
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ จํานวนเงิน บาท         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา จํานวนเงิน บาท           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

1 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 1,605.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 1,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180001 3/10/2560
2 ตรวจสอบและบาํรุงรักษา เครื2อง AG 22331 Humburg 1 งาน 5,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180002 3/10/2560
3 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 5,189.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 4,850.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 4,850.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180003 3/10/2560
4 วสัดุวทิยาศาสตร์ 2 รายการ 16,371.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ เอม็เบด็เดด็ โซลูชนั จาํกดั 15,300.00 บาท บริษทั แอดวานซ์ เอม็เบด็เดด็ โซลูชนั จาํกดั 15,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180004 3/10/2560
5 สารเคมี 3 รายการ 10,015.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,360.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,360.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180005 3/10/2560
6 สารเคมี 3 รายการ 13,685.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,790.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,790.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180006 3/10/2560
7 วสัดุวทิยาศาสตร์ 5 รายการ 10,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โพลีซายน์ เซอร์วสิ จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั โพลีซายน์ เซอร์วสิ จาํกดั 10,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180007 3/10/2560
8 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 12,198.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 11,400.00 บาท บริษทั แอลเอม็เอส อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 11,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180008 3/10/2560
9 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 19,324.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ที.เครื2องมือวทิย ์จาํกดั 18,060.00 บาท บริษทั พี.ที.เครื2องมือวทิย ์จาํกดั 18,060.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180009 3/10/2560

10 สารเคมี 1 รายการ 23,540.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180010 3/10/2560
11 จา้งตรวจสอบและติดตัEงงานขนยา้ยเครื2อง HP 1 งาน 8,560.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 8,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180011 3/10/2560
12 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 3,210.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180012 5/10/2560
13 จา้งเหมาเพื2อการสังเคราะห์การเจือโลหะเงิน 1 งาน 34,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ศิริพร พรหมมา 34,000.00 บาท นางสาว ศิริพร พรหมมา 34,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180013 5/10/2560
14 จา้งเหมาการพฒันาเทคนิคในการเตรียมตวัอย่าง 1 งาน 36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ปิยวรรณ ไพศรีสาร 36,000.00 บาท นางสาว ปิยวรรณ ไพศรีสาร 36,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180014 5/10/2560
15 จา้งทดสอบประสิทธิภาพการดูดซบัไอปรอท 1 งาน 53,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ศรัณย ์ยวงจนัทร์ 53,000.00 บาท นาย ศรัณย ์ยวงจนัทร์ 53,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180015 11/10/2560
16 สารเคมี จาํนวน 1 รายการ 8,025.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 7,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 7,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180016 11/10/2560
17 เครื2องชั2งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตาํแหน่ง 1 รายการ 46,010.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 43,000.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 43,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180017 6/10/2560
18 สารเคมี 1 รายการ 6,420.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 6,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180018 6/10/2560
19 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 5,885.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 5,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180019 6/10/2560
20 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 4,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี.ทู พาวเวอร์ เอน็จิเนียริ2ง จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั ซี.ทู พาวเวอร์ เอน็จิเนียริ2ง จาํกดั 4,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180020 16/10/2560
21 เครื2องดูดและบาํบดัควนัและกลิ2น 1 งาน 56,175.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จาํกดั 52,500.00 บาท บริษทั เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จาํกดั 52,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180021 6/10/2560
22 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 12,165.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 11,370.00 บาท บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 11,370.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180023 6/10/2560
23 สารเคมี 2 รายการ 24,289.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,700.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,700.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180025 6/10/2560
24 วสัดุวทิยาศาสตร์ 2 รายการ 10,165.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 9,500.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 9,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180026 6/10/2560
25 วสัดุวทิยาศาสตร์ 4 รายการ 24,085.70    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 22,510.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 22,510.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180027 6/10/2560
26 ทดสอบความเป็นพิษ 1 งาน 83,460.00    เฉพาะเจาะจง  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 78,000.00 บาท  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 78,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180028 6/10/2560
27 จา้งเปลี2ยนอะไหล่เครื2อง Pilot Scale Spray Dryer 1 งาน 207,098.50 207,098.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จาํกดั 193,550.00 บาท บริษทั ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จาํกดั 193,550.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180029 10/10/2560
28 จา้งเหมานักจุลชีววทิยาของโรงงานโรงงานผลิตเครื2องสาํอาง (ตน้แบบ 1 งาน 9,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย ชินสึเกะ อุจิดะ 9,500.00 บาท นาย ชินสึเกะ อุจิดะ 9,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180031 10/10/2560
29 สารเคมี        2 รายการ 6,259.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,850.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,850.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180036 15/10/2560
30 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 8,640.25    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 8,075.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 8,075.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180038 15/10/2560
31 สารเคมี        2 รายการ 25,999.99    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 24,299.06 บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 24,299.06 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180039 17/10/2560
32 วสัดุสาํนักงาน        3 รายการ 22,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิ2งมอลล ์จาํกดั 21,028.06 บาท บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิ2งมอลล ์จาํกดั 21,028.06 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180040 20/10/2560
33 สารเคมี        3 รายการ 14,231.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,300.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180041 15/10/2560
34 วสัดุวทิยาศาสตร์        3 รายการ 23,165.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จาํกดั 21,650.00 บาท บริษทั อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จาํกดั 21,650.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180042 15/10/2560
35 สารเคมี       11 รายการ 29,574.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิEง 1992 จาํกดั 27,640.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิEง 1992 จาํกดั 27,640.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180043 15/10/2560
36 สารเคมี        9 รายการ 23,743.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,190.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,190.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180044 15/10/2560
37 Methanol, HPLC.,2.5L (Fisher) M/4056/17        1 รายการ 9,630.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 9,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180045 15/10/2560
38 โซเดียมไฮโปคลอไรท ์10% (Clorox) 450 CC        1 รายการ 3,360.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,140.16 บาท บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,140.16 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180046 17/10/2560
39 Allicin (90%) A543500-25MG        1 รายการ 90,415.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ที.เครื2องมือวทิย ์จาํกดั 84,500.00 บาท บริษทั พี.ที.เครื2องมือวทิย ์จาํกดั 84,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180047 15/10/2560
40 Helium 99.999% (UHP) Gas content 7M3/CYL        1 รายการ 22,470.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 21,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 21,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180048 15/10/2560
41 นํE ายาทีโพล 3800ml ZZ-KT-01        1 รายการ 2,503.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั2น จาํกดั 2,340.00 บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั2น จาํกดั 2,340.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180049 15/10/2560
42 24-400 WHT PP Cap/No Hole 100/pk        1 รายการ 4,729.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั2น จาํกดั 4,420.00 บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั2น จาํกดั 4,420.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180050 15/10/2560
43 Cryospeed Nitrogen (Top up - Dewar)        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 6041180051 15/10/2560
44 ออกแบบและติดตัEง Backdrop           1 งาน 11,984.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ว ีเอส เอท อินเตอร์ 11,200.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ว ีเอส เอท อินเตอร์ 11,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180052 15/10/2560
45 แม่พิมพเ์ครื2องตอกปัE มเดี2ยวเมด็กลม 8 มม        1 รายการ 4,922.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เหยี2ยวเฮง จาํกดั 4,600.00 บาท บริษทั เหยี2ยวเฮง จาํกดั 4,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180053 15/10/2560
46 สารเคมี        2 รายการ 25,680.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 24,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180054 15/10/2560
47 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 4,879.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,560.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,560.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180055 15/10/2560

สรุปผลการดาํเนินการจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระหวา่งวนัที2 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ จํานวนเงิน บาท         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา จํานวนเงิน บาท           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

48 สารเคมี        2 รายการ 27,894.90    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 26,070.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 26,070.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180056 15/10/2560
49 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 34,475.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 32,220.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 32,220.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180057 15/10/2560
50 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 12,604.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 11,780.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 11,780.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180058 15/10/2560
51 ซ่อมเครื2องตูอ้บลมร้อน Oven Memmert           1 งาน 31,030.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น มาร์เก็ตติEง (ที) จาํกดั 29,000.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น มาร์เก็ตติEง (ที) จาํกดั 29,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหน 6041180059 15/10/2560
52 Custom Oligos Syn, 8 Oligos, Total 0f 17           1 งาน 2,606.52    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,436.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,436.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180060 16/10/2560
53 ซ่อมพสัดุ จาํนวน 1 งาน           1 งาน 6,441.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลเดน้ เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 6,020.00 บาท บริษทั สยามโกลเดน้ เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 6,020.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหน 6041180061 18/10/2560
54 3-Bromopropylamine Hydrobromide,98%        1 รายการ 7,736.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,230.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,230.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180062 16/10/2560
55 Laminin From Engelbreath-Holm-Swarm Mur&        1 รายการ 10,004.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,350.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,350.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180063 16/10/2560
56 ซ่อมแซมเครื2อง GC-MS_HNN           1 งาน 73,295.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 68,500.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 68,500.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหน 6041180064 16/10/2560
57 วสัดุวทิยาศาสตร์        3 รายการ 9,394.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 8,780.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 8,780.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180065 16/10/2560
58 สารเคมี        3 รายการ 21,132.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,750.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180066 16/10/2560
59 สารเคมี        3 รายการ 10,560.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 9,870.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 9,870.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180067 16/10/2560
60 เครื2องวดัค่าความหนืด           1 ชุด 300,563.00 300,563.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 280,900.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 280,900.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180068 17/10/2560
61 Micro-Guard Cation H Refill Cartridges        1 รายการ 16,799.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี2ส์ จาํกดั 15,700.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี2ส์ จาํกดั 15,700.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180070 17/10/2560
62 Ethyl Alcohol 20 lit. commercial (LC2212        1 รายการ 2,675.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180071 17/10/2560
63 3-Bromopropylamine Hydrobromide 98%        1 รายการ 6,527.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,100.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180072 17/10/2560
64 Standard cyclone for B-290, glass 004189        1 รายการ 31,886.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 29,800.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 29,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180073 17/10/2560
65 Separation Vessel for B-290, glass        1 รายการ 2,782.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,600.00 บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180074 17/10/2560
66 Sodium Thiosulphate,AR, 500g, Ajax        1 รายการ 749.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 700.00 บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 700.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180075 17/10/2560
67 Accessories for Zetasizer        1 รายการ 37,450.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 35,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180076 17/10/2560
68 ทดสอบสิ2งทอ           1 งาน 11,607.36    เฉพาะเจาะจง  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เพื2อ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ2งทอ10,848.00 บาท  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เพื2อ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ2งทอ 10,848.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหน 6041180077 17/10/2560

