
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 จา้งดาํเนินการสังเคราะห์สารตา้นเชื�อไวรัสเอชไอวี           1 งาน 25,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สหรัฐ  เตชะพนาลยั 25,000.00 บาท นาย สหรัฐ  เตชะพนาลยั 25,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180211 1/11/2560

ทีโนโฟเวีย อลาฟินาไมดฟ์ูมาเรต (ทีเอเอฟ)
2 Pyrenecarboxylic acid 97%        1 รายการ 4,183.70    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,910.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,910.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180212 1/11/2560
3 Cyanomethyl Dodecyl Trithiocarbonate        1 รายการ 12,390.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 11,580.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 11,580.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180213 1/11/2560
4 20ml Luer-Lok Plastic Disposable Syringe        1 รายการ 2,065.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 1,930.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 1,930.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180214 1/11/2560
5 นํ�ามนัหอมระเหย        4 รายการ 94,855.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั อุตสาหกรรมเครืZองหอมไทย-จีน จาํกดั 88,650.00 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครืZองหอมไทย-จีน จาํกดั 88,650.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180215 1/11/2560
6 วสัดุวิทยาศาสตร์        8 รายการ 25,487.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 23,820.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 23,820.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180216 1/11/2560
7 วิเคราะห์ทดสอบ           1 งาน 28,890.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย 27,000.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 27,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180217 1/11/2560
8 วิเคราะห์ทดสอบ           1 งาน 62,595.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย 58,500.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 58,500.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180218 1/11/2560
9 ปรับปรุงโปรแกรมสาํหรับการประมวลผล           1 งาน 3,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย กนัตวีร์   บินศรี 3,500.00 บาท นาย กนัตวีร์   บินศรี 3,500.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180219 1/11/2560
10 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 6041180220 2/11/2560
11 วสัดุงานประชาสัมพนัธ์        7 รายการ 17,800.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โฟลว ์จิวเวลรีZ 17,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โฟลว ์จิวเวลรีZ 17,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180221 2/11/2560
12 สารเคมี        2 รายการ 21,218.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,830.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,830.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180222 2/11/2560
13 จา้งเตรียมพื�นทีZเคลือบเซลลแ์สงอาทิตย์           1 งาน 114,490.00 114,490.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ประชุมเอน็จิเนียริZง (1996) จาํกดั 107,000.00 บาท บริษทั ประชุมเอน็จิเนียริZง (1996) จาํกดั 107,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180223 9/11/2560
14 สารเคมี        5 รายการ 8,281.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,740.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 7,740.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180224 2/11/2560
15 Diaminopyrimidine, 97%        1 รายการ 20,094.60    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 18,780.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 18,780.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180225 2/11/2560
16 สารเคมี        2 รายการ 5,681.70    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,310.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,310.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180226 2/11/2560
17 สายสแตนเลสถกัทนความร้อน        1 รายการ 4,815.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 4,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180227 6/11/2560
18 Quartz/U tube OD 6mm length 17 cm        1 รายการ 25,252.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 23,600.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 23,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180228 6/11/2560
19 Cherry Flavour TNC753        1 รายการ 14,445.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จาํกดั 13,500.00 บาท บริษทั ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จาํกดั 13,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180229 6/11/2560
20 โต๊ะหินขดัเหลีZยม           2 ชุด 6,420.00    เฉพาะเจาะจง  บางพนูเฟอร์นิเจอร์ (สาํนกังานใหญ)่ 6,000.00 บาท  บางพนูเฟอร์นิเจอร์ (สาํนกังานใหญ)่ 6,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180230 6/11/2560
21 2ml Micro tubes (500 ea/pk, 10 pk/cs)        1 รายการ 10,978.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 10,260.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 10,260.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180231 6/11/2560
22 อะไหล่สาํหรับซ่อมคอมพวิเตอร์        3 รายการ 14,231.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ทีพ ีจาํกดั 13,300.00 บาท บริษทั เอน็ทีพ ีจาํกดั 13,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180232 6/11/2560
23 Genomic DNA Clean & Concentrator-25,        1 รายการ 16,745.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,650.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 15,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180233 6/11/2560
24 CellCarrier-96 Ultra Microplates,        1 รายการ 29,104.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 27,200.00 บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 27,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180234 6/11/2560
25 MitoSOX Red mitochondrial superoxide ind        1 รายการ 21,870.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 20,440.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 20,440.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180235 6/11/2560
26 สารเคมี        2 รายการ 17,548.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 16,400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 16,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180236 6/11/2560
27 สารเคมี        3 รายการ 7,971.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,450.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,450.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180237 6/11/2560
