
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง รายการ        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ จํานวนเงิน บาท         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา จํานวนเงิน บาท           เหตุผลที#คัดเลือก

เลขที#และวันที#

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลง วันที#
1 วสัดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 9,383.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั อุตสากาญจน์ จาํกดั 8,770.00 บาท บริษทั อุตสากาญจน์ จาํกดั 8,770.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172208 4/09/2560
2 จา้งเหมานกัจุลชีววิทยาของโรงงานผลิตเครื5องสาํอาง (ตน้แบบ) 1 งาน 19,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กมลลดา พชิญวิทยาเวท 19,000.00 บาท นางสาว กมลลดา พชิญวิทยาเวท 19,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172209 4/09/2560
3 จา้งเหมานกัจุลชีววิทยาของโรงงานผลิตเครื5องสาํอาง (ตน้แบบ) 1 งาน 19,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ชินสึเกะ อุจิดะ 19,000.00 บาท นาย ชินสึเกะ อุจิดะ 19,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172210 4/09/2560
4 สารเคมี 3 รายการ 46,587.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 43,540.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 43,540.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172211 4/09/2560
5 วสัดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 8,988.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 8,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172212 4/09/2560
6 วสัดุงานติดตั<งและซ่อมบาํรุงงานอาคาร 1 งาน 3,905.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,650.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,650.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172213 4/09/2560
7 สารเคมี 4 รายการ 39,108.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 36,550.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 36,550.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172214 4/09/2560
8 วสัดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ 9,565.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 8,940.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 8,940.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172215 4/09/2560
9 สารเคมี 6 รายการ 15,408.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,400.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172216 4/09/2560
10 วสัดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ 49,963.65    เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีระเทรดดิ<ง จาํกดั 46,695.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ<ง จาํกดั 46,695.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172217 4/09/2560
11 วสัดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 17,387.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 16,250.00 บาท บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 16,250.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172218 4/09/2560
12 สารเคมี 10 รายการ 91,987.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั ยแูอนดว์ีโฮลดิ<ง(ไทยแลนด)์จาํกดั 85,970.00 บาท บริษทั ยแูอนดว์ีโฮลดิ<ง(ไทยแลนด)์จาํกดั 85,970.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172219 4/09/2560
13 วสัดุวิทยาศาสตร์ 18 รายการ 18,385.81    เฉพาะเจาะจง บริษทั วีนสั ซัพพลาย จาํกดั 17,183.00 บาท บริษทั วีนสั ซัพพลาย จาํกดั 17,183.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172220 4/09/2560
14 สารเคมี 1 รายการ 9,630.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอวา แพลนท ์จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั เอวา แพลนท ์จาํกดั 9,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172221 5/09/2560
15 สารเคมี 1 รายการ 535.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 500.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172222 5/09/2560

16 สารเคมี 1 รายการ 58,850.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั บรอนสันแอนดจ์าคอบส์                     
อินเตอร์เนชั5นแนล จาํกดั

55,000.00 บาท
บริษทั บรอนสันแอนดจ์าคอบส์                              
อินเตอร์เนชั5นแนล จาํกดั

55,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172223 5/09/2560

17 สารเคมี 1 รายการ 21,186.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 19,800.00 บาท บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 19,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172224 5/09/2560
18 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 10,239.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,570.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,570.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172225 5/09/2560
19 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 13,732.38    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางกอกเคมาร์ท 12,834.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางกอกเคมาร์ท 12,834.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172226 5/09/2560
20 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมริทเทค จาํกดั 3,364.47 บาท บริษทั เมริทเทค จาํกดั 3,364.47 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172227 14/09/2560
21 สารเคมี 1 รายการ 24,610.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 23,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 23,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172228 5/09/2560
22 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 35,845.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 33,500.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 33,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172229 5/09/2560
23 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 11,142.98    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 10,414.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 10,414.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172230 12/09/2560
24 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,803.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,620.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,620.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172231 5/09/2560
25 สารเคมี 2 รายการ 20,330.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ<ง จาํกดั 19,000.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ<ง จาํกดั 19,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172233 26/09/2560
26 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 21,560.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส์ จาํกดั 20,150.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส์ จาํกดั 20,150.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172234 5/09/2560
27 สารเคมี 2 รายการ 19,130.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 17,878.50 บาท บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 17,878.50 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172235 5/09/2560
28 สารเคมี 3 รายการ 16,563.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,480.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,480.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172236 5/09/2560
29 Mini-Vortex Mixer 2 เครื5อง 9,972.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,320.00 บาท บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,320.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172237 22/09/2560
30 โทรทศัน์ Smart TV 1 เครื5อง 23,540.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั 22,000.00 บาท บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั 22,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172238 6/09/2560
31 Inverter ขนาด 1 แรงมา้ 1 เฟส 1 รายการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย บุญส่ง กาพยแ์กว้ 15,000.00 บาท นาย บุญส่ง กาพยแ์กว้ 15,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172239 6/09/2560
32 เครื5องเขยา่ Shaker 1 รายการ 20,009.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,700.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,700.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172240 6/09/2560
33 เครื5องพมิพส์ามมิติแบบตั<งโต๊ะ 1 ชุด 45,368.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั นีโอเทค จาํกดั 42,400.00 บาท บริษทั นีโอเทค จาํกดั 42,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172241 6/09/2560
34 เครื5องเขยา่แบบโยกเอียง 1 ชุด 39,331.25    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเนอจี พลสั จาํกดั 37,375.00 บาท บริษทั ไซเนอจี พลสั จาํกดั 37,375.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172242 6/09/2560