69 ทดสอบสิ2งทอ           1 งาน 27,118.08    เฉพาะเจาะจง  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เพื2อ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ2งทอ25,344.00 บาท  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เพื2อ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ2งทอ 25,344.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหน 6041180078 17/10/2560
70 ทาํกระเป๋าผา้แคนวาสเคลือบนาโน           1 งาน 38,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย รัตนทตั ชยัเมธี 38,000.00 บาท นาย รัตนทตั ชยัเมธี 38,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหน 6041180079 19/10/2560
71 ทดสอบเชืEอ           1 งาน 5,103.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวจิยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั4,770.00 บาท บริษทั ศูนยห์้องปฏิบตัิการและวจิยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 4,770.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหน 6041180080 19/10/2560
72 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 60,990.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.พี. บวรกิตติ~  จาํกดั 57,000.00 บาท บริษทั เอส.พี. บวรกิตติ~  จาํกดั 57,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180081 17/10/2560
73 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 1,712.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 1,600.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 1,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180082 17/10/2560
74 ซ่อมเปลี2ยนอะไหล่เครื2อง Biological Safe           1 งาน 6,634.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 6,200.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 6,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180083 17/10/2560
75 วสัดุวทิยาศาสตร์        3 รายการ 28,624.64    เฉพาะเจาะจง บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 26,752.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 26,752.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180084 20/10/2560
76 วสัดุวทิยาศาสตร์        3 รายการ 21,560.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 20,150.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 20,150.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180085 17/10/2560
77 วสัดุวทิยาศาสตร์        3 รายการ 12,299.65    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 11,495.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 11,495.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180086 18/10/2560
78 วสัดุวทิยาศาสตร์        4 รายการ 9,159.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 8,560.00 บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 8,560.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180087 18/10/2560
79 วสัดุวทิยาศาสตร์        4 รายการ 34,967.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 31,046.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 31,046.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180088 20/10/2560
80 วสัดุวทิยาศาสตร์        9 รายการ 21,935.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 20,500.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 20,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180089 18/10/2560
81 สายถ่ายไนโตรเจนเหลว ความยาว 1.5 เมตร        1 รายการ 32,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แลบ็เอก็เพรสโฟร์ยู จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั แลบ็เอก็เพรสโฟร์ยู จาํกดั 30,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180090 18/10/2560
82 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, 18 mers, 10        1 รายการ 481.50    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 450.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 450.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180091 18/10/2560
83 Acronis True Image 2018 - Standard Editi        1 รายการ 2,118.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดินนายด ์จาํกดั 1,980.00 บาท บริษทั ไอดินนายด ์จาํกดั 1,980.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180092 18/10/2560
84 Alginate lyase A1603-100MG        1 รายการ 16,734.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,640.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,640.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180093 18/10/2560
85 Plate Sterile PS 90 MM.        1 รายการ 1,872.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 1,750.00 บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 1,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180095 18/10/2560
86 Trichoro acetic acid 250g. Carlo#411525        1 รายการ 1,177.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 1,100.00 บาท บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 1,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180096 20/10/2560
87 2-Propanol, A.R.,2.5L (Fisher)        1 รายการ 8,025.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 7,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180097 18/10/2560
88 Iron (III) Nitrate Nonahydrate, 98%, A.C        1 รายการ 1,851.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,730.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,730.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180098 18/10/2560
89 Nitrogen 99.99% (OFN)        1 รายการ 8,560.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 8,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180099 18/10/2560
90 สารเคมี        2 รายการ 4,387.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,100.00 บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180100 19/10/2560
91 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 49,990.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 46,720.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 46,720.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180101 19/10/2560
92 สารเคมี        2 รายการ 12,979.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,130.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,130.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180102 19/10/2560
93 สารเคมี        3 รายการ 3,424.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 3,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180103 19/10/2560
94 สารเคมี        3 รายการ 20,800.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 19,440.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 19,440.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180104 19/10/2560
95 วสัดุวทิยาศาสตร์        3 รายการ 36,979.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีระเทรดดิEง จาํกดั 34,560.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิEง จาํกดั 34,560.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180105 19/10/2560
96 สารเคมี        4 รายการ 21,293.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 19,900.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 19,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180106 19/10/2560
97 สารเคมี        6 รายการ 39,440.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 36,860.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 36,860.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180107 19/10/2560
98 จา้งเหมาบริการรักษาความสะอาด ศน. ระยะเวลาจา้ง 1 เดือน          1  งาน 265,555.81 265,555.81    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.ซี.ซี.ออล เซอร์วสิ จาํกดั 248,183.00 บาท บริษทั เอน็.ซี.ซี.ออล เซอร์วสิ จาํกดั 248,183.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180108 19/10/2560
99 ซ่อมและติดตัEง Ball Valve สาํหรับเครื2องผลิตนํE า DI           1 งาน 2,675.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรีท เคมิคอล จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั ทรีท เคมิคอล จาํกดั 2,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180109 20/10/2560
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100 ซ่อมเครื2องตอกปัE มเดี2ยว       1 เครื2อง 3,210.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เหยี2ยวเฮง จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั เหยี2ยวเฮง จาํกดั 3,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180110 19/10/2560
101 MycoAlert Plus Mycoplasma Detection Kit        1 รายการ 57,780.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 54,000.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 54,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180111 19/10/2560
102 ซ่อมเครื2องผลิตนํE าบริสุทธิ~ คุณภาพสูง       1 เครื2อง 41,697.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิEง 1992 จาํกดั 38,970.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิEง 1992 จาํกดั 38,970.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180112 20/10/2560
103 วสัดุวทิยาศาสตร์        3 รายการ 25,316.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,477.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,477.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180113 19/10/2560
104 ทาํปกรายงาน Nanotec           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 6041180114 19/10/2560