28 สารเคมี        4 รายการ 63,344.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 59,200.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 59,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180238 6/11/2560
29 สารเคมี        4 รายการ 50,568.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 47,260.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 47,260.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180239 6/11/2560
30 วสัดุวิทยาศาสตร์        4 รายการ 35,738.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 33,400.00 บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 33,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180240 6/11/2560
31 จดัจา้งบาํรุงรักษาเครืZอง Scanning Electron Microscope (SEM          1 งาน 42,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชัZน จาํกดั 40,000.00 บาท บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชัZน จาํกดั 40,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180241 7/11/2560
32 PrimePCR SYBR Green Assay        1 รายการ 42,532.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีZส์ จาํกดั 39,750.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีZส์ จาํกดั 39,750.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180243 7/11/2560
33 สารเคมี        5 รายการ 50,188.35    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีZส์ จาํกดั 46,905.00 บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีZส์ จาํกดั 46,905.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180244 7/11/2560
34 บาํรุงรักษาเครืZอง AFM           1 งาน 497,550.00 497,550.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชัZน จาํกดั 465,000.00 บาท บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชัZน จาํกดั 465,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนดด 6041180245 7/11/2560
35 ถงัขยะสแตนเลสทรงกลมเทา้เหยยีบ        1 รายการ 8,560.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซัน ควอลิตี�  อินดสัทรีส์ จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั ซัน ควอลิตี�  อินดสัทรีส์ จาํกดั 8,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180246 7/11/2560
36 Nitrogen 99.99% (OFN)        1 รายการ 8,560.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 8,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180247 7/11/2560
37 Boat Quartz OD 38mm length 10 cm        1 รายการ 16,478.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 15,400.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 15,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180248 7/11/2560
38 Thymine 99% 100g (A157851000)        1 รายการ 4,900.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,580.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,580.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180249 7/11/2560
39 สารเคมี        3 รายการ 19,548.90    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 18,270.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 18,270.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180250 7/11/2560
40 สารเคมี        7 รายการ 33,544.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 31,350.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 31,350.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180251 7/11/2560
41 สารเคมี       10 รายการ 62,209.80    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 58,140.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 58,140.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180253 8/11/2560

สรุปผลการดาํเนินการจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
ระหว่างวนัทีZ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 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#

สรุปผลการดาํเนินการจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
ระหว่างวนัทีZ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

42 อุปกรณ์เดินท่อก๊าซสาํหรับเครืZองผลิตก๊าซไนโตรเจน        1 รายการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 14,018.69 บาท บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 14,018.69 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180255 8/11/2560
43 Au Pellets 99.99%, 10 grams        1 รายการ 24,999.48    เฉพาะเจาะจง บริษทั นีโอแวค จาํกดั 23,364.00 บาท บริษทั นีโอแวค จาํกดั 23,364.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180256 8/11/2560
44 Chloroacetic Acid flakes 99%        1 รายการ 2,300.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,150.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,150.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180257 8/11/2560
45 RO Membrane 950 GPD        1 รายการ 9,630.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 9,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180258 8/11/2560
46 Circuit Breaker ควบคุมการทาํงานตูดู้ดควนั        1 รายการ 2,568.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 2,400.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 2,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180259 8/11/2560
47 อะไหล่กลอ้งจุลทรรศน์หวักลบั ชนิด 3 ตา        4 รายการ 7,811.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สเปซเมด จาํกดั 7,300.00 บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 7,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180260 8/11/2560
48 ศึกษาทาํตน้แบบวสัดุ สิZงทอสาํหรับการวิจยั           1 งาน 19,750.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ญาณินท ์โหสกุล 19,750.00 บาท นางสาว ญาณินท ์โหสกุล 19,750.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180261 9/11/2560
49 ซ่อมเครืZอง Homoginnizer/Heidolph           1 งาน 5,243.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 4,900.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 4,900.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180262 8/11/2560
50 ติดตั�งระบบท่อ Exhaust Oven           1 งาน 6,420.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 6,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180263 8/11/2560
51 อิเลค็โทรด        1 รายการ 18,232.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 17,040.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 17,040.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180264 9/11/2560
52 ซ่อมเครืZอง Scrubber หอ้งร้อน           1 งาน 17,045.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 15,930.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 15,930.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180265 9/11/2560
53 สอบเทียบ Stainless Steal Ruler_1           1 งาน 1,070.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แคลิเบรชัZน แลบอราทอรี จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั แคลิเบรชัZน แลบอราทอรี จาํกดั 1,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180266 9/11/2560
