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ซ้ือ/ขอจ้ำง       (วนั/

เดือน/ป)ี
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     รายชือ่ผู้ชนะ 
(บริษัท/ห้าง/ร้าน)

เกณฑ์การพิจารณา 
1.ราคา 2.ราคาและ
ดา้นคุณภาพ 3.ดา้น

คุณภาพ

 วงเงินที่จัดซ้ือ หรือ
จัดจ้างได ้  (บาท)

เลขที่และวันที่ 
 ของสัญญา
หรือใบสั่ง

กำรส่งมอบ(วนั/
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 เงิน
งบประมำณ

(บำท)

 เงินนอก
งบประมำณ หรือ
สมทบ(ล้ำนบำท)

(/) (/)

1 63017289644 (1.1) เคร่ืองปั่นเหวีย่ง ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร 
จังหวัดล ำปำง  2 เคร่ือง

2 เคร่ือง 330,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง             330,000.00 เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมีภณัฑ์/
บจก.

/

2 63017294567 (1.5) ชุดตู้อบแบบอำกำศร้อน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 100 
ลิตร ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 1 ชุด

1 ชุด 82,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 82,000.00              เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมีภณัฑ์/
บจก.

3 63017300864 (1.6) ชุดเตำไฟฟ้ำพร้อมระบบปั่นด้วยแม่เหล็ก 
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 5 ชุด

5 ชุด 115,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 115,000.00            เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมีภณัฑ์/
บจก.

4 63017358227 (1.7) ตู้ดูดควำมชื้น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตร 
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 2 ตู้

2 ตู้ 130,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 130,000.00            เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมีภณัฑ์
/บจก.

5 63017438721 (1.96) เคร่ืองดูดจ่ำยสำรละลำย ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอ
หำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 30,400                  วธิเีฉพำะเจำะจง 30,400.00              เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมีภณัฑ์
/บจก.

6 63017438950 (1.127) ตู้กรองอำกำศปรำศจำกเชื้อ 
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 1 ตู้

1 ตู้ 350,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 350,000.00            กิบไทย/บจก.

7 63017439119 (1.128) เคร่ืองนึ่งฆ่ำเชื้อด้วยไอน้ ำแรงดันสูง 
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 170,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 170,000.00            กิบไทย/บจก.

8 63017439304 (1.129) เคร่ืองสกัดสำรครบชุดพร้อมเตำหลุมใหค้วำม
ร้อน ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 24,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 24,000.00              กิบไทย/บจก.

9 63017439412 (1.130) เคร่ืองเขย่ำสำรแบบโยกเอียง 
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 96,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 96,000.00              กิบไทย/บจก.

10 63017439483 (63.1) ชุดกล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอชนิด 2 ตำ ต ำบลปง
ยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 2 ชุด

2 ชุด 130,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 130,000.00             สเปซเมด/บจก.

11 63027244797 (63.2) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตำ ต ำบลปงยำงคก 
อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 12 ชุด

12 ชุด 600,000                 e-bidding ซายน์ซิตี้/บจก. ราคา 432,000.00           ว.20/2563 27
 ม.ีค. 63

12 63017439567 (63.10) เคร่ืองวัดควำมเปน็กรดด่ำง 
 ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 10 เคร่ือง

10 เคร่ือง 400,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 400,000.00             กิบไทย/บจก.

13 63027244858 (41) ชุดครุภณัฑ์หอ้งปฏบิติักำรเคมี 
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 1 ชุด

1 ชุด 4,689,900              e-bidding ออฟฟิเชยีล อีควิป
เมน้ท์ แมนูแฟคเจอ
ริง่/บจก.

ราคา 4,647,000.00         ว.21/2563 27
 ม.ีค. 63

รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  งบอุดหนุน ประจ าปงีบประมาณ 2563  
หน่วยงาน  ……คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…….. ประจ าเดอืน.....มีนาคม.....พ.ศ..2563......

จ ำนวน (หนว่ยนบั) รายละเอียด กำรเบกิ-จ่ำย เปน็ไป
ตำม
แผน

ไม่
เปน็ไป
ตำม
แผน

งบคงเหลือ
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14 63017063202 (1.8) เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต ำแหน่ง 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 80,300                  วธิเีฉพำะเจำะจง 80,300.00              เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

15 63017538768 (1.10) เคร่ืองเขย่ำสำร
 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทมุธำนี 35
 เคร่ือง

35 เคร่ือง 357,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 357,000.00            กิบไทย/บจก.

16 63027326327 (1.11) เคร่ืองเพิ่มปริมำณสำรพันธุกรรม 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 544,500                 e-bidding มริาเคิล ไซเอนซ์/
บจก.

ราคา 538,000.00           ว.34/2563 27
 ม.ีค. 63

17 63017391110 (1.12) เคร่ืองใหค้วำมร้อน 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 10 
เคร่ือง

      10  เคร่ือง 200,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 200,000.00            เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

18 63017454560 (1.13) ตู้แช่สำรเคมีแบบ 2 ประตู  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 2 ตู้

        2  ตู้ 61,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 60,990.00              ไอโครเทค/บจก.