105 หมึกพิมพเ์ครื2อง INK JET INK JP-K67        1 รายการ 3,745.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยโพลิเมอร์ ซพัพลาย จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั ไทยโพลิเมอร์ ซพัพลาย จาํกดั 3,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180115 20/10/2560
106 1TFS-CB-LMRNA003 : LIPOFECTAMINE MESSENG        1 รายการ 57,116.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 14,720.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 14,720.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180116 20/10/2560
107 BJ-5ta; Foreskin Fibroblast; Human (Homo        1 รายการ 83,400.01    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 77,943.93 บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 77,943.93 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180117 20/10/2560
108 Bottle 30 ml.W/M PP Nalgene        1 รายการ 3,158.64    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 2,952.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 2,952.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180118 20/10/2560
109 แผน่รองซบัสีขาว ขนาด 45x70cm.10/pk        1 รายการ 2,182.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั2น จาํกดั 2,040.00 บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั2น จาํกดั 2,040.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180119 20/10/2560
110 HPLC Syringe Filter, Nylon 0.45 um, 13mm        1 รายการ 20,865.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 19,500.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 19,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180120 20/10/2560
111 นํE ามนัสาํหรับปั�มสุญญากาศ        1 รายการ 13,696.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 12,800.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั2น จาํกดั 12,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180121 20/10/2560
112 Bottle 60 mL.W/M PP Nalgene        1 รายการ 3,745.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 3,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180122 20/10/2560
113 Syringe Plastic 1 ml. Nippro        1 รายการ 2,354.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 2,200.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 2,200.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180123 20/10/2560
114 Preclean 13 mm syring filter nylon membr        1 รายการ 856.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิริอินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 800.00 บาท บริษทั ศิริอินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180124 20/10/2560
115 Accutase Solution : Primary Human Cell C        1 รายการ 15,943.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,900.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,900.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180125 20/10/2560
116 จา้งเหมาการพฒันาสิ2งทอนาโน ทาํตน้แบบวสัดุ           1 งาน 27,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ภทัรกร สีหมอก 27,000.00 บาท นาย ภทัรกร สีหมอก 27,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180126 20/10/2560
117 Calibration Fee Pitch standard           1 งาน 8,057.10    เฉพาะเจาะจง  สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 7,530.00 บาท  สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 7,530.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180127 20/10/2560
118 platinum (pt) [ICP-OES]           1 งวด 36,112.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์เทค เทสติEง เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 33,750.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติEง เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 33,750.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180128 20/10/2560
119 5,7-DIMETHOXYFLAVONE CDS010458-10MG        1 รายการ 2,942.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,750.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,750.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180129 23/10/2560
120 Nitrogen 99.5% Gas content 7M3/CYL, CGA        1 รายการ 2,568.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 2,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180131 23/10/2560
121 อะไหล่เครื2อง HPLC        1 รายการ 1,177.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 1,100.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 1,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180132 23/10/2560
122 No.3422 TW,6.5 MM,8.0UM,PC,Steriled, 12P        1 รายการ 13,910.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติEง จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติEง จาํกดั 13,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180133 23/10/2560
123 Air Zero Gas content 7M3/CYL, CGA 540 VA        1 รายการ 3,852.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180134 23/10/2560
124 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 65,965.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 61,650.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 61,650.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180135 25/10/2560
125 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 38,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 36,355.14 บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 36,355.14 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180136 23/10/2560
126 เปลี2ยนอะไหล่ UPS เครื2อง TGA Metter           1 งาน 23,379.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั วคิทรอน ยู.พี.เอส.(ไทยแลนด)์ จาํกดั 21,850.00 บาท บริษทั วคิทรอน ยู.พี.เอส.(ไทยแลนด)์ จาํกดั 21,850.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180137 23/10/2560
127 สารเคมี        3 รายการ 63,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 59,439.25 บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 59,439.25 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180138 23/10/2560
128 สารสกดั        5 รายการ 92,533.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั อุตสาหกรรมเครื2องหอมไทย-จีน จาํกดั 86,480.00 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครื2องหอมไทย-จีน จาํกดั 86,480.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180139 23/10/2560
129 สารเคมี        2 รายการ 8,795.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,220.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,220.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180140 23/10/2560
130 สารเคมี        4 รายการ 29,039.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 27,140.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 27,140.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180141 23/10/2560
131 วสัดุงานประชาสัมพนัธ์        7 รายการ 17,800.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั โฟลว ์จิวเวลรี2 16,554.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั โฟลว ์จิวเวลรี2 16,554.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180142 2/11/2560
132 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 11,534.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,780.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,780.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180143 24/10/2560
133 จา้งศึกษาเงื2อนไขการเตรียมฟิลม์บางโลหะออกไซด์           1 งาน 50,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ศาสตรา ทองมา 50,000.00 บาท นาย ศาสตรา ทองมา 50,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180144 2/11/2560
134 วสัดุวทิยาศาสตร์        3 รายการ 7,896.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั โพลีซายน์ เซอร์วสิ จาํกดั 7,380.00 บาท บริษทั โพลีซายน์ เซอร์วสิ จาํกดั 7,380.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180145 24/10/2560
135 วสัดุซ่อมบาํรุงและติดตัEงงานอาคารสถานที2       10 รายการ 17,509.48    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 16,364.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 16,364.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180146 24/10/2560
136 Syringe Glass 20ml. หัวลอ็ค Top        1 รายการ 856.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 800.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180147 24/10/2560
137 Wypall L20 Perforated Jumbo Roll 96232        1 รายการ 12,165.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 11,370.00 บาท บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 11,370.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180148 24/10/2560
138 วสัดุวทิยาศาสตร์        3 รายการ 20,736.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 19,380.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 19,380.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180149 24/10/2560
139 วสัดุวทิยาศาสตร์        4 รายการ 19,260.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติEง จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติEง จาํกดั 18,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180150 24/10/2560
140 จา้งเหมาวเิคราะห์ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล           1 งาน 45,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย เธียรรัตน์ ตัEงไชยคีรี 45,000.00 บาท นาย เธียรรัตน์ ตัEงไชยคีรี 45,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180151 24/10/2560