54 สอบเทียบ       3 เครืZอง 4,542.15    เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอร์โมโลย ีจาํกดั 4,245.00 บาท บริษทั เทอร์โมโลย ีจาํกดั 4,245.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180267 9/11/2560
55 สอบเทียบ       5 เครืZอง 7,661.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั7,160.00 บาท บริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและวิจยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั 7,160.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180268 9/11/2560
56 1KGB-KG1333 : 1000UL., BLUE, LONG TIPS        1 รายการ 4,654.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 4,350.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 4,350.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180269 9/11/2560
57 วสัดุสาํนกังาน       60 รายการ 15,504.04    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 14,489.76 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 14,489.76 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180270 9/11/2560
58 วสัดุซ่อมบาํรุงงานอาคาร       11 รายการ 25,359.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 23,700.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 23,700.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180271 9/11/2560
59 ซ่อมเปลีZยนหลอด Fluorescence Microscopy           1 งาน 17,399.27    เฉพาะเจาะจง บริษทั สเปซเมด จาํกดั 16,258.00 บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 16,258.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180272 9/11/2560
60 รถเขน็สแตนเลส 3 ชั�น แขนเอียง           1 คนั 8,025.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดกัส์ จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดกัส์ จาํกดั 7,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180274 10/11/2560
61 Wan Sao Long        1 รายการ 18,725.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อุตสาหกรรมเครืZองหอมไทย-จีน จาํกดั 17,500.00 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครืZองหอมไทย-จีน จาํกดั 17,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180275 10/11/2560
62 สารเคมี        3 รายการ 34,507.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 32,250.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 32,250.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180276 10/11/2560
63  วสัดุวิทยาศาสตร์        3 รายการ 16,772.25    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 15,675.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 15,675.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180277 10/11/2560
64 สารเคมี        3 รายการ 40,510.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 37,860.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 37,860.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180278 10/11/2560
65 สารเคมี        4 รายการ 62,006.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางกอกเคมาร์ท 57,950.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางกอกเคมาร์ท 57,950.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180279 10/11/2560
66 Sudan Black B, Certified by the Biologic        1 รายการ 5,724.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,350.00 บาท บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,350.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180280 10/11/2560
67 จา้งเปลีZยนอะไหล่เครืZอง 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 6041180281 13/11/2560
68 Masterflex peroxide-cured silicone tubin        1 รายการ 3,745.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180282 13/11/2560
69 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 3,852.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,600.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180283 13/11/2560
70 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 23,861.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 22,300.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 22,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180284 13/11/2560
71 Soxhlet OD 32mm length 13 cm        1 รายการ 5,671.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 5,300.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 5,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180285 16/11/2560
72 Free Standing Centrifuge Tube with cap        1 รายการ 8,988.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 8,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180286 16/11/2560
73 Evaporating flask, pear shape        1 รายการ 1,444.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 1,350.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 1,350.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180287 16/11/2560
74 สอบเทียบ           1 งาน 7,490.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชัZนแนล เทคโนโลย ีจาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชัZนแนล เทคโนโลย ีจาํกดั 7,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180288 16/11/2560
75 Column Ultracarb 5u ODS (30)        1 รายการ 30,495.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 28,500.00 บาท บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 28,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180289 16/11/2560
76 EUDRAGIT L 30 D-55 (DRUM/30 KG)        1 รายการ 18,618.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น มาร์เกต็ติ�ง (ที) จาํกดั 17,400.00 บาท บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น มาร์เกต็ติ�ง (ที) จาํกดั 17,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180290 16/11/2560
77 UHPLC FITTING 2 S (SUB#228-53204)        1 รายการ 12,198.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 11,400.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 11,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180291 16/11/2560
78 LIGNIN, ALKALI 370959-100G        1 รายการ 4,205.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,930.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,930.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180292 16/11/2560
79 Ethyl Alcohol abs. RPE-ACS 2500ml        1 รายการ 3,338.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,120.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,120.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180293 16/11/2560
80 จา้งติดตั�งประตูกระจกอลูมิเนียมและเครืZองปรับอากาศ           1 งาน 82,925.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ประชุมเอน็จิเนียริZง (1996) จาํกดั 77,500.00 บาท บริษทั ประชุมเอน็จิเนียริZง (1996) จาํกดั 77,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180294 16/11/2560