35
จา้งซ่อมและเปลี5ยนอะไหล่ หวัปริ<นท ์เครื5องสร้างตน้แบบ
โครงสร้างสามมิติ

1 งาน 243,960.00 243,960.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 228,000.00 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 228,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172243 6/09/2560

36 วิเคราะห์ทดสอบ 1 งาน 5,778.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ<ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 5,400.00 บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ<ง เซอร์วิสเซส           
(ประเทศไทย) จาํกดั

5,400.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172244 6/09/2560

37 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 12,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172245 6/09/2560

สรุปผลการดาํเนินการจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
ระหว่างวนัที5 1 กนัยายน 2560 ถึง 30 กนัยายน 2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง รายการ        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ จํานวนเงิน บาท         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา จํานวนเงิน บาท           เหตุผลที#คัดเลือก

เลขที#และวันที#

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลง วันที#
38 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 14,338.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 13,400.00 บาท บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 13,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172246 6/09/2560
39 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 11,435.09    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส์ จาํกดั 10,687.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส์ จาํกดั 10,687.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172247 6/09/2560
40 Battery สาํหรับเครื5อง Freezer 1 งาน 6,420.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172248 13/09/2560
41 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 4,173.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั วีนสั ซัพพลาย จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั วีนสั ซัพพลาย จาํกดั 3,900.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172250 6/09/2560

42
จา้งบาํรุงรักษาและสอบเทียบเครื5องMultiFlow Field-Flow 
Fractionation และ Centrifugal Field-Flow Fractionation

1 งาน         240,750.00 240,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 225,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 225,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172251 6/09/2560

43 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 7,490.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172252 6/09/2560
44 สารเคมี 1 รายการ 6,141.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,740.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,740.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172253 6/09/2560
45 ซ่อมเครื5องผลิตนํ<าดื5มบริสุทธิh คุณภาพสูง 1 งาน 18,104.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิ<ง 1992 จาํกดั 16,920.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ<ง 1992 จาํกดั 16,920.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172254 6/09/2560
46 ซ่อมเครื5อง Intergrated Nano-catalytic Performa 1 งาน 16,050.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามจิมมาร์แมน จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั สยามจิมมาร์แมน จาํกดั 15,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172256 6/09/2560
47 สารเคมี 3 รายการ 39,911.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 37,300.00 บาท บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 37,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172258 6/09/2560
48 Positive Displacement Pipette MR-10     1 เครื5อง 11,877.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 11,100.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 11,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172259 7/09/2560
49 Positive Displacement Pipette MR-100     1 เครื5อง 11,877.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 11,100.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 11,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172260 7/09/2560
50 Positive-Displacement Pipette MR-1000     1 เครื5อง 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172261 7/09/2560
51 เครื5องสแกน     1 เครื5อง 30,816.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั วีอาร์.ดาตา้คอม จาํกดั 28,800.00 บาท บริษทั วีอาร์.ดาตา้คอม จาํกดั 28,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172262 7/09/2560
52 วสัดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 20,907.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,540.00 บาท บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,540.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172263 7/09/2560
53 เช่าเครื5อง Fluidized Bed With Top 1 งาน 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซัพพอร์ท แพค จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ซัพพอร์ท แพค จาํกดั 12,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172264 7/09/2560
54 กลอ้งถ่ายภาพความร้อน(Thermal lmager)     1 เครื5อง 21,293.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 19,900.00 บาท บริษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 19,900.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172265 7/09/2560
55 เครื5องกวนสารแบบใบกวน(Over-head Stirrer)      1 เครื5อง 18,725.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 17,500.00 บาท บริษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 17,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172266 7/09/2560
56 ซ่อมเปลี5ยนแบตเตอรี5  1 งาน 3,317.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั บีที คอนเนค จาํกดั 3,100.00 บาท บริษทั บีที คอนเนค จาํกดั 3,100.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172267 7/09/2560
57 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 23,540.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 22,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 22,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172268 7/09/2560
58 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 3,950.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 3,691.59 บาท บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 3,691.59 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172269 7/09/2560
59 วสัดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 5,341.44    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,992.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,992.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172271 7/09/2560
60 วสัดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 6,527.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 6,100.00 บาท บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 6,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172272 7/09/2560
61 สารเคมี 7 รายการ 5,414.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกตรงเคมีภณัฑ ์(1985) จาํกดั 5,060.00 บาท บริษทั เอกตรงเคมีภณัฑ ์(1985) จาํกดั 5,060.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172273 7/09/2560
62 ซ่อมปรับปรุงและติดตั<งระบบผลิตนํ<า 1 งาน 55,105.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรีท เคมิคอล จาํกดั 51,500.00 บาท บริษทั ทรีท เคมิคอล จาํกดั 51,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172274 13/09/2560
63 สารเคมี 1 รายการ 9,737.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,100.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172275 7/09/2560
64 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 26,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีซี แอล โฮลดิ<ง จาํกดั 24,672.90 บาท บริษทั พ ีซี แอล โฮลดิ<ง จาํกดั 24,672.90 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172276 7/09/2560
65 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 42,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 40,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172278 8/09/2560
66 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 16,478.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,400.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172279 8/09/2560
67 สารเคมี 1 รายการ 7,490.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172280 8/09/2560
68 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 56,496.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 52,800.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 52,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172281 8/09/2560
69 สารเคมี 1 รายการ 2,204.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,060.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,060.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172282 8/09/2560
70 สารเคมี 1 รายการ 22,149.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีระเทรดดิ<ง จาํกดั 20,700.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ<ง จาํกดั 20,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172284 8/09/2560
71 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 4,761.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,450.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,450.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172285 8/09/2560
72 สารเคมี 2 รายการ 9,095.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 8,500.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 8,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172286 8/09/2560
73 สอบเทียบ 1 งาน 1,861.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 1,740.00 บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 1,740.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172287 8/09/2560
74 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ 1 รายการ 290,000.00 290,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แซนตา้ เทคโนโลย ีจาํกดั 271,028.04 บาท บริษทั แซนตา้ เทคโนโลย ีจาํกดั 271,028.04 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172288 8/09/2560
75 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 29,580.15    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ<ง จาํกดั 27,645.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ<ง จาํกดั 27,645.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172289 8/09/2560
76 ติดตั<งระบบท่อนํ<า 1 งาน 25,680.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 24,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172290 8/09/2560
77 ซ่อมเครื5องทาํระบบนํ<าดื5มบริสุทธิh  1 งาน 8,667.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิ<ง 1992 จาํกดั 8,100.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ<ง 1992 จาํกดั 8,100.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172291 8/09/2560
78 จา้งเหมาเปลี5ยนวสัดุกรองและดูดดซับใน Glove Box 4 รายการ 199,983.00 199,983.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 186,900.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 186,900.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172292 8/09/2560
79 ตรวจวดั work place&VOCs 35 รายการ 253,793.00 253,793.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.พ.ีเอส.คอนซัลติ<ง เซอร์วิส จาํกดั 228,910.00 บาท บริษทั เอส.พ.ีเอส.คอนซัลติ<ง เซอร์วิส จาํกดั 228,910.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172293 8/09/2560
80 โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 7,700.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ภทัรภร  ภูวสุนทเรส 7,700.00 บาท นางสาว ภทัรภร  ภูวสุนทเรส 7,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172294 22/09/2560
81 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 4,173.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 3,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172296 10/09/2560
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ของสัญญา หรือ