19 63027216832 (1.14) ชุดดูดปล่อยสำรละลำยแบบช่องเดียว 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 20 
ชุด

      20  ชุด 214,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 214,000.00            ซัคเซส เคมิคอล ซัพ
พลำย/หจก.

20 63010068642 (1.15) เคร่ืองท ำควำมสะอำดด้วยคล่ืนควำมถี่สูง 
 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 16,500                  วธิเีฉพำะเจำะจง 16,500.00              เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

21 63017474458 (1.17) เคร่ืองวัดค่ำกำรดูดกลืนคล่ืนแสง 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 310,300                 วธิเีฉพำะเจำะจง 310,300.00            เนก็ซ์ไบโอ (ประเทศ
ไทย)/บจก.

22 (1.18) ตู้ปลอดเชื้อ  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 3 ตู้

3 ตู้ 381,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง

23 63017278537 (1.20) เคร่ืองวัดสัญญำณคล่ืนแรงดันของไฟฟ้ำ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 12 
เคร่ือง

12 เคร่ือง 231,600                 วธิเีฉพำะเจำะจง 231,600.00            สยำม ทรีโอ กรุ๊ป/
บจก.

24 63017505202 (1.21) ชุดเตำเผำอุณหภมูิสูง 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 187,300                 วธิเีฉพำะเจำะจง 187,300.00            โพลีซำยน ์เซอร์วสิ/
บจก.

25 63017065423 (1.22) ตู้เผำอุณหภมูิสูงส ำหรับวิเครำะหคุ์ณภำพน้ ำและ
ดิน ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 
1 ตู้

1 ตู้ 260,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 260,000.00            เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.
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26 63027347561 (1.23) เคร่ืองวิเครำะหไ์ฟเบอร์ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1         เคร่ือง 913,000                 e-bidding เอสพีซี อาร์ที/บจก. ราคา 911,105.00           ว.31/2563 27
 ม.ีค. 63

27 63017123638 (1.24) ตู้แช่ผลิตภณัฑ์ทำงกำรเกษตร 3 ประตู  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 2 ตู้

2 ตู้ 94,200                  วธิเีฉพำะเจำะจง 94,200.00              ไอโครเทค/บจก.

28 63017264938 (1.25) ชุดอ่ำงควบคุมอุณหภมูิ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 2 ชุด

2 ชุด 86,800                  วธิเีฉพำะเจำะจง 86,800.00              ไอโครเทค/บจก.

29 63017538228 (1.26) เคร่ืองชั่งไฟฟ้ำทศนิยม 2 ต ำแหน่ง
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 2 
เคร่ือง

2 เคร่ือง 128,400                 วธิเีฉพำะเจำะจง 128,400.00            กิบไทย/บจก.

30 63017429768 (1.28) ชุดตู้อบสุญญำกำศ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

        1  ชุด 374,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 374,000.00            เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

31 63017478604 (1.29) เคร่ืองอบแรงดันและอุณหภมูิสูง ต ำบลคลองหนึ่ง
 อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 10 เคร่ือง

10 เคร่ือง 86,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 86,000.00              โพลีซำยน ์เซอร์วสิ/
บจก.

32 63017521819 (1.30) ชุดตู้อบลมร้อนไฟฟ้ำ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 69,600                  วธิเีฉพำะเจำะจง 69,600.00              โพลีซำยน ์เซอร์วสิ/
บจก.

33 63017278663 (1.31) เคร่ืองก ำเนิดสัญญำณทำงไฟฟ้ำ ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 12 เคร่ือง

12 เคร่ือง 193,200                 วธิเีฉพำะเจำะจง 192,600.00            สยำม ทรีโอ กรุ๊ป/
บจก.

34 (1.33) ชุดปั๊มสุญญำกำศ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 5 ชุด

5 ชุด 237,500                 วธิเีฉพำะเจำะจง

35 63027020735 (1.34) ชุดทดลองเคร่ืองบดละเอียดแบบบอลมิลล์พร้อม
เคร่ืองคัดขนำด
ด้วยตะแกรงมำตรฐำน   ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลอง
หลวง 
จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 340,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 340,000.00            วสิดอม อินเวนเตอร์/
บจก.

36 (1.35) เคร่ืองควบคุมกำรใช้น้ ำอัตโนมัติ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 6 
เคร่ือง

6 เคร่ือง 39,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง

37 (1.36) กังหนัลมผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ตัว

1 ตัว 25,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง
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38 63017068496 (1.38) เคร่ืองวัดกำรดูดกลืนแสง ระบบล ำแสงคู่ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 374,500                 วธิเีฉพำะเจำะจง 374,500.00            ซีทแีลบอรำตอร่ี/บจก.

39 63027207259 (1.39) เคร่ืองปั่นเหวีย่งควำมเร็วสูง  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 53,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง

40 63027209772 (1.40) เคร่ืองเขย่ำผสมสำร  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 13,500                  วธิเีฉพำะเจำะจง

41 (1.41) เคร่ืองย่อยตัวอย่ำงดิน ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 300,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง

42 63017524570 (1.42) ชุดเตำเผำอุณหภมูิสูง (1800 องศำเซลเซียส) 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 337,100                 วธิเีฉพำะเจำะจง 337,050.00            สมสิทธิ/์บจก.