81 Hydroxypropyl Methyl Cellulose        1 รายการ 5,767.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,390.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,390.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180295 16/11/2560
82 1000 ul Pipet Tip (Color : Clear)        1 รายการ 10,914.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 10,200.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 10,200.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180296 16/11/2560
83 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 8,784.70    เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีที.เครืZองมือวิทย ์จาํกดั 8,210.00 บาท บริษทั พ.ีที.เครืZองมือวิทย ์จาํกดั 8,210.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180297 16/11/2560
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84 สารเคมี        2 รายการ 20,062.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน์แองเกิล จาํกดั 18,750.00 บาท บริษทั ไซน์แองเกิล จาํกดั 18,750.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180298 16/11/2560
85 สารเคมี        2 รายการ 2,332.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,180.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,180.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180299 16/11/2560
86 วสัดุวิทยาศาสตร์        3 รายการ 25,252.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 23,600.00 บาท บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 23,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180300 16/11/2560
87 สารเคมี        3 รายการ 14,584.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,630.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,630.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180301 17/11/2560
88 วสัดุและสารเคมี        4 รายการ 7,243.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 6,770.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 6,770.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180303 17/11/2560
89 วสัดุวิทยาศาสตร์        4 รายการ 20,437.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,100.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 19,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180304 17/11/2560
90 วสัดุวิทยาศาสตร์        6 รายการ 31,779.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 29,700.00 บาท บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 29,700.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180305 17/11/2560
91 วสัดุวิทยาศาสตร์        5 รายการ 6,013.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 5,620.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 5,620.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180306 17/11/2560
92 สอบเทียบ           1 งาน 2,675.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แคลิเบรชัZน แลบอราทอรี จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั แคลิเบรชัZน แลบอราทอรี จาํกดั 2,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180307 17/11/2560
93 ซ่อมเครืZอง Circulation Bath           1 งาน 3,531.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จาํกดั 3,300.00 บาท บริษทั ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จาํกดั 3,300.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180308 17/11/2560
94 Hypure Molecular Biology Grade Water, 50        1 รายการ 1,926.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180309 17/11/2560
95 Platinum foil, 0.025mm (0.001in) thick        1 รายการ 8,346.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 7,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180310 17/11/2560
96 ขอ้ต่อตรงท่อก๊าซ        1 รายการ 4,280.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 4,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180311 17/11/2560
97 Erythromycin Bioreagent, Suitable for        1 รายการ 7,361.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,880.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,880.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180312 17/11/2560
98 Live/Dead Viavility/Cytotoxicity Kit        1 รายการ 33,993.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 31,770.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 31,770.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180313 17/11/2560
99 Adhesive Film : Optical transmittance        1 รายการ 3,210.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 3,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180314 17/11/2560
100 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, 87 mers        1 รายการ 89,880.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 84,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 84,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180315 17/11/2560
101 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, 47 mers        1 รายการ 57,245.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 53,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 53,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180317 20/11/2560
102 Beta-Glucan Assay Kit        1 รายการ 14,338.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 13,400.00 บาท บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 13,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180318 20/11/2560
103 สารเคมี        1 รายการ 10,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180319 20/11/2560
104 Fetal Bovine Serum, 500 ML        1 รายการ 32,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 30,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180320 20/11/2560
105 F-12 Nutrient Mixture (HAM), 1000 ML        1 รายการ 7,019.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,560.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,560.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180321 20/11/2560
106 Lead(II) oidide beads        1 รายการ 9,373.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,760.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,760.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180322 20/11/2560
107 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 19,260.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ทโฟล  จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั สมาร์ทโฟล  จาํกดั 18,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180323 20/11/2560
108 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 2,140.00    เฉพาะเจาะจง  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคม 2,000.00 บาท  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคม 2,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180324 20/11/2560