ข้อตกลง วันที#
82 สารเคมี 1 รายการ 16,028.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,980.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,980.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172297 10/09/2560
83 สารเคมี 1 รายการ 5,885.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยแมกซ์ จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั ไทยแมกซ์ จาํกดั 5,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172298 10/09/2560
84 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 5,885.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 5,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172299 10/09/2560
85 สารเคมี 1 รายการ 695.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จาํกดั 650.00 บาท บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จาํกดั 650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172300 10/09/2560
86 สารเคมี 1 รายการ 1,412.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,320.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,320.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172301 10/09/2560
87 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 963.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 900.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172302 10/09/2560
88 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 34,240.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 32,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172303 10/09/2560
89 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172304 10/09/2560
90 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 4,001.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมอร์ค จาํกดั 3,740.00 บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 3,740.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172305 10/09/2560
91 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,605.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั นาโน เจนเนอเรชั5น จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั นาโน เจนเนอเรชั5น จาํกดั 1,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172306 10/09/2560
92 สารเคมี 1 รายการ 6,655.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,220.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,220.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172307 10/09/2560
93 สารเคมี 1 รายการ 35,449.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 33,130.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 33,130.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172308 10/09/2560

94 วิเคราะห์ทดสอบ 1 งาน 5,350.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ<ง เซอร์วิสเซส   (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 5,000.00 บาท

บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ<ง เซอร์วิสเซส              
(ประเทศไทย) จาํกดั 5,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172309 10/09/2560

95 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,852.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 3,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172310 10/09/2560

96 วิเคราะห์ทดสอบ 1 งาน 5,350.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ<ง เซอร์วิสเซส                 
(ประเทศไทย) จาํกดั

5,000.00 บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ<ง เซอร์วิสเซส                     
(ประเทศไทย) จาํกดั

5,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172311 10/09/2560

97 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 8,025.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172312 10/09/2560
98 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,996.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172313 10/09/2560
99 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 4,280.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 4,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172315 10/09/2560

100 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 8,774.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,200.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172316 10/09/2560

101 สารเคมี 1 รายการ 17,976.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 16,800.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 16,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172317 10/09/2560
102 สารเคมี 1 รายการ 8,025.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อุตสาหกรรมเครื5องหอมไทย-จีน จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครื5องหอมไทย-จีน จาํกดั 7,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172318 10/09/2560
103 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,819.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั 1,700.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควิปเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั 1,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172319 10/09/2560
104 ติดตั<งระบบ Soft water 1 งาน 25,680.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 24,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172320 10/09/2560
105 ปรับแต่งถาดใส่สารเตาเผา 1 งาน 26,215.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 24,500.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 24,500.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172322 10/09/2560
106 สารเคมี 2 รายการ 8,239.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,700.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172323 11/09/2560
107 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 4,087.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,820.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,820.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172324 11/09/2560
108 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 7,704.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จาํกดั 7,200.00 บาท บริษทั ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จาํกดั 7,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172325 11/09/2560
109 ซ่อมเปลี5ยนอะไหล่ชุกลูกลอย 1 งาน 2,889.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 2,700.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172326 11/09/2560
110 วสัดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 8,346.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิ<ง 1992 จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ<ง 1992 จาํกดั 7,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172327 11/09/2560
111 สารเคมี 3 รายการ 16,563.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,480.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,480.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172328 11/09/2560
112 วสัดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 21,025.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีที.เครื5องมือวิทย ์จาํกดั 19,650.00 บาท บริษทั พ.ีที.เครื5องมือวิทย ์จาํกดั 19,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172329 11/09/2560
113 วสัดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 69,282.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั อุตสาหกรรมเครื5องหอมไทย-จีน จาํกดั 64,750.00 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครื5องหอมไทย-จีน จาํกดั 64,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172330 11/09/2560
114 สารเคมี 3 รายการ 18,682.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 17,460.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 17,460.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172331 11/09/2560
115 Hot Plate Magnetic Stirrer 1 รายการ 19,153.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 17,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 17,000.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172333 11/09/2560