43 63027381496 (1.43) ชุดทดลองกำรดูดซึมก๊ำซในหอแบบผนังเปยีก 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 518,000                 e-bidding วิสดอม อินเวน
เตอร์/บจก.

ราคาและดา้น
คุณภาพ

518,000.00           ว.41/2563 30
 ม.ีค. 63

44 63017525806 (1.44) เคร่ืองวัดกำรดูดกลืนแสง ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 2 เคร่ือง

2 เคร่ือง 192,600                 วธิเีฉพำะเจำะจง 192,600.00            กิบไทย/บจก.

45 63017185086 (1.45) เคร่ืองวัดควำมหวำนแบบหยด 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 35,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 35,000.00              ไทยวกิตอร่ี/บจก.

46 63017267389 (1.46) เคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 165,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 165,000.00            ว.ี แอนด. ว.ี เพำเวอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล/
บจก.

47 63027223073 (1.51) เคร่ืองปั่นเหวีย่งตกตะกอนควำมเร็วสูงแบบ
ควบคุมอุณหภมูิส ำหรับสำรปริมำณสูง ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 695,500                 e-bidding กิบไทย/บจก. ราคา 615,500.00           ว.17/2563 26
 ม.ีค. 63

48 63017436933 (1.63) เคร่ืองปั๊มลมพร้อมระบบน้ ำหล่อเย็น
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

        1  เคร่ือง 313,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 313,000.00            เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

49 63027043186 (1.64) เคร่ืองระเหยสุญญำกำศแบบหมุน 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

        1  เคร่ือง 363,900                 วธิเีฉพำะเจำะจง 363,000.00            สิทธพิรแอสโซซิเอส/
บจก.
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50 63017407879 (1.65) เคร่ืองปั่นเหวีย่งต้ังโต๊ะชนิดควบคุมอุณหภมูิ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 294,300                 วธิเีฉพำะเจำะจง 294,300.00            เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

51 63017384428 (1.66) เคร่ืองบดตัวอย่ำงธัญชำติ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

        1  เคร่ือง 370,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 370,000.00            จำร์พำ เทค็เซ็น
เตอร์/บจก.

52 63017288594 (1.67) ชุดทดลองแรงสู่ศูนย์กลำงด้วยวัตถุหมุนเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 254,400                 วธิเีฉพำะเจำะจง 254,400.00            เดอะไซเอนซ์ แอนด์ 
เอ็ดดูเคชั่นแนล/บจก.

53 63017296821 (1.68) ชุดทดลองโมเมนต์ของควำมเฉื่อยและกำรแกว่ง
แบบบดิวัดค่ำและ
แสดงผลด้วยเซนเซอร์แสดงผลในตัว ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 116,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 116,000.00            ลิมิเต็ด ซำยน/์บจก.

54 63017537537 (1.69) เคร่ืองล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยคล่ืนควำมถี่สูง 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 2 
เคร่ือง

2 เคร่ือง 201,200                 วธิเีฉพำะเจำะจง 201,200.00            กิบไทย/บจก.

55 63017537774 (1.70) เคร่ืองเขย่ำแบบควบคุมอุณหภมูิ
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 171,200                 วธิเีฉพำะเจำะจง 171,200.00            กิบไทย/บจก.

56 63027021069 (1.71) เคร่ืองวัดควำมหนืด 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 48,200                  วธิเีฉพำะเจำะจง 48,200.00              ไซน ์ไดแอกนอสติก 
แมททเีรียล
/บจก.

57 63017539400 (1.72) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ถัง

1 ถัง 48,200                  วธิเีฉพำะเจำะจง 48,200.00              กิบไทย/บจก.

58 63027042275 (1.73) ชุดดูดจ่ำยสำรละลำยอัตโนมัติ ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 5 ชุด

5 ชุด 86,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 86,000.00              กิบไทย/บจก.

59 63017543313 (1.74) ตู้ปลอดเชื้อชนิดเปำ่ลมตำมแนวด่ิง  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 5 ตู้

5 ตู้ 321,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 321,000.00            กิบไทย/บจก.

60 63017538961 (1.75) เคร่ืองเขย่ำถำดบรรจุสำรละลำย ต ำบลคลองหนึ่ง
 อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 64,200                  วธิเีฉพำะเจำะจง 64,200.00              ไซน ์ไดแอกนอสติก 
แมททเีรียล/บจก.
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61 63027018067 (1.76) ชุดอ่ำงน้ ำหมุนวนควบคุมอุณหภมูิ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 38,600                  วธิเีฉพำะเจำะจง 38,600.00              โปรวชิั่น ไซแอน
ติฟคิ/บจก.

62 63017457929 (1.77) ตู้กรองอำกำศใหป้รำศจำกเชื้อ ชนิดBiohazard 
Class II 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ตู้

1 ตู้ 470,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 470,000.00            กิบไทย/บจก.