109 สารเคมี        2 รายการ 33,277.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 31,100.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 31,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180325 20/11/2560
110 สารเคมี        3 รายการ 6,687.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,250.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,250.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180326 20/11/2560
111 วสัดุวิทยาศาสตร์        3 รายการ 48,792.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 45,600.00 บาท บริษทั พ.ีที.ไซเอนทิฟิค จาํกดั 45,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180327 20/11/2560
112 สารเคมี        3 รายการ 42,618.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 39,830.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 39,830.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180328 20/11/2560
113 วสัดุวิทยาศาสตร์        4 รายการ 4,821.42    เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีที.เครืZองมือวิทย ์จาํกดั 4,506.00 บาท บริษทั พ.ีที.เครืZองมือวิทย ์จาํกดั 4,506.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180329 20/11/2560
114 วสัดุวิทยาศาสตร์        5 รายการ 45,261.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 42,300.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 42,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180330 20/11/2560
115 วสัดุและสารเคมี        5 รายการ 67,559.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 63,140.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 63,140.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180331 21/11/2560
116 อุปกรณ์ทีZใชบ้าํรุงรักษาเครืZอง CHN        7 รายการ 21,348.53    เฉพาะเจาะจง บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,951.90 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,951.90 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180332 21/11/2560
117 วสัดุและสารเคมี       11 รายการ 68,458.60    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 63,980.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 63,980.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180333 21/11/2560
118 แปรรูปมะพร้าวผงระดบัไมครอน           1 งาน 40,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ปรเมศวร์ อุบลหอม 40,000.00 บาท นาย ปรเมศวร์ อุบลหอม 40,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180334 21/11/2560
119 ซ่อมเครืZองควบคุมอุณหภูมิและความชื�น           1 งาน 25,145.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 23,500.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 23,500.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180335 21/11/2560
120 เปลีZยนกระจกเครืZองพน่ทราย           1 งาน 1,070.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 1,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180336 21/11/2560
121 ตูเ้อกสารเตี�ย          12 ตู้ 32,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 30,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180337 21/11/2560
122 Liquid Nitrogen Delivery Service at Site        1 รายการ 25,680.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยอินเตอร์แก๊สแอนดเ์คมิคลัซัพพลาย จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั ไทยอินเตอร์แก๊สแอนดเ์คมิคลัซัพพลาย จาํกดั 24,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180338 21/11/2560
123 ตลบัหมึกโทนเนอร์         1 กล่อง 6,290.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 5,878.50 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 5,878.50 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180339 21/11/2560
124 เครืZองคอมพวิเตอร์ประสิทธิภาพสูงฯ           1 งาน 203,728.00 203,728.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ คอร์ปอเรชัZน จาํกดั 190,400.00 บาท บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ คอร์ปอเรชัZน จาํกดั 190,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180340 21/11/2560
125 Double sided carbon tape 8mm x 20mm        1 รายการ 3,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 2,897.20 บาท บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 2,897.20 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180341 21/11/2560
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สรุปผลการดาํเนินการจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
ระหว่างวนัทีZ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

126 Asiaticoside 43191-5MG-F        1 รายการ 6,345.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,930.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 5,930.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180342 21/11/2560
127 N,N-Dimethylformamide RPE-ACS 2500ml        1 รายการ 5,136.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180343 21/11/2560
128 LY2157299-1mg 15312        1 รายการ 9,095.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธีลสุ ซัพพลาย 8,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธีลสุ ซัพพลาย 8,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180345 21/11/2560
129 n-Butyric Acid 99+% 1000ml        1 รายการ 4,066.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180346 21/11/2560
130 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 8,602.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชัZน จาํกดั 8,040.00 บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชัZน จาํกดั 8,040.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180347 21/11/2560
131 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 8,763.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 8,190.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 8,190.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180348 21/11/2560
132 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Platinum           1 งาน 4,333.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย 4,050.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 4,050.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180349 21/11/2560
133 บริการสกดัสมุนไพรลูกซัด           1 งาน 13,600.00    เฉพาะเจาะจง  กองพฒันายาแผนไทยและสมุนไพร 13,600.00 บาท  กองพฒันายาแผนไทยและสมุนไพร 13,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180350 24/11/2560
134 จา้งเหมาเพืZอดาํเนินการและผลิตผงแหง้           1 งาน 27,400.00    เฉพาะเจาะจง นาย อนุศกัดิ�   กนัวิเศษ 27,400.00 บาท นาย อนุศกัดิ�   กนัวิเศษ 27,400.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180351 21/11/2560
135 Amyloglucosidase From Aspergillus Niger        1 รายการ 11,128.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,400.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180352 21/11/2560