116

จา้งเหมาปฏิบตัิงานวิจยัทดสอบฤทธิhของสารจากผลิตภณัฑจ์าก
ธรรมชาติ โครงการ "ผลของแอลฟาแมงโกสมินของมงัคุดและ
สารประกอบ โครงการ "ผลของแอลฟาแมงโกสมินของไตรเทอ       
  พนีของใบบวับกต่อการกาํเนิดทารกรูปในปลามา้ลาย"มงัคุดและ
สารประกอบ

1 งาน 23,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ติณณภพ สันทดัคา้ 23,000.00 บาท นาย ติณณภพ สันทดัคา้ 23,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172334 11/09/2560

117 สารเคมี 4 รายการ 13,268.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส์ จาํกดั 12,400.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส์ จาํกดั 12,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172335 11/09/2560
118 สารเคมี 5 รายการ 11,149.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั วนัรัต(หนํ5าเซียน)จาํกดั 10,420.00 บาท บริษทั วนัรัต(หนํ5าเซียน)จาํกดั 10,420.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172336 11/09/2560
119 วสัดุคอมพวิเตอร์ 2 รายการ 39,975.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ทีพ ีจาํกดั 37,360.00 บาท บริษทั เอน็ทีพ ีจาํกดั 37,360.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172337 11/09/2560
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120 วสัดุวิทยาศาสตร์  6 รายการ 42,479.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั5ม เทคโนโลย ีจาํกดั 39,700.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั5ม เทคโนโลย ีจาํกดั 39,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172338 11/09/2560
121 Spray valve system 1 ชุด 181,900.00 181,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ชนิตา 54 เทคโนโลย ีจาํกดั 170,000.00 บาท บริษทั ชนิตา 54 เทคโนโลย ีจาํกดั 170,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172339 11/09/2560

122 วิเคราะห์ถ่านคาร์บอน  1 งาน 19,875.00    เฉพาะเจาะจง  วิทยาลยัปิโตรเลียมและปิโตเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 19,875.00 บาท
 วิทยาลยัปิโตรเลียมและปิโตเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั

19,875.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172341 11/09/2560

123 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  2 รายการ 50,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 46,729.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 46,729.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172342 22/09/2560
124 อุปกรณ์และวสัดุงานช่าง 8 รายการ 3,608.58    เฉพาะเจาะจง บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 3,372.50 บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 3,372.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172343 11/09/2560
125 ตน้ไมป้ระดิษฐ์  14 รายการ 52,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน วีแคนดู ตน้ไมป้ระดิษฐ 52,000.00 บาท ร้าน วีแคนดู ตน้ไมป้ระดิษฐ 52,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172344 11/09/2560
126 อุปกรณ์ช่าง 10 รายการ 3,105.14    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,902.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,902.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172345 11/09/2560
127 จา้งเหมาปฏิบตัิงาน  1 งาน 37,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ปิติรัตน์  กลิ5นธรรม 37,000.00 บาท นางสาว ปิติรัตน์  กลิ5นธรรม 37,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172346 11/09/2560
128 วสัดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ 22,674.37    เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีที.เครื5องมือวิทย ์จาํกดั 21,191.00 บาท บริษทั พ.ีที.เครื5องมือวิทย ์จาํกดั 21,191.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172347 14/09/2560
129 ป้ายเตือนอนัตราย 29 ป้าย 43,106.02    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติh  จาํกดั 40,286.00 บาท บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติh  จาํกดั 40,286.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172348 11/09/2560

130
จา้งศึกษาและทาํวิจยัในโครงการวิจยั "การเตรียมความพร้อม Food 
Innopolis  ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดา้นนาโนเทคโนโลยี
 ระยะที5 1"

 1 งาน 23,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย นยัพชั นิตยสุทธิh 23,000.00 บาท นาย นยัพชั นิตยสุทธิh 23,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172349 12/09/2560