63 63017467414 (1.78) ตู้บม่เพำะเชื้อควบคุมอุณหภมูิต่ ำ
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ตู้

1 ตู้ 321,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 321,000.00            เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

64 63017467549 (1.79) เคร่ืองดูดสำรหลำยช่อง 30-300 ไมโครลิตร 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 8 
เคร่ือง

8 เคร่ือง 188,800                 วธิเีฉพำะเจำะจง 188,800.00            กิบไทย/บจก.

65 63017467680 (1.80) ตู้บม่เชื้อแบบไม่มีพัดลม 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ตู้

1 ตู้ 133,800                 วธิเีฉพำะเจำะจง 133,800.00            เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

66 63027291854 (1.81) เคร่ืองตกตะกอนโดยกำรหมุนเหวีย่งแบบควบคุม
อุณหภมูิ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธำนี 2 เคร่ือง

2 เคร่ือง 845,900                 e-bidding อินฟินิตี ้
สแตนดาร์ด/หจก.

ราคา 845,000.00           ว.55/2563 30
 ม.ีค. 63

67 63017221041 (1.82) เคร่ืองวัดปริมำณควำมเค็มของน้ ำแบบต้ังโต๊ะ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 45,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 45,000.00              ไทยวกิตอร่ี/บจก.

68 63017222226 (1.83) เคร่ืองบดตัวอย่ำง  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 449,400                 วธิเีฉพำะเจำะจง 449,400.00            ไทยวกิตอร่ี/บจก.

69 63017269459 (1.84) เคร่ืองชั่ง  4 ต ำแหน่ง  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 70,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 70,000.00              ว.ี แอนด์ ว.ีเพำเวอร์
 อินเตอร์เนชั่นแนล/
บจก.

70 63027278563 (1.85) เคร่ืองวิเครำะหไ์นโตรเจน ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 984,400                 วธิคัีดเลือก ซีที แลบอราตอรี่/
บจก.

ราคา 981,190.00           ว.14/2563 26
 ม.ีค. 63

71 63017270819 (1.86) ชุดปั๊มเก็บตัวอย่ำงอำกำศชนิดติดตัวบคุคล 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 2 ชุด

2 ชุด 170,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 170,000.00            ว.ี แอนด์ ว.ี เพำเวอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล/
บจก.

72 63017277577 (1.87) เคร่ืองตรวจวัดก๊ำซสำรระเหยอินทรีย์ใน
บรรยำกำศด้วยระบบ PID ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 280,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 280,000.00            เอกเสคคิวทฟิ เทรด
ด้ิ/บจก.
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73 63027078648 (1.88) เคร่ืองเก็บตัวอย่ำงฝุ่นละอองในบรรยำกำศแบบ
ปริมำตรสูง ขนำด 2.5, 10 และ 100 ไมครอน ต ำบล
คลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 650,000                 วธิคัีดเลือก วี แอนด ์วี เพาเวอร์
 อินเตอร์เนชัน่แนล/
บจก.

ราคา 650,000.00           ว.9/2563    
26 ม.ีค. 63

74 63017069709 (1.89) เคร่ืองท ำควำมสะอำดเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ด้วย
คล่ืนควำมถี่สูง
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 16,500                  วธิเีฉพำะเจำะจง 16,500.00              เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

75 63027042991 (1.95) เคร่ืองวัดค่ำกำรดูดกลืนแสง ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 401,300                 วธิเีฉพำะเจำะจง 401,250.00            กิตติสิทธิ ์เอ็นเตอร์
ไพรส์/บจก.

76 63017316571 (1.97) เคร่ืองนึ่งฆ่ำเชื้อด้วยไอน้ ำควำมดันสูง 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 353,100                 วธิเีฉพำะเจำะจง 353,100.00            กิบไทย/บจก.

77 63017318168 (1.98) ตู้เขี่ยเชื้อ   ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทมุธำนี
1 ตู้

1 ตู้ 449,400                 วธิเีฉพำะเจำะจง 449,400.00            กิบไทย/บจก.

78 63017320030 (1.99) ตู้บม่เชื้อด้วยระบบควบคุมอุณหภมูิ  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ตู้

1 ตู้ 107,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 107,000.00            กิบไทย/บจก.

79 63017321355 (1.100) เคร่ืองเขย่ำสำร 2 ระบบ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 125,200                 วธิเีฉพำะเจำะจง 125,200.00            กิบไทย/บจก.

80 63027192015 (1.101) เคร่ืองเขย่ำควบคุมอุณหภมูิแบบต้ังพื้น 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 524,300                 e-bidding กิบไทย/บจก. ราคา 510,390.00           ว.18/2563 26
 ม.ีค. 63

81 63017331086 (1.102) เคร่ืองผสมสำรในหลอดทดลอง  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 4 
เคร่ือง

4 เคร่ือง 51,600                  วธิเีฉพำะเจำะจง 51,600.00              กิบไทย/บจก.

82 63017331735 (1.103) เคร่ืองกวนผสมสำรพร้อมระบบใหค้วำมร้อน 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 4 
เคร่ือง

4 เคร่ือง 102,800                 วธิเีฉพำะเจำะจง 102,800.00            กิบไทย/บจก.