136 Invertase (fructofuranosidase) (yeast)        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 6041180353 21/11/2560
137 Glass ball OD 15 mm        1 รายการ 2,396.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 2,240.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 2,240.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180354 21/11/2560
138 หลอด BET ดา้นล่างกระเปาะชนิดกลม        1 รายการ 2,461.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 2,300.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 2,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180355 21/11/2560
139 Methanol, Chromasolv For HPLC        1 รายการ 3,210.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180356 21/11/2560
140 (+/-)-L-ALLIIN>=90% (hplc)        1 รายการ 13,000.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,150.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,150.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180357 21/11/2560
141 ไนโตรเจนเหลว        1 รายการ 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไครโอเซิร์ฟ จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั ไครโอเซิร์ฟ จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180358 21/11/2560
142 Polyacrylonitrile 181315-100G        1 รายการ 10,667.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,970.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,970.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180360 21/11/2560
143 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 5,061.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฮ-เทค อิมเมจจิ�ง จาํกดั 4,730.00 บาท บริษทั ไฮ-เทค อิมเมจจิ�ง จาํกดั 4,730.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180361 22/11/2560
144 วสัดุงานอาคาร           1 งาน 11,235.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,500.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 10,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180362 22/11/2560
145 สารเคมี        2 รายการ 30,430.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 28,440.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 28,440.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180363 22/11/2560
146 สารเคมี        2 รายการ 10,807.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 10,100.00 บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 10,100.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180364 22/11/2560
147 วสัดุสาํนกังาน       44 รายการ 13,027.14    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 12,174.90 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 12,174.90 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180365 22/11/2560
148 สารเคมี        3 รายการ 11,342.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 10,600.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 10,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180366 22/11/2560
149 ป้ายสามเหลีZยม           1 งาน 3,210.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 3,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 3,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180367 22/11/2560
150 ค่าบริการพน่อบหอ้งฆ่าเชื�อ           1 งาน 46,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิมม์ จาํกดั 42,990.66 บาท บริษทั ซิมม์ จาํกดั 42,990.66 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180368 27/11/2560
151 ตูท้าํความเยน็ (ตูเ้ยน็)           1 รายการ 36,999.53    เฉพาะเจาะจง บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 34,579.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 34,579.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180369 23/11/2560
152 VSWP02500 MCE 0.025UM WH PL 25MM        1 รายการ 14,338.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมอร์ค จาํกดั 13,400.00 บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 13,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180370 24/11/2560
153 KGF, Human Recombinant AnAnimal Free        1 รายการ 10,400.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมอร์ค จาํกดั 9,720.00 บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 9,720.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180371 24/11/2560
154 ถงัปากกวา้ง        3 รายการ 14,059.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซัน ควอลิตี�  อินดสัทรีส์ จาํกดั 13,140.00 บาท บริษทั ซัน ควอลิตี�  อินดสัทรีส์ จาํกดั 13,140.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180372 24/11/2560
155 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 31,458.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 29,400.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 29,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180373 24/11/2560
156 สารเคมี        2 รายการ 29,425.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 27,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 27,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180374 24/11/2560
157 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์        1 รายการ 7,062.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 6,600.00 บาท บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 6,600.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180375 24/11/2560
158 วสัดุวิทยาศาสตร์        3 รายการ 25,968.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟิค จาํกดั 24,270.00 บาท บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟิค จาํกดั 24,270.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180376 24/11/2560
159 อะไหล่ไส้กรองนํ�า DI Cartridge           1 งาน 121,188.20 121,188.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั เพนทา เมโทรโลย ีจาํกดั 113,260.00 บาท บริษทั เพนทา เมโทรโลย ีจาํกดั 113,260.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180377 24/11/2560
160 2-Butanol anhydrous, 99.5%, 100ml#294810        1 รายการ 8,891.70    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,310.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,310.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180378 24/11/2560
161 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 17,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 16,448.60 บาท บริษทั ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จาํกดั 16,448.60 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180379 24/11/2560
162 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 40,660.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 38,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 38,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180380 27/11/2560