โครงการ "การสังเคราะห์อนุภาคนาโนทางเลือก
รังสียูว"ี

141 วสัดุสาํนักงาน        3 รายการ 22,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิ2งมอลล ์จาํกดั 21,028.06 บาท บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิ2งมอลล ์จาํกดั 21,028.06 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180152 24/10/2560
142 สารเคมี       21 รายการ 43,302.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 40,470.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 40,470.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180153 24/10/2560
143 วสัดุสาํนักงาน       23 รายการ 4,924.01    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 4,601.88 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 4,601.88 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180154 24/10/2560
144 ค่าพืEนที2และออกแบบคูหานิทรรศการ           1 งาน 300,000.00 300,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั รีE ด เทรดเดก็ซ์ จาํกดั 280,373.83 บาท บริษทั รีE ด เทรดเดก็ซ์ จาํกดั 280,373.83 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180155 25/10/2560
145 Nitrogen 99.5% Gas content 7M3/CYL, CGA        1 รายการ 6,420.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 6,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180156 25/10/2560
146 กระปุกทรงกระบอก ขนาด 200g#PE200 (280/pk)        1 รายการ 8,988.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั2น จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั2น จาํกดั 8,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180157 25/10/2560
147 1.5ml Micro tubes (500 ea/pk, 10 pk/cs)        1 รายการ 13,460.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 12,580.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 12,580.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180158 25/10/2560
148 แกลลอน 5 ลิตร HDPE สีขาวขุ่น 25/pk,#0515        1 รายการ 8,560.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั2น จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั2น จาํกดั 8,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180159 25/10/2560
149 Moisture Preservation Glass - Clear Quar        1 รายการ 42,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 40,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180160 25/10/2560
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150 HPLC Syringe Filter, Nylon, 0.22um, 13mm        1 รายการ 10,849.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 10,140.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 10,140.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180161 25/10/2560
151 Cartridge Filament (10 Pcs/Box) 51E-0240        1 รายการ 58,957.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั2น จาํกดั 55,100.00 บาท บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั2น จาํกดั 55,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180162 25/10/2560
152 0.5 ml Micro tubes(1000 ea/pk, 10 pk/cs)        1 รายการ 14,380.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 13,440.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 13,440.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180163 25/10/2560
153 Glass ball OD 15 mm        1 รายการ 1,712.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 1,600.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 1,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180164 25/10/2560
154 Ethyl Alcohol abs. RPE-ACS 2500ml (C4146        1 รายการ 16,692.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,600.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180165 25/10/2560
155 สารเคมี        2 รายการ 7,276.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180166 25/10/2560
156 สารเคมี        2 รายการ 16,970.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด ์อินสตรูเมนท ์จาํกดั 15,860.00 บาท บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด ์อินสตรูเมนท ์จาํกดั 15,860.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180167 2/11/2560
157 สารเคมี        2 รายการ 26,857.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 25,100.00 บาท บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 25,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180168 25/10/2560
158 Nitrogen 99.99% (OFN)        1 รายการ 4,280.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 4,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180170 25/10/2560
159 วสัดุวทิยาศาสตร์        4 รายการ 9,373.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 8,760.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 8,760.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180171 25/10/2560
160 สารเคมี,15,943        6 รายการ 15,943.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 14,900.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 14,900.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180172 25/10/2560
161 สื2อประชาสัมพนัธ์ผลงานวจิยัของศูนย์           1 งาน 29,746.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ว ีเอส เอท อินเตอร์ 27,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ว ีเอส เอท อินเตอร์ 27,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180173 25/10/2560
162 ซ่อมเครื2อง High-performance liquid chro           1 งาน 51,734.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 48,350.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 48,350.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180174 25/10/2560
163 2SRF2-16534 K : Minisart Filter 0.2 UM.,        1 รายการ 8,346.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180175 27/10/2560
164 Zinc Oxide        1 รายการ 5,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลไอซี อโกรเทค จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั แอลไอซี อโกรเทค จาํกดั 5,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180176 27/10/2560
165 Bottle Screw Cap Duran 2000ml        1 รายการ 6,002.70    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 5,610.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 5,610.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180177 27/10/2560
166 Membrane Filter ขนาด 5 ไมครอน        1 รายการ 5,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสราส จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั แอสราส จาํกดั 5,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180178 27/10/2560
167 Filter Paper No.1,25 mm. Whatman        1 รายการ 4,815.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 4,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180179 27/10/2560
168 Column ID 50 mm length 100mm        1 รายการ 1,016.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 950.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 950.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180180 30/10/2560
169 สารเคมี        2 รายการ 31,383.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,440.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,440.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180181 27/10/2560
170 สารเคมี        2 รายการ 5,061.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,730.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,730.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180182 27/10/2560
171 สารเคมี        4 รายการ 15,087.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,100.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180183 27/10/2560
172 Backdrop 3x3 หน้าตรง (ขนาด 359x230 ซม.)           1 งาน 10,700.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 10,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 10,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180184 27/10/2560
173 จา้งบาํรุงรักษาFast Protein Liquid Chroma           1 งวด 195,703.00 195,703.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิEง 1992 จาํกดั 182,900.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิEง 1992 จาํกดั 182,900.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180185 30/10/2560
174 Pueraria mirifica crude extract        1 รายการ 38,520.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอวา แพลนท ์จาํกดั 36,000.00 บาท บริษทั เอวา แพลนท ์จาํกดั 36,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180186 30/10/2560