83 63017344775 (1.104) เคร่ืองวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรตัวอย่ำง 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 2 
เคร่ือง

2 เคร่ือง 192,600                 วธิเีฉพำะเจำะจง 192,600.00            กิบไทย/บจก.
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84 63027221396 (1.105) เคร่ืองหมุนเหวีย่งควบคุมอุณหภมูิต่ ำ
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 666,700                 e-bidding กิบไทย/บจก. ราคา 600,000.00           ว.19/2563 26
 ม.ีค. 63

85 63017349139 (1.106) ชุดอ่ำงน้ ำควบคุมอุณหภมูิ  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 74,900                  วธิเีฉพำะเจำะจง 74,900.00              กิบไทย/บจก.

86 63017353513 (1.107) ชุดอ่ำงน้ ำควบคุมอุณหภมูิพร้อมระบบเขย่ำสำร 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 202,800                 วธิเีฉพำะเจำะจง 202,800.00            กิบไทย/บจก.

87 63017355062 (1.108) เคร่ืองระเหยแบบสุญญำกำศ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 412,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 412,000.00            กิบไทย/บจก.

88 63017364151 (1.109) ตู้แช่อำหำรเล้ียงเชื้อ 2 ประตู (ตู้กระจกแช่น้ ำ
ด่ืม) ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี
 1 ตู้

1 ตู้ 51,400                  วธิเีฉพำะเจำะจง 51,400.00              กิบไทย/บจก.

89 63017364306 (1.110) ตู้แช่อุณหภมูิ – 20 องศำเซลเซียส
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ตู้

1 ตู้ 30,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 30,000.00              กิบไทย/บจก.

90 63017496957 (1.111) เคร่ืองเคลือบสำรชนิดปั่นเหวีย่ง  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 300,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 300,000.00            โพลีซำยน ์เซอร์วสิ/
บจก.

91 63027042745 (1.112) ชุดเตำเผำเถ้ำ   
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 130,100                 วธิเีฉพำะเจำะจง 130,100.00            กิตติสิทธิ ์เอ็นเตอร์
ไพรส์/บจก.

92 63017480800 (1.113) ชุดอ่ำงน้ ำพร้อมส่วนควบคุมอุณหภมูิ  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 420,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 420,000.00            เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

93 63027455261 (1.114) เคร่ืองวัดช่องว่ำงภำยในบรรจุภณัฑ์ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 530,000                 e-bidding ไอเดน็ทรอปคิ/บจก. ราคา 518,000.00           ว.46/2563 30
 ม.ีค. 63

94 63027024866 (1.115) เคร่ืองกล่ันแบบหมุนภำยใต้สุญญำกำศ  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 300,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 300,000.00            กิตติสิทธิ ์เอ็นเตอร์
ไพรส์/บจก.
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95 63027357744 (1.116) เคร่ืองวิเครำะหป์ริมำณเยื่อใย 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 963,000                 e-bidding เอสพีซี อาร์ที/บจก. ราคา 960,860.00           ว.32/2563 27
 ม.ีค. 63

96 63017390600 (1.117) เคร่ืองวัดปริมำณน้ ำอิสระ ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 375,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 375,000.00            เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

97 63017437083 (1.118) ตู้บม่เชื้อ  ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทมุธำนี 1 ตู้

1 ตู้ 500,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 500,000.00            เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

98 (1.119) ตู้แช่แข็ง -86 องศำเซลเซียส ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ตู้

1 ตู้ 640,000                 e-bidding เอสพีซี อาร์ที/บจก. ราคา 635,000.00           ว.28/2563 27
 ม.ีค. 63

99 63017456916 (1.120) เคร่ืองวัดควำมหนืดระบบ ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 360,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 360,000.00            เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

100 63017456916 (1.121) เคร่ืองหำควำมชื้น 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 80,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 80,000.00              เอสพซีี อำร์ท/ีบจก.

101 63027364822 (1.122) เคร่ืองผลิตอำหำรผงแบบเกำะกลุ่ม
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 910,000                 e-bidding อี เค ฟู้เท็ค/หจก. ราคา 909,928.00           ว.62/2563 31
 ม.ีค. 63

102 63017431426 (1.123) เคร่ืองพำสเจอร์ไรซ์ของเหลวด้วย UVC 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 500,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 500,000.00            ทซัีส เฟบกิซ์ ฟูด๊
เทค/บจก.

103 63017269459 (1.124) เคร่ืองชั่งไฟฟ้ำ 4 ต ำแหน่ง ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 67,500                  วธิเีฉพำะเจำะจง 67,500.00              มิรำเคิล ไซเอนซ์/บจก.

104 63027356775 (1.125) เคร่ืองระเหยแหง้ภำยใต้จุดเยือกแข็ง 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 990,000                 e-bidding ชชัรีย์ โฮลดิง้/บจก. ราคา 984,400.00           ว.61/2563 31
 ม.ีค. 63

105 63017224244 (1.126) เคร่ืองวัดพื้นที่ใบแบบภำคสนำม 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 350,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 350,000.00            ไทยวกิตอร่ี/บจก.

106 63017070054 (63.3) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตำ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 150,000                 วธิเีฉพำะเจำะจง 150,000.00            ฮอลลีวูด้ อินเตอร์
เนชั่นแนล/บจก.