131 จดัทาํรายงานประจาํปี 2559  1 งาน 222,025.00 222,025.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 207,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 207,500.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172350 12/09/2560
132 Spark-free Freezer  1 ชุด 177,085.00 177,085.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 165,500.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 165,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172351 12/09/2560
133 วสัดุสาํนกังาน 42 รายการ 9,568.94    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 8,942.93 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 8,942.93 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172352 12/09/2560
134 จา้งเหมาตรวจวิเคราะห์วิตามินและสารไฟโตเคมิคอล  1 งาน 393,332.00 393,332.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 367,600.00 บาท บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 367,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172353 12/09/2560
135 สารเคมี 1 รายการ 8,560.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พ.ีเจนเนอรัลเทรดดิ<ง 8,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พ.ีเจนเนอรัลเทรดดิ<ง 8,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172354 15/09/2560
136 วิเคราะห์ทดสอบ 1 งาน 42,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 40,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172355 13/09/2560
137 LPP09 15 0869 9mm combination seal 1 รายการ 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172356 13/09/2560
138 577127-U Titan C18 UHPLC 1 รายการ 35,919.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 33,570.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 33,570.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172357 13/09/2560
139 953-25 Mouse IgG Test Kit 1 รายการ 21,828.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนวา ไบโอเทคโนโลย ีจาํกดั 20,400.00 บาท บริษทั อินโนวา ไบโอเทคโนโลย ีจาํกดั 20,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172358 13/09/2560
140 สารเคมี 1 รายการ 4,954.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,630.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,630.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172359 13/09/2560
141 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 4,494.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 4,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172360 13/09/2560
142 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 5,992.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 5,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172361 13/09/2560
143 เครื5องชั5งไฟฟ้าทศนิยม  1 เครื5อง 33,170.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั5น จาํกดั 31,000.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั5น จาํกดั 31,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172362 13/09/2560
144 Realization of study 1 รายการ 122,943.00 122,943.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 114,900.00 บาท บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 114,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172363 13/09/2560
145 AzureSubsSrvcesOpn 1 รายการ 43,014.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอโซเน็ท จาํกดั 40,200.00 บาท บริษทั ไอโซเน็ท จาํกดั 40,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172364 13/09/2560
146 POLYVINYLPYRROLIDONE 1 รายการ 6,655.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,220.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,220.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172365 13/09/2560
147 สารเคมี 2 รายการ 49,401.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 46,170.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 46,170.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172366 13/09/2560
148 ตูดู้ดความชื<น แบบอตัโนมตัิ 2 ชุด 88,810.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 83,000.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 83,000.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172367 13/09/2560
149 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 5,499.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 5,140.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 5,140.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172369 13/09/2560
150 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 69,550.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 65,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 65,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172370 13/09/2560
151 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 85,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 80,000.00 บาท บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 80,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172371 13/09/2560

152 วิเคราะห์ทดสอบ 1 งาน 8,667.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ<ง เซอร์วิสเซส    (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

8,100.00 บาท
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ<ง เซอร์วิสเซส                
(ประเทศไทย) จาํกดั

8,100.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172372 14/09/2560

153 ทาํปกหลงัสาํหรับจดัทาํรายงาน 1 งาน 3,745.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวา โกลด ์มีเดีย จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั ศิวา โกลด ์มีเดีย จาํกดั 3,500.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172373 13/09/2560
154 บาํรุงรักษาและสอบเทียบ 1 งาน 26,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกกดั 25,000.00 บาท บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกกดั 25,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172374 13/09/2560
155 วิเคราะห์ทดสอบ 1 งาน 17,120.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั วาลิเทค จาํกดั 16,000.00 บาท บริษทั วาลิเทค จาํกดั 16,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172375 13/09/2560
156 สารเคมี 2 รายการ 26,739.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 24,990.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 24,990.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172376 13/09/2560
157 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 48,792.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ทโฟล  จาํกดั 45,600.00 บาท บริษทั สมาร์ทโฟล  จาํกดั 45,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172377 13/09/2560
158 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 21,721.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 20,300.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 20,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172378 13/09/2560
159 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 25,872.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอน์สแลบ็ อินเตอร์เนชั5นแนล จาํกดั 24,180.00 บาท บริษทั ไอน์สแลบ็ อินเตอร์เนชั5นแนล จาํกดั 24,180.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172380 13/09/2560
160 สารเคมี 2 รายการ 36,315.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 33,940.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 33,940.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172381 13/09/2560
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ของสัญญา หรือ

ข้อตกลง วันที#
161 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 3,777.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั แฟนแทสติค ไทรอมั จาํกดั 3,530.00 บาท บริษทั แฟนแทสติค ไทรอมั จาํกดั 3,530.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172382 13/09/2560
162 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 71,904.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 67,200.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 67,200.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172383 13/09/2560
163 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 36,745.94    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 34,342.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 34,342.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172384 13/09/2560
164 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 26,429.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ<ง จาํกดั 24,700.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ<ง จาํกดั 24,700.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172385 13/09/2560
165 ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 1 งาน 481,500.00 481,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั มชัมอร์ มีเดีย จาํกดั 450,000.00 บาท บริษทั มชัมอร์ มีเดีย จาํกดั 450,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172386 13/09/2560
166 สารเคมี 4 รายการ 91,228.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 85,260.00 บาท บริษทั อาโครม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 85,260.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172387 13/09/2560
167 เช่าเครื5อง Labscale 1 งาน 28,248.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ออสคอน จาํกดั 26,400.00 บาท บริษทั ออสคอน จาํกดั 26,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172388 13/09/2560
168 สารเคมี 4 รายการ 11,170.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 10,440.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 10,440.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172389 13/09/2560
169 วิเคราะห์ทดสอบ 1 งาน 27,820.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แคมฟิล (ประเทศไทย) จาํกดั 26,000.00 บาท บริษทั แคมฟิล (ประเทศไทย) จาํกดั 26,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172390 13/09/2560
170 วสัดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ 31,532.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคเคเค พรีซิชั5น จาํกดั 29,470.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั5น จาํกดั 29,470.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172391 13/09/2560
171 แว่นตานิรภยั 1 รายการ 10,344.97    เฉพาะเจาะจง บริษทั เหลืองรัศมี จาํกดั 9,668.20 บาท บริษทั เหลืองรัศมี จาํกดั 9,668.20 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172393 14/09/2560
172 จดัทาํรายงานประจาํปี 2559 1 งาน 222,025.00 222,025.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 207,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 207,500.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172394 14/09/2560
173 จา้งผลิตโครงสร้างและออกแบบตกแต่ง 1 งาน 267,500.00 267,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั มิวซ์ รีพบัลิค จาํกดั 250,000.00 บาท บริษทั มิวซ์ รีพบัลิค จาํกดั 250,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172395 14/09/2560
174 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ 1 รายการ 16,585.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โชโปรเชค จาํกดั 15,500.00 บาท บริษทั โชโปรเชค จาํกดั 15,500.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172396 14/09/2560
175 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ 2 รายการ 29,425.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 27,500.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 27,500.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172397 14/09/2560