175 แผน่ปูพืEนคอนกรีต ขนาด 40x40x4 cm หน้าเร           1 งาน 3,420.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สยามบลอ็ก คอนกรีต 3,420.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สยามบลอ็ก คอนกรีต 3,420.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180187 30/10/2560
176 Round bottom flask 1000ml B.29/32        1 รายการ 6,848.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 6,400.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 6,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180189 30/10/2560
177 Nitrogen 99.5% Gas content 7M3/CYL        1 รายการ 2,568.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 2,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180190 30/10/2560
178 Bottle Screw Cap Duran 1000ml        1 รายการ 4,547.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 4,250.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 4,250.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180191 30/10/2560
179 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 39,151.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 36,590.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 36,590.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180192 30/10/2560
180 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 5,761.95    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,385.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,385.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180193 30/10/2560
181 สารเคมี        2 รายการ 38,455.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 35,940.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 35,940.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180194 30/10/2560
182 วสัดุวทิยาศาสตร์        2 รายการ 5,917.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,530.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,530.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180195 30/10/2560
183 สารเคมี        2 รายการ 5,885.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 5,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180196 30/10/2560
184 สารเคมี        2 รายการ 8,474.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีระเทรดดิEง จาํกดั 7,920.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิEง จาํกดั 7,920.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180197 30/10/2560
185 วสัดุวทิยาศาสตร์        3 รายการ 12,947.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 12,100.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 12,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180198 30/10/2560
186 วเิคราะห์ทดสอบ           1 งาน 4,066.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 3,800.00 บาท บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 3,800.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180199 30/10/2560
187 วสัดุวทิยาศาสตร์        5 รายการ 50,236.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติEง จาํกดั 46,950.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติEง จาํกดั 46,950.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180200 30/10/2560
188 ทดสอบสิ2งทอ Anti-bacteria : AATCC 100 (Stap,Kleb)           1 งาน 12,840.00    เฉพาะเจาะจง  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เพื2อ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ2งทอ12,000.00 บาท  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เพื2อ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ2งทอ 12,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180201 30/10/2560
189 ทดสอบสิ2งทอ           1 งาน 23,754.00    เฉพาะเจาะจง  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เพื2อ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ2งทอ22,200.00 บาท  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เพื2อ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ2งทอ 22,200.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180202 30/10/2560
190 สอบเทียบ Conductivity Meter       2 เครื2อง 16,050.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แคลิเบรชั2น แลบอราทอรี จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั แคลิเบรชั2น แลบอราทอรี จาํกดั 15,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180203 31/10/2560
191 Custom Oligos Syn        1 รายการ 64,200.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 60,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 60,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180205 31/10/2560
192 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, 47 mers,        1 รายการ 57,245.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 53,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 53,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180206 31/10/2560
193 Custom Oligos        2 รายการ 6,111.84    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,712.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,712.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180207 31/10/2560
194 วสัดุวทิยาศาสตร์        4 รายการ 5,339.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 4,990.00 บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 4,990.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180208 31/10/2560
195 เปลี2ยนกระจกห้องปฏิบตัิการ INC2B-309           1 งาน 18,190.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็พี 99 จาํกดั 17,000.00 บาท บริษทั เอน็พี 99 จาํกดั 17,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180209 31/10/2560
196 ซ่อมเครื2อง High Pressure Homogenizer       1 เครื2อง 37,343.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จาํกดั 34,900.00 บาท บริษทั เมดิทอป จาํกดั 34,900.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180210 31/10/2560
197 Sofeware License for CasaXPS           1 งาน 37,300.20    เฉพาะเจาะจง  Casa Software Ltd. 830.00 EUR  Casa Software Ltd. 830.00 EURมีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042180001 3/10/2560
198 Material           1 งาน 23,580.00    เฉพาะเจาะจง  CalBioreagents 655.00 USD  CalBioreagents 655.00 USDมีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180002 3/10/2560
199 Material           1 งาน 33,696.00    เฉพาะเจาะจง  Meridian Life Science,Inc 936.00 USD  Meridian Life Science,Inc 936.00 USDมีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180003 3/10/2560
200 Material           1 งาน 41,794.20    เฉพาะเจาะจง  Biosyntech Malaysia Group 1,085.00 USD  Biosyntech Malaysia Group 1,085.00 USDมีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180004 5/10/2560
201 ADBJ20-E2-PL75        1 รายการ 22,800.00    เฉพาะเจาะจง  element14 Pte Ltd. 22,800.00 บาท  element14 Pte Ltd. 22,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180005 18/10/2560
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202 Material        5 รายการ 59,130.00    เฉพาะเจาะจง  Fitzgerald Industries Int 1,642.50 USD  Fitzgerald Industries Int 1,642.50 USDมีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180006 18/10/2560
203 Material   6 รายการ 65,493.00    เฉพาะเจาะจง  Fitzgerald Industries Int 1,819.25 USD  Fitzgerald Industries Int 1,819.25 USDมีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180007 18/10/2560
204 Material        1 รายการ 36,900.00    เฉพาะเจาะจง  NanoIntegris Technologies 1,025.00 USD  NanoIntegris Technologies 1,025.00 USDมีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180008 20/10/2560
205 Surface Topography Standard,10nm        1 รายการ 181,476.00 181,476.00    เฉพาะเจาะจง  MILLICE PRIVATE LIMITED 5,041.00 USD  MILLICE PRIVATE LIMITED 5,041.00 USDมีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180009 20/10/2560
206 Material        2 รายการ 32,526.00    เฉพาะเจาะจง  Randox Laboratories Ltd. 903.50 USD  Randox Laboratories Ltd. 903.50 USDมีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180010 30/10/2560
207 Material        5 รายการ 236,908.50 236,908.50    เฉพาะเจาะจง  NETZSCH Vakumix GMbH 5,371.25 EUR  NETZSCH Vakumix GMbH 5,371.25 EURมีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042180011 2/11/2560