107 63017521298 (63.4) เคร่ืองวัดค่ำควำมเปน็กรด-ด่ำงและอุณหภมูิแบบ
ต้ังโต๊ะ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธำนี 4 เคร่ือง

4 เคร่ือง 75,200                  วธิเีฉพำะเจำะจง 75,200.00              เนก็ซ์ไบโอ (ประเทศ
ไทย)/บจก.
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108 (63.5) ชุดเคร่ืองวัดเปน็กรด-เบส และกำรน ำไฟฟ้ำของ
สำรละลำย ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธำนี 5 ชุด

5 ชุด 171,500                 วธิเีฉพำะเจำะจง

109 63017233031 (63.6) เคร่ืองวัดค่ำควำมเปน็กรดด่ำงในสำรละลำยแบบ
ต้ังโต๊ะ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 35,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 35,000.00              ไอโครเทค/บจก.

110 63017253877 (63.7) เคร่ืองวัดค่ำควำมเปน็กรดด่ำงแบบภำคสนำม 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 2 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 10,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 10,000.00              ไอโครเทค/บจก.

111 63017261911 (63.8) ชุดกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตำ พร้อมชุด
ถ่ำยภำพ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธำนี 1 ชุด

1 เคร่ือง 498,500                 วธิเีฉพำะเจำะจง 449,400.00            มิรำเคิล ไซเอนซ์/บจก.

112 63017070497 (63.9) เคร่ืองวัดค่ำควำมเปน็กรดด่ำงและอุณหภมูิ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 160,500                 วธิเีฉพำะเจำะจง 160,500.00            ซีทแีลบอรำตอร่ี/บจก.

113 63017364446 (63.11) เคร่ืองวัดค่ำกรด-ด่ำง
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 30,000                  วธิเีฉพำะเจำะจง 30,000.00              กิบไทย/บจก.

114 63017264289 (63.12) ชุดกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตำ พร้อมชุด
ถ่ำยภำพ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 449,400                 วธิเีฉพำะเจำะจง 498,500.00            มิรำเคิล ไซเอนซ์/บจก.

115 63027365313 (63.13) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตำคู่  ต ำบล
คลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 30 ชุด

30  ชุด 770,400                 e-bidding บ.ีบ.ีเค. อินดสัตร/ี
บจก.

ราคา 354,000.00           ว.58/2563 31
 ม.ีค. 63

116 63027365027 (3) ชุดเคร่ืองมือวิเครำะหป์ริมำณไขมัน  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1  ชุด 1,690,600              e-bidding เอสพีซี อาร์ที/บจก. ราคา 1,688,460.00         ว.33/2563 27
 ม.ีค. 63

117 63027365789 (4) เคร่ืองปั่นเหวีย่งชนิดควบคุมอุณหภมูิ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1  เคร่ือง 1,000,000              e-bidding เอสพีซี อาร์ที/บจก. ราคา 990,000.00           ว.30/2563 27
 ม.ีค. 63

118 63027366107 (5) เคร่ืองมือหำค่ำควำมร้อน 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1  เคร่ือง 1,465,900              e-bidding เอสพีซี อาร์ที/บจก. ราคา 1,463,760.00         ว.29/2563 27
 ม.ีค. 63

119 63027366718 (8) ชุดถังเพำะเล้ียงจุลินทรีย์ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1  ชุด 2,700,000              e-bidding มริาเคิล ไซเอนซ์/
บจก.

ราคา 2,685,000.00         ว.35/2563 27
 ม.ีค. 63
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120 63027218698 (18) เคร่ืองท ำแหง้แบบแช่แข็ง ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 1,060,100              e-bidding กิตตสิิทธิ ์เอ็นเตอร์
ไพร์ส/บจก.

ราคาและดา้น
คุณภาพ

1,059,000.00         ว.13/2563 26
 ม.ีค. 63

121 63027284080 (23) เคร่ืองวัดกำรดูดกลืนและกำรเรืองแสง 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 1,340,000              e-bidding เซิร์นเทค/บจก. ราคา 1,331,080.00         ว.25/2563 27
 ม.ีค. 63

122 63027457587 (24) ชุดเคร่ืองวัดกำรสลำยตัวของสำรภำยใต้ควำมร้อน 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 2,889,000              e-bidding บางกอกไฮแล็บ/บจก. ราคาและดา้น
คุณภาพ

2,887,930.00         ว.43/2563 30
 ม.ีค. 63

123 63027387222 (25) ชุดเคร่ืองวัดค่ำควำมต่ำงควำมร้อนของสำร 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 2,942,500              e-bidding พาราไซแอนตฟิิค/
บจก.

ราคาและดา้น
คุณภาพ

2,932,000.00         ว.53/2563 30
 ม.ีค. 63

124 63027312639 (26) ตู้แช่แข็งอุณหภมูิต่ ำ -80 องศำเซลเซียส  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ตู้

1 ตู้ 1,050,000              e-bidding เอพเพนดอร์ฟ/บจก. ราคา 1,045,000.00         ว.50/2563 30
 ม.ีค. 63

125 63027391599 (34) ชุดหน่วยปฏบิติักำรในอุตสำหกรรมชีวเคมี 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 2,500,000              e-bidding วิสดอม อินเวน
เตอร์/บจก.