163 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์        3 รายการ 10,272.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 9,600.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 9,600.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180381 24/11/2560
164 วสัดุวิทยาศาสตร์        4 รายการ 11,074.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,350.00 บาท บริษทั เอน็พ ีเคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 10,350.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180382 24/11/2560
165 โล่รางวลั           1 งาน 17,334.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีม่า อวอร์ด จาํกดั 16,200.00 บาท บริษทั พรีม่า อวอร์ด จาํกดั 16,200.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180383 27/11/2560
166 Bottle Screw Cap Duran 500ml.        1 รายการ 8,988.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 8,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180384 27/11/2560
167 Beaker Duran 50 ml.        1 รายการ 4,140.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 3,870.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 3,870.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180385 27/11/2560
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สรุปผลการดาํเนินการจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
ระหว่างวนัทีZ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

168 Erlen.Flask Duran 50 ml.        1 รายการ 1,198.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 1,120.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 1,120.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180386 27/11/2560
169 วสัดุวิทยาศาสตร์        4 รายการ 18,489.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั 17,280.00 บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั 17,280.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180387 27/11/2560
170 สารสมุนไพร       10 รายการ 18,928.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั สเปเชียลตี�  เนเชอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 17,690.00 บาท บริษทั สเปเชียลตี�  เนเชอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 17,690.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180388 27/11/2560
171 กลึงขึ�นรูปรวมวสัดุ           1 งาน 48,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แอกมีZ อลัตร้าโซนิค ทูล 44,859.81 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แอกมีZ อลัตร้าโซนิค ทูล 44,859.81 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180389 27/11/2560
172 สารเคมี        2 รายการ 44,405.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 41,500.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 41,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180391 27/11/2560
173 Matrix metalloproteinase-1        1 รายการ 42,372.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 39,600.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 39,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180394 27/11/2560
174 Cellular senescence activity assay        1 รายการ 62,916.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 58,800.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 58,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180395 27/11/2560
175 PureYield Plasmid Midiprep Start-Up Kit        1 รายการ 73,830.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 69,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 69,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180396 27/11/2560
176 สารเคมี        2 รายการ 49,610.55    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 46,365.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 46,365.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180397 27/11/2560
177 RealTime-Glo Apoptosis Necrosis Assay        1 รายการ 49,680.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 46,430.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 46,430.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180398 27/11/2560
178 สารเคมี        2 รายการ 45,582.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 42,600.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 42,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180399 27/11/2560
179 สารเคมี        3 รายการ 44,298.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 41,400.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 41,400.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180400 27/11/2560
180 Anti-Collagen I antibody        1 รายการ 22,684.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21,200.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21,200.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180401 27/11/2560
181 คอมไพเลอร์สาํหรับการคาํนวณสมรรถนะสูง        1 รายการ 69,871.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์  คอร์ปอเรชัZน จาํกดั 65,300.00 บาท บริษทั ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์  คอร์ปอเรชัZน จาํกดั 65,300.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180402 28/11/2560
182 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์        1 รายการ 59,465.25    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 55,575.00 บาท บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 55,575.00 บาท มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180403 28/11/2560
183 แผ่นกระดานเคลืZอนยา้ยผูป้่วย        1 รายการ 4,280.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีมเซฟตี� เซลส์ จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั ทีมเซฟตี� เซลส์ จาํกดั 4,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180405 28/11/2560
184 วสัดุวิทยาศาสตร์        1 รายการ 10,523.45    เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอล อินโนเวทีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 9,835.00 บาท บริษทั โกลบอล อินโนเวทีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 9,835.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180406 28/11/2560
185 Nozzles SUS 304        1 รายการ 7,330.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอล อินโนเวทีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 6,850.00 บาท บริษทั โกลบอล อินโนเวทีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 6,850.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180407 28/11/2560
186 สารเคมี        3 รายการ 1,926.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคียงมูล พลงังานยัZงยนื (ประเทศไทย) จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั เคียงมูล พลงังานยัZงยนื (ประเทศไทย) จาํกดั 1,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180408 28/11/2560
