
 
ประกาศศูนย์วิจัยและพฒันาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ จ านวน ๑๒ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ จ านวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ตัวดูดสารละลาย จ านวน ๑ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี  
ไซแอนติฟิค จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลติ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๖,๕๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสบิหา้บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. หลอดหยดสารละลายชนิดแก้ว จ านวน ๒ กล่อง/box ผู้ได้รบัการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  
เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘๓๔.๖๐ บาท (แปดร้อยสามสบิสีบ่าทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๓. กรวยกรองแบบแก้ว จ านวน ๒๔ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพ ี
ไซแอนติฟิค จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลติ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๖๒๒.๔๐ บาท (สี่พันหกร้อยยีส่บิสองบาทสีส่ิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ตัวกรองสารละลายขนาด ๐.๒๒ um จ านวน ๒ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่บริษัท  
เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๙๖๓.๐๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. ไซริงค์ก้วขนาด ๕ ml จ านวน ๒ แพค ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก ่บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ากัด (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สิ้น ๑,๐๔๘.๖๐ บาท (หนึง่พันสี่สบิ
แปดบาทหกสบิสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. หลอดกเซนติฟิว ขนาด ๑๕ ml จ านวน ๑ แพค ผู้ได้รบัการคัดเลอืก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี 
ไซแอนติฟิค จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลติ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๑๗.๓๐ บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสามสบิสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗. ลูกยางไสก้รอก จ านวน ๑๒ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี  
ไซแอนติฟิค จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลติ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๕๑.๓๖ บาท 
(ห้าสบิเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทั้งปวง 



 
               ๘. ลูกยางเบอร์ ๓ จ านวน ๑๒ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี  
ไซแอนติฟิค จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลติ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น  
๒,๓๗๕.๔๐ บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสีส่ิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๙. เอททิวอะซิเตรท จ านวน ๔ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี  
ไซแอนติฟิค จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลติ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น  
๕,๑๓๖.๐๐ บาท (ห้าพันหนึง่รอ้ยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. พีเอช บัพเฟอร์ ๔.๐๑ จ านวน ๑ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี 
ไซแอนติฟิค จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลติ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘๐๒.๕๐ บาท (แปดร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. พีเอช บัพเฟอร์ ๗.๐๐ จ านวน ๑ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี 
ไซแอนติฟิค จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลติ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘๐๒.๕๐ บาท (แปดร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๑๒. พีเอช บัพเฟอร์ ๑๐.๐๐ จ านวน ๑ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่บริษัท เอสเอ็นพี 
ไซแอนติฟิค จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลติ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘๐๒.๕๐ บาท (แปดร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
  
  

     (นายอ านวย คงพรหม) 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพฒันาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

  
 

 