ราคาและดา้น
คุณภาพ

2,500,000.00         ว.42/2563 30
 ม.ีค. 63

126 63037052496 (35) ชุดเคร่ืองศึกษำกำรเปล่ียนแปลงน้ ำหนักของสำร 
โดยอำศัยสมบติัทำงควำมร้อน  ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 2,354,000              e-bidding ภดูศิณ์เทค/บจก. ราคาและดา้น
คุณภาพ

2,345,000.00         ว.37/2563 30
 ม.ีค. 63

127 63027131410 (36) ชุดถังปฏกิรณ์กำรหมัก พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 5,885,000              วธิคัีดเลือก กิบไทย/บจก. รำคำ 5,850,000.00         ว.16/2563 26
 ม.ีค. 63

128 63027391724 (37) ชุดวิเครำะหลั์กษณะเฉพำะของชุดวิเครำะหส์ำร
ชนิดฟูเรียร์ทรำนสฟอร์มอินฟรำเรด     ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 
1 ชุด

1 ชุด 1,450,000              e-bidding ภดูศิณ์เทค/บจก. ราคาและดา้น
คุณภาพ

1,445,000.00         ว.38/2563 30
 ม.ีค. 63

129 63027478779 (38) เคร่ืองวิเครำะหส์ำรด้วยหลักกำรไพโลไลซิสร่วมกับ
กำรแยกสำรในสถำนะแก๊สที่มีกำรตรวจวัดมวล ต ำบล
คลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทมุธำนี  1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 6,500,000              e-bidding พาราไซแอนตฟิิค/
บจก.

ราคาและดา้น
คุณภาพ

6,490,500.00         ว.54/2563 30
 ม.ีค. 63

130 63027485404 (39) เคร่ืองวิเครำะหส์ำรที่อยู่ในรูปของเหลวสมรรถนะ
สูงแบบรวดเร็ว
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 3,500,000              e-bidding พาราไซแอนตฟิิค/
บจก.

ราคาและดา้น
คุณภาพ

3,493,560.00         ว.52/2563 30
 ม.ีค. 63
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131 63027200050 (40) เคร่ืองเล้ียวเบนรังสีเอ๊กซ์ผ่ำนผลึกเด่ียว 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 2,500,000              วธิเีฉพำะเจำะจง 2,500,000.00          13 ก.พ. 63 บรูเกอร์ 
สวสิเซอร์แลนด์ เอจี

ราคา 2,500,000.00          ว.11/2563 26 
มี.ค. 63

132 63027485616 (42) เคร่ืองทดสอบควำมทนทำนต่อแรงกระแทกของ
พลำสติก ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 2,675,000              e-bidding ทูพีเอ็น เอ็ยจิเนียริง่/
บจก.

ราคา 2,665,000.00         ว.56/2563 31
 ม.ีค. 63

133 63027456583 (43) เคร่ืองวัดอัตรำกำรไหลของพลำสติกแบบกึ่งอัตโนมัติ
 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 2,033,000              e-bidding ทูพีเอ็น เอ็ยจิเนียริง่/
บจก.

ราคา 2,025,000.00         ว.57/2563 31
 ม.ีค. 63

134 6302745953 (44) เคร่ืองมือวิเครำะหโ์ลหะหนัก
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 4,500,000              e-bidding เค พี ที โฮลดิง้/บจก. ราคา 4,480,000.00         ว.36/2563 27
 ม.ีค. 63

135 63037151928 (45) เคร่ืองวัดกำรซึมผ่ำนของไอน้ ำ ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 4,200,000              e-bidding ไอเดน็ทรอปคิ/บจก. ราคา 4,181,560.00         ว.45/2563 30
 ม.ีค. 63

136 63037024988 (46) เคร่ืองวัดอัตรำกำรซึมผ่ำนของก๊ำซออกซิเจน 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 4,050,000              e-bidding ไอเดน็ทรอปคิ/บจก. ราคา 4,035,800.00         ว.47/2563 30
 ม.ีค. 63

137 63027458848 (47) เคร่ืองวัดควำมหนำแน่นแบบอัตโนมัติ แบบ 3 
คอลัมน์ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 3,760,000              e-bidding ไอเดน็ทรอปคิ/บจก. ราคา 3,742,800.00         ว.48/2563 30
 ม.ีค. 63

138 63027458938 (48) เคร่ืองวัดควำมหนำแน่นแบบอัตโนมัติ แบบ 6 
คอลัมน์ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 4,660,000              e-bidding ไอเดน็ทรอปคิ/บจก. ราคา 462,800.00           ว.49/2563 30
 ม.ีค. 63

139 63027418942 (49) เคร่ืองวิเครำะหก์ำรเปล่ียนแปลงน้ ำหนักของสำร
ด้วยควำมร้อน (TGA)
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 2,900,000              e-bidding ภดูศิณ์เทค/บจก. ราคา 2,890,000.00         ว.39/2563 30
 ม.ีค. 63

140 63027391876 (50) เคร่ืองวิเครำะหก์ำรเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทำง
ควำมร้อนของสำร (DSC)
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 2,950,000              e-bidding ทองนทีไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์/บจก.