208 ตรวจสอบบาํรุงรักษาระบบผลิตนํE า จาํนวน 6 ครัE ง           1 งาน 32,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรีท เคมิคอล จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั ทรีท เคมิคอล จาํกดั 30,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043180004 
(6052180002) 9/10/2560

209 จา้งเหมาบริการตรวจเชค็และบาํรุงรักษาระบบห้อง Clean Room           1 งาน 98,654.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สกิล ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั 98,654.00 บาท บริษทั สกิล ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั 98,654.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด
6043180005 
(6052170078) 10/10/2560

210 จา้งเหมาบริการบนัทึกขอ้มูล           1 งาน 261,936.00 261,936.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สามพี โปรเฟซชนันัล จาํกดั 244,800.00 บาท บริษทั สามพี โปรเฟซชนันัล จาํกดั 244,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043180006 
(6052180004) 12/10/2560

211 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั ระยะเวลา 12 เดือน           1 งาน 530,000.00 530,000.00      สอบราคา บริษทั รักษาความปลอดภยั รัศมีแจ่มผล จาํกดั 470,400.00 บาท บริษทั รักษาความปลอดภยั รัศมีแจ่มผล จาํกดั 470,400.00 บาท ราคาตํ2าสุด 6043180008 2/11/2560
 ตัEงแต่เดือนตุลาคม 2560 - กนัยายน 2561 บริษทั รักษาความปลอดภยั มารีน แอซเซ็ท โปรเทค็ชั2น จาํกดั 513,600.00 บาท (6052170080)