176
จา้งเหมาศึกษาโครงการวิจยั"การแกไ้ขปัญหาและการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ในงาน

1 งาน 12,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐนิช ธาํรงคศ์ิริ 12,500.00 บาท นางสาว ณัฏฐนิช ธาํรงคศ์ิริ 12,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172398 15/09/2560

177 ชุดนิทรรศการพร้อมงานพมิพ ์ 1 งาน 18,190.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 17,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 17,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172399 15/09/2560
178 จา้งเหมาบริการบนัทึกขอ้มูล 1 งาน 16,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว พริาอร บุญวชัรพนัธ์ 16,000.00 บาท นางสาว พริาอร บุญวชัรพนัธ์ 16,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172400 15/09/2560
179 สารเคมี 3 รายการ 2,514.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั วนัรัต(หนํ5าเซียน)จาํกดั 2,350.00 บาท บริษทั วนัรัต(หนํ5าเซียน)จาํกดั 2,350.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172404 15/09/2560
180 สารเคมี 1 รายการ 51,531.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 48,160.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 48,160.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172405 15/09/2560
181 วสัดุสาํนกังาน 85 รายการ 37,887.43    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 35,408.81 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 35,408.81 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172406 17/09/2560
182 บอร์ดนิทรรศการ 1 งาน 71,957.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั โคโค แอดเวอร์ไทซิ5ง จาํกดั 67,250.00 บาท บริษทั โคโค แอดเวอร์ไทซิ5ง จาํกดั 67,250.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172407 17/09/2560
183 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 12,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172409 17/09/2560
184 สารเคมี 1 รายการ 30,495.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 28,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 28,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172411 17/09/2560
185 สารเคมี 1 รายการ 27,113.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ<ง จาํกดั 25,340.00 บาท บริษทั เอม็.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ<ง จาํกดั 25,340.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172412 17/09/2560
186 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 8,923.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 8,340.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 8,340.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172413 17/09/2560
187 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 8,346.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีที.เครื5องมือวิทย ์จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั พ.ีที.เครื5องมือวิทย ์จาํกดั 7,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172415 17/09/2560
188 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,889.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,700.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172416 17/09/2560
189 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 13,910.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 13,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172417 19/09/2560
190 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 13,910.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีที.เครื5องมือวิทย ์จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั พ.ีที.เครื5องมือวิทย ์จาํกดั 13,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172418 17/09/2560
191 สารเคมี 2 รายการ 6,527.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,100.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172419 17/09/2560
192 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 39,782.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 37,180.00 บาท บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 37,180.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172422 18/09/2560
193 สารเคมี 3 รายการ 3,231.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,020.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,020.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172424 18/09/2560
194 สารเคมี 3 รายการ 41,922.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 39,180.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 39,180.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172425 18/09/2560
195 สารเคมี 3 รายการ 7,821.70    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,310.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,310.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172426 18/09/2560
196 วสัดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 18,949.70    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 17,710.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 17,710.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172427 18/09/2560
197 สารเคมี 4 รายการ 7,457.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,970.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,970.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172428 18/09/2560
198 สารเคมี 4 รายการ 73,027.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั อุตสาหกรรมเครื5องหอมไทย-จีน จาํกดั 68,250.00 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครื5องหอมไทย-จีน จาํกดั 68,250.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172429 18/09/2560
199 สารเคมี 1 รายการ 2,889.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,700.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172430 18/09/2560
200 วสัดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 7,597.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนาธานอินเตอร์เนชั5นแนล จาํกดั 7,100.00 บาท บริษทั สยามนาธานอินเตอร์เนชั5นแนล จาํกดั 7,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172431 18/09/2560
201 วสัดุวิทยาศาสตร์ 11 รายการ 74,996.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 70,090.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 70,090.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172432 18/09/2560
202 วสัดุวิทยาศาสตร์ 12 รายการ 34,561.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคเคเค พรีซิชั5น จาํกดั 32,300.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั5น จาํกดั 32,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172433 18/09/2560
203 สารเคมี 2 รายการ 129,470.00 129,470.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 121,000.00 บาท บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 121,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172435 18/09/2560
204 วิเคราะห์ทดสอบ 1 งาน 100,800.00 100,800.00    เฉพาะเจาะจง นาง จินตนา อนัอาตม์งาม 100,800.00 บาท นาง จินตนา อนัอาตม์งาม 100,800.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172436 20/09/2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง รายการ        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ จํานวนเงิน บาท         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา จํานวนเงิน บาท           เหตุผลที#คัดเลือก

เลขที#และวันที#

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลง วันที#
205 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 13,621.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,730.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,730.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172437 18/09/2560

206
จา้งพฒันา assays สาํหรับตรวจวดัคุณสมบตัิของสารจากสมุนไพร
ในเซลลไ์ลน์โครงการการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาผลิตภณัฑ์