ราคาและดา้น
คุณภาพ

2,950,000.00         ว.40/2563 30
 ม.ีค. 63
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141 (51) เคร่ืองมือวิเครำะหโ์ครงสร้ำงผลึกด้วยเทคนิค
เล้ียวเบนรังสีเอ๊กซ์  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 7,000,000              วธิเีฉพำะเจำะจง เครส นำโนโซลูชั่น ราคา 7,000,000.00         ว.12/2563 26 
มี.ค. 63

142 63027369568 (52) เคร่ืองวิเครำะหห์ำปริมำณไนโตรเจนด้วยระบบ
อัตโนมัติ ต ำบลคลองหนึ่ง เภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 2,200,000              e-bidding เอสพีซี อาร์ที/บจก. ราคา 2,198,315.00         ว.26/2563 27
 ม.ีค. 63

143 63027369627 (53) เคร่ืองวิเครำะหห์ำปริมำณไขมัน  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 1,330,000              e-bidding เอสพีซี อาร์ที/บจก. ราคา 1,326,800.00         ว.27/2563 27
 ม.ีค. 63

144 63027369826 (54) ตู้ควบคุมอุณหภมูิและควำมชื้น 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ตู้

1 ตู้ 3,300,000              e-bidding เอสพีซี อาร์ที/บจก. ราคา 3,297,209.00         ว.51/2563 30
 ม.ีค. 63

145 63037020008 (55) เคร่ืองอัดรีดอำหำรแบบเกลียวคู่ ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 6,000,000              วธิเีฉพำะเจำะจง มำรูก้ำ แมชชีนเนอร่ี 
(ไทยแลนด์)บจก.

ราคา 6,000,000.00         ว.59/2563 30 
มี.ค. 63

146 63027370187 (56) เคร่ืองวัดเนื้อสัมผัสผลิตภณัฑ์ ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 2,000,000              e-bidding จาร์พา เท็คเซ็น
เตอร์/บจก.

ราคา 1,947,400.00         ว.24/2563 27
 ม.ีค. 63

147 63027370511 (57) เคร่ืองมือทดสอบหำองค์ประกอบทำงเคมีของ
ผลิตภณัฑ์ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 3,320,000              e-bidding จาร์พา เท็คเซ็น
เตอร์/บจก.

ราคา 3,250,000.00         ว.23/2563 27
 ม.ีค. 63

148 63027368045 (58) เคร่ืองวิเครำะหพ์ลังงำน ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 1,900,000              e-bidding ยู พี มาร์เก็ตติง้/บจก. ราคา 1,898,000.00         ว.60/2563 31
 ม.ีค. 63

149 63027283309 (59) ชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบติัทำงไฟฟ้ำของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (เชิงแสง) ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 ชุด

1 ชุด 4,280,000              e-bidding ไอดไีอ เลเซอร์
เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด)์/บจก.

ราคา 4,280,000.00         ว.63/2563 31
 ม.ีค. 63

150 63027143120 (60) เคร่ืองวิเครำะหก์ำรเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ์  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
เคร่ือง

1 เคร่ือง 3,852,000              วธิเีฉพำะเจำะจง 11 ก.พ. 63 บรูเกอร์ 
สวสิเซอร์แลนด์ เอจี

ราคา 3,852,000.00         ว.10/2563 26 
มี.ค. 63

151 63027457753 (61) เคร่ืองวิเครำะหห์ำปริมำณสำรโดยอำศัยคุณสมบติั
ในกำรเรืองแสงและดูดกลืนแสง ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 1,340,000              e-bidding บางกอกไอแล็บ/บจก. ราคาและดา้น
คุณภาพ

1,338,570.00         ว.44/2563 30
 ม.ีค. 63

152 63027043621 (62) ชุดเคร่ืองวิเครำะหห์ำปริมำณโปรตีนและไนโตรเจน
 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 1 
ชุด

1       ชุด 1,300,000              e-bidding ซีที แลบอราตอรี่/
บจก.

ราคา 1,298,659.00         ว.15/2563 26
 ม.ีค. 63
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แผน
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153 63017485512 (1.2) ชุดครุภณัฑ์หอ้งปฏบิติักำรส ำหรับกำรเรียนกำร
สอนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงบณัฑิตพันธุใ์หม่
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 12 ชุด

12     ชุด 467,900.00                 วธิเีฉพำะเจำะจง 467,900.00            เดสก์ทอป 
คอมพวิเตอร์/หจก.

154 63017508331 (1.3) ชุดครุภณัฑ์หอ้งปฏบิติักำรส ำหรับจัดเตรียมกำร
เรียนกำรสอน
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 4 ชุด

4       ชุด 188,000.00                 วธิเีฉพำะเจำะจง 187,600.00             
เดสก์ทอป 
คอมพวิเตอร์/หจก.

155 63027244872 (2) ชุดครุภณัฑ์หอ้งปฏบิติักำรทำงเทคโนโลยีชีวภำพ 
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล ำปำง 1 ชุด

1       ชุด 4,689,900.00              e-bidding เอ.ที.ซายน์ เทรด
ดิง้/หจก.

ราคา 4,668,400.00         ว.22/2563 27
 ม.ีค. 63

151,810,800.00         
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