212 จา้งบาํรุงรักษาและสอบเทียบเครื2องมือ Flow Cytometer           1 งาน 160,500.00 160,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 150,000.00 บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 150,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043180010 
(6052180006) 20/10/2560

213 จา้งบาํรุงรักษาเครื2องตรวจวเิคราะห์ฯ           1 งาน 310,300.00 310,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฮ-เทค อิมเมจจิEง จาํกดั 290,000.00 บาท บริษทั ไฮ-เทค อิมเมจจิEง จาํกดั 290,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043180011 
(6052180007) 25/10/2560

214 ถุงมือยางไนไตร size S/M/L        1 รายการ 329,560.00 329,560.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ผลพาลาเดียม จาํกดั 199,430.00 บาท บริษทั ผลพาลาเดียม จาํกดั 199,430.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด
6043180013 
(6051180001) 1/11/2560

217 จา้งเหมาบริการเครื2องถ่ายเอกสารพร้อมพนักงาน           1 งาน 180,000.00 180,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํกดั 180,000.00 บาท บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํกดั 180,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด
6043170126 
(6052170079) 27/09/2560

219 จา้งเหมาบริการงานบาํรุรักษาระบบแจง้เหตุเพลิงไหมแ้ละ           1 งาน 213,144.00 213,144.00 ตกลงราคา บริษทั แอนตีEไฟร์ จาํกดั 199,200.00 บาท บริษทั แอนตีEไฟร์ จาํกดั 199,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043180002 27/09/2560
ระบบดบัเพลิงอตัโนมตัิ (6052170081)

220 จา้งเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสาร/พสัดุ           1 งาน 228,000.00 228,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอาทซ์อร์สซิ2ง แฟคทอรี2  จาํกดั 204,000.00 บาท บริษทั เอาทซ์อร์สซิ2ง แฟคทอรี2  จาํกดั 204,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043170130 
(6052170084) 28/09/2560

221 จา้งเหมาพนักงานบริหารอาคาร           1 งาน 179,760.00 179,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรแอค็ทีฟ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 168,000.00 บาท บริษทั โปรแอค็ทีฟ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 168,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043170131 
(6052170085) 28/09/2560

222 จา้งเหมาบริการพนักงานตอ้นรับและรับโทรศพัท์           1 งาน 260,640.00 260,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สามพี โปรเฟซชนันัล จาํกดั 243,504.00 บาท บริษทั สามพี โปรเฟซชนันัล จาํกดั 243,504.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043170132 
(6052170086) 28/09/2560

223 จา้งเหมาศึกษาและวจิยั โครงการ "การศึกษาคจา้งเหมาศึกษาและวจิยั           1 งาน 370,000.00 370,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย คณวฒัน์ อศัวฉัตรโรจน์ 370,000.00 บาท นาย คณวฒัน์ อศัวฉัตรโรจน์ 370,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170133 28/09/2560
โครงการ "การศึกษาความสามารถและโอกาสทางการตลาด ของกลุ่ม (6052170087)
ผลิตภณัฑช์ะลอวยัและป้องกนัรังสียูวจีากสมุนไพรไทย

224 จา้งเหมาบริการ บริหารจดัการดา้นความปลอดภยั           1 งาน 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชชัฎาวรรณ ศิริจนัทราวงษ์ 63,000.00 บาท นางสาว ชชัฎาวรรณ ศิริจนัทราวงษ์ 63,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043170134 
(6052170088) 18/10/2560

225 จา้งเหมาบริการ งานบริหารระบบอาคาร           1 งาน 1,600,000.00 1,600,000.00 สอบราคา บริษทั โปรแอค็ทีฟ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,535,664.00 บาท บริษทั โปรแอค็ทีฟ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,535,664.00 บาท
มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม
ขอ้กาํหนดและราคาตํ2าสุด 6043180001 3/10/2560

บริษทั รักษาความปลอดภยั ฟีนิกซ์ เอส แอนด ์ซี จาํกดั 1,578,715.68 บาท (6052180001)
บริษทั ทีดบับลิว ฟาซิลิตีE  เซอร์วสิ จาํกดั 1,540,800.00 บาท
บริษทั สยามคอน กรุ๊ป จาํกดั 1,348,200.00 บาท
บริษทั พร้อมเทคโนเซอร์วสิ จาํกดั 1,560,060.00 บาท

226 จา้งที2ปรึกษาวางกุลยุทธ์ดา้นการบริหาร ในสร้างเครือข่ายความร่วมมือ           1 งาน 1,800,000.00 1,800,000.00
จา้งที2ปรึกษา-
เฉพาะเจาะจง นางสาว สุภาพรรณ เสราภิณ 1,800,000.00 บาท นางสาว สุภาพรรณ เสราภิณ 1,800,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043170125 26/09/2560

ต่างประเทศเพื2อส่งเสริมการสร้าง International Visibility (6053170009)
 ของศูนยน์าโนเทค โนโลยีแห่งชาติ
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