1 งาน 23,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ภทัรชนก คุม้ครอง 23,000.00 บาท นางสาว ภทัรชนก คุม้ครอง 23,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172438 19/09/2560

207 สารเคมี 1 รายการ 192,600.00 192,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 180,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 180,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172440 19/09/2560

208

จา้งเหมาศึกษาทาํตน้แบบวสัดุสิ5งทอสาํหรับการวิจยัและพฒันา
ภาคสนามโครงการวิจยัเรื5องการวิจยัพฒันากระบวนการบดเปียก
ต่อเนื5องอนุภาคนาโนคอมพอสิทสาํหรับเส้นใยและสิ5งทอตา้นเชื<อ
แบคทีเรีย

1 งาน 11,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อภิชญา เที5ยงตรง 11,500.00 บาท นางสาว อภิชญา เที5ยงตรง 11,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172441 19/09/2560

209 วสัดุสาํนกังาน 1 รายการ 24,291.04    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 22,701.91 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 22,701.91 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172443 20/09/2560
210 สารเคมี 2 รายการ 25,999.99    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 24,299.06 บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 24,299.06 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172444 22/09/2560
211 สารเคมี 1 รายการ 10,585.83    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 9,893.30 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 9,893.30 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172445 25/09/2560
212 สารเคมี 1 รายการ 44,405.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 41,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 41,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172446 25/09/2560
213 สารเคมี 5 รายการ 47,401.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 44,300.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 44,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172447 25/09/2560
214 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 7,704.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิ<ง 1992 จาํกดั 7,200.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ<ง 1992 จาํกดั 7,200.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172448 25/09/2560
215 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 20,437.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส์ จาํกดั 19,100.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส์ จาํกดั 19,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172449 25/09/2560
216 สารเคมี 2 รายการ 12,198.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 11,400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 11,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172450 25/09/2560
217 สารเคมี 1 รายการ 4,750.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,440.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,440.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172451 25/09/2560
218 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 8,560.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั 8,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172452 25/09/2560
219 สารเคมี 1 รายการ 15,279.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,280.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,280.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172453 25/09/2560
220 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,803.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,620.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,620.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172454 25/09/2560
221 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,584.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอโซเน็ท จาํกดั 3,350.00 บาท บริษทั ไอโซเน็ท จาํกดั 3,350.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172455 25/09/2560
222 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 9,587.20    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,960.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,960.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172456 25/09/2560
223 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,326.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 1,240.00 บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 1,240.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172457 25/09/2560
224 สารเคมี 1 รายการ 13,803.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 12,900.00 บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 12,900.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172458 25/09/2560
225 วิเคราะห์ทดสอบ 1 งาน 85,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 80,000.00 บาท บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 80,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172459 25/09/2560
226 วิเคราะห์ทดสอบ 1 งาน 42,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั สปินคอนโทรล เอเชีย จาํกดั 40,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172460 25/09/2560
227 ซ่อมพสัดุ 1 งาน 2,889.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แลบ็ควิป (ประเทศไทย) จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั แลบ็ควิป (ประเทศไทย) จาํกดั 2,700.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172461 25/09/2560
228 ศึกษาและทาํวิจยัในโครงการวิจยั 1 งาน 36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว สมฤดี แกว้มาลุน 36,000.00 บาท นางสาว สมฤดี แกว้มาลุน 36,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172462 25/09/2560
229 จา้งเหมาวิจยั 1 งาน 18,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ภทัรกร สีหมอก 18,000.00 บาท นาย ภทัรกร สีหมอก 18,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172463 25/09/2560
230 ทาํโล่คริสตลั 4 รายการ 9,811.90    เฉพาะเจาะจง  บางกอกโทรฟี5 9,170.00 บาท  บางกอกโทรฟี5 9,170.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172464 25/09/2560
231 วสัดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 24,931.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 23,300.00 บาท บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 23,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172465 25/09/2560
232 สารเคมี 3 รายการ 49,755.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 46,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 46,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172466 25/09/2560
233 วสัดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 49,969.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 46,700.00 บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั 46,700.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172467 25/09/2560
234 สารเคมี 1 รายการ 11,984.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 11,200.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 11,200.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172468 25/09/2560
235 วสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 70,620.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 66,000.00 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 66,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172469 25/09/2560
236 ถุงแดงใส่ขยะติดเชื<อ 1 รายการ 5,617.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั5น จาํกดั 5,250.00 บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั5น จาํกดั 5,250.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172470 25/09/2560
237 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 19,142.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,890.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,890.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172471 25/09/2560
238 สารเคมี 1 รายการ 9,844.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 9,200.00 บาท บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 9,200.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172472 25/09/2560
239 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 937.32    เฉพาะเจาะจง บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 876.00 บาท บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 876.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172473 26/09/2560
240 สารเคมี 2 รายการ 10,165.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172474 26/09/2560
241 วสัดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 69,550.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 65,000.00 บาท บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 65,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172475 26/09/2560
242 สารเคมี 3 รายการ 61,706.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 57,670.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 57,670.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172476 26/09/2560
243 สารเคมี 3 รายการ 35,310.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 33,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 33,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172477 26/09/2560
244 สารเคมี 6 รายการ 21,763.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 20,340.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 20,340.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172478 26/09/2560
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ของสัญญา หรือ

