนประเภท PLC ขนาด 180 ลติร 

พรอ้มชดุระบบนําสง่ก๊าซ Argon cryogenic liquid container 180 liters

 capacity with gas pipeline system           1 งวด 535,000.00                  535,000.00                  สอบราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 499,000.00  บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 499,000.00  บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6043170105 (6051170034) 20/07/2560

330

ชดุอัพเกรดคอมพวิเตอร ์พรอ้มบอรด์ควบคมุการทํางาน
กลอ้งจุลทรรศน์อเิล็กตรอน แบบสอ่งกราด จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 502,900.00                  502,900.00             พเิศษ บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชั2น จํากัด 470,000.00  บาท บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชั2น จํากัด 470,000.00  บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 6043170106 (6052170068) 20/07/2560

บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํากัด 547,500.00  บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํากัด 547,500.00  บาท ราคาตํ2าสดุ 6043170107 (6051170035) 25/07/2560

บรษิัท วนิเนอร ์วชิั2น จํากัด 548,598.13  บาท
บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 556,542.06  บาท บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 556,542.06  บาท ราคาตํ2าสดุ 6043170108 (6051170036) 27/07/2560

บรษิัท ทองไทย โฮลดิ(ง จํากัด 559,350.00  บาท
598,504.50                  598,504.50                  สอบราคา

     สอบราคา

331

332

เครื2องผลติก๊าซไนโตรเจน จํานวน 1 ชดุ

แหลง่กําเนดิแสงเลยีนแบบแสงอาทติยจ์ําลอง จํานวน 1 ชดุ

          1 งวด

          1 งวด

326 เครื2องเคลอืบผวิระบบอัตโนมัต ิ2 แกน จํานวน 1 ชดุ           1 งวด 766,120.00                  766,120.00             

588,500.00                  588,500.00                  สอบราคา
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