ข้อตกลง วันที#
245 วสัดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 35,695.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั บีตสักรุ๊ป เทรดดิ<ง จาํกดั 33,360.00 บาท บริษทั บีตสักรุ๊ป เทรดดิ<ง จาํกดั 33,360.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172479 26/09/2560
246 ลา้ง Screw ระบบเครื5อง Melt Spinning 1 งาน 21,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ยเูนียน ทีเอสแอล จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั ยเูนียน ทีเอสแอล จาํกดั 20,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172480 26/09/2560
247 จดัทาํหนา้ปกรายงาน 1 งาน 12,305.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวา โกลด ์มีเดีย จาํกดั 11,500.00 บาท บริษทั ศิวา โกลด ์มีเดีย จาํกดั 11,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172481 26/09/2560

248 สอบเทียบ 1 งาน 3,103.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชั5นแนล เทคโนโลย ีจาํกดั 2,900.00 บาท บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชั5นแนล เทคโนโลย ีจาํกดั 2,900.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172482 26/09/2560

249 สารเคมี 1 รายการ 10,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอทโก ้เอน็ซีอาร์ เปเปอร์ จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คอทโก ้เอน็ซีอาร์ เปเปอร์ จาํกดั 10,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172483 27/09/2560
250 วสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 10,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 10,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041172486 27/09/2560
251 จา้งศึกษาเงื5อนไขการเตรียมฟิลม์บางโลหะออกไซด์ 1 งาน 50,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ศาสตรา ทองมา 50,000.00 บาท นาย ศาสตรา ทองมา 50,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172488 28/09/2560
252 จา้งเหมาพฒันาสิ5งทอนาโน 1 งาน 9,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ณรัช พรนิธิบุญ 9,000.00 บาท นาย ณรัช พรนิธิบุญ 9,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041172489 28/09/2560
253 Material 1 รายการ 16,080.00    เฉพาะเจาะจง  MICROPOINT TECHNOLOGIES P 480.00 USD  MICROPOINT TECHNOLOGIES P 480.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170061 1/09/2560
254 Material 1 รายการ 37,008.00    เฉพาะเจาะจง  Semiconductor Wafer, Inc. 1,028.00 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 1,028.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170062 4/09/2560
255 Material 9 รายการ 71,964.00    เฉพาะเจาะจง  MDC Vacuum Products LLC 1,999.00 USD  MDC Vacuum Products LLC 1,999.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170063 8/09/2560
256 Material 4 รายการ 37,440.00    เฉพาะเจาะจง  Wuhan Huamei Biotech Co., 1,040.00 USD  Wuhan Huamei Biotech Co., 1,040.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170064 8/09/2560
257 Material 1 รายการ 12,240.00    เฉพาะเจาะจง  JINHE ENTERPRISE CO.,LIMI 340.00 USD  JINHE ENTERPRISE CO.,LIMI 340.00 USD มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170065 12/09/2560
258 Material 5 รายการ 236,908.50 236,908.50    เฉพาะเจาะจง  NETZSCH Vakumix GMbH 5,505.00 EUR  NETZSCH Vakumix GMbH 5,505.00 EUR มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170066 26/09/2560
259 Material 5 รายการ 429,870.00 429,870.00    เฉพาะเจาะจง  EPISKIN 10,235.00 EUR  EPISKIN 10,235.00 EUR มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170067 26/09/2560

260 จา้งซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครื5องมือวิทยาศาสตร์ 1 งาน 2,065,100.00 2,065,100.00       วิธีพเิศษ บริษทั เครส นาโนโซลูชั5น (ประเทศไทย) จาํกดั 1,869,158.88 บาท บริษทั เครส นาโนโซลูชั5น (ประเทศไทย) จาํกดั 1,869,158.88 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043170117 
(6052170074)

26/09/2560

261 เช่าคอมพวิเตอร์พกพา 5 เครื5อง 525,990.60 525,990.60       วิธีพเิศษ บริษทั เอน็ทีพ ีจาํกดั 491,580.00 บาท บริษทั เอน็ทีพ ีจาํกดั 491,580.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด
6043170118 
(6057170001)

15/09/2560

262 จา้งที5ปรึกษาอาวุโส 1 งาน 450,000.00 450,000.00จา้งที5ปรึกษา-เฉพาะเจาะจงนาย ชยัณรงค ์เชิดชู 450,000.00 บาท นาย ชยัณรงค ์เชิดชู 450,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด
6043170119 
(6053170008)

15/09/2560

263 จา้งศึกษาโอกาสทางการตลาดสมุนไพรไทย 1 งาน 1,000,000.00 1,000,000.00       วิธีพเิศษ บริษทั ซี เอ อินเตอร์นชั5นแนล อินฟอร์เมชั5น จาํกดั 934,579.44 บาท บริษทั ซี เอ อินเตอร์นชั5นแนล อินฟอร์เมชั5น จาํกดั 934,579.44 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043170120 
(6052170075)

15/09/2560

266 นํ<าดื5มบรรจุถงัโพลีคาร์บอเนตสีฟ้าใส 1 งาน 107,799.08 107,799.08 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็.วอเตอร์ จาํกดั 100,746.80 บาท บริษทั เอม็.วอเตอร์ จาํกดั 100,746.80 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด
6043170127 
(6052170082)

27/09/2560

267 ซื<อกระดาษ ปีงบประมาณ 2560 1 งาน 210,923.75 210,923.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั สุรศิริ จาํกดั 197,125.00 บาท บริษทั สุรศิริ จาํกดั 197,125.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043170129 
(6052170083)

27/09/2560
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