187 ดาํเนินการการเคลือบ Hollow Fiber Membrane           1 งาน 31,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว พรปวีณ์ นนทะสร 31,000.00 บาท นางสาว พรปวีณ์ นนทะสร 31,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180409 28/11/2560
188 นํ�ายาทีโพล        1 รายการ 3,129.75    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชัZน จาํกดั 2,925.00 บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชัZน จาํกดั 2,925.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180410 28/11/2560
189 Wypall L20 Perforated Jumbo Roll        1 รายการ 12,165.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกด 11,370.00 บาท บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกด 11,370.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180411 28/11/2560
190 แผ่นรองซับสีขาว ขนาด 45x70cm.        1 รายการ 3,466.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชัZน จาํกดั 3,240.00 บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชัZน จาํกดั 3,240.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180412 28/11/2560
191 TNF-alpha (human), ELISA kit        1 รายการ 32,742.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 30,600.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 30,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180413 28/11/2560
192 1IVG7-25200-056 : TRYPSIN-EDTA        1 รายการ 5,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180414 28/11/2560
193 Chloroquine Diphosphate Crystalline        1 รายการ 3,745.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,500.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 3,500.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180415 28/11/2560
194 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 5,868.95    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีแพค อินเตอร์ จาํกดั 5,485.00 บาท บริษทั ซีแพค อินเตอร์ จาํกดั 5,485.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180416 28/11/2560
195 Manganese (II) Chloride Tetrahydrate,99        1 รายการ 2,343.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,190.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,190.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180417 28/11/2560
196 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 6,997.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,540.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,540.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180418 28/11/2560
197 HfO2 (Tetrakis (dimethylamino) Hafnium)        1 รายการ 88,810.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 83,000.00 บาท บริษทั ภูดิศณ์เทค จาํกดั 83,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180419 28/11/2560
198 SF 1540        1 รายการ 6,420.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชัZน จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชัZน จาํกดั 6,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180420 28/11/2560
199 วสัดุติดตั�งและซ่อมบาํรุง        9 รายการ 21,448.15    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 20,045.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 20,045.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180421 28/11/2560
200 Curcumin        1 รายการ 17,847.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 16,680.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 16,680.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180422 29/11/2560
201 Chitosan, Low Molecular Weight        1 รายการ 9,704.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,070.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 9,070.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180423 29/11/2560
202 Aldehyde Quantification Assay Kit        1 รายการ 11,984.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,200.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,200.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180424 29/11/2560
203 Magnetic Bar 15x6 mm. Cowie        1 รายการ 2,728.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 2,550.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 2,550.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180425 29/11/2560
204 HPLC Syringe Filter, Nylon, 0.2um, 13mm,        1 รายการ 16,692.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 15,600.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 15,600.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180426 29/11/2560
205 HPLC Syringe Filter, Nylon,0.45um, 13mm,        1 รายการ 15,022.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,040.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,040.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180427 29/11/2560
206 เครืZองบนัทึกเวลาแบบสแกนลายนิ�วมือ           1 รายการ 9,523.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทม์ แอคเซส โซลูชัZน จาํกดั 8,900.00 บาท บริษทั ไทม์ แอคเซส โซลูชัZน จาํกดั 8,900.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180428 29/11/2560
207 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 29,853.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 27,900.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 27,900.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180429 29/11/2560
208 ถงัใส่นํ�ากลัZน 20 ลิตร พร้อมก๊อก        1 รายการ 3,210.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 3,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180430 29/11/2560
209 CSG01/Au/15 15 Separate chips        1 รายการ 21,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั 20,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180431 29/11/2560
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210 Desicator 25 cm. Duran #2478166        1 รายการ 8,346.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 7,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180432 29/11/2560
211 วสัดุวิทยาศาสตร์        2 รายการ 95,950.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เครส นาโนโซลูชัZน (ประเทศไทย) จาํกดั 89,672.90 บาท บริษทั เครส นาโนโซลูชัZน (ประเทศไทย) จาํกดั 89,672.90 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180433 29/11/2560
212 วสัดุวิทยาศาสตร์        3 รายการ 1,990.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 1,860.00 บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 1,860.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180434 29/11/2560
213 Erlen. Flask Duran 500 ml        1 รายการ 5,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 5,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180435 30/11/2560
214 Vol. Flask Duran 25 ml.        1 รายการ 6,420.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 6,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180436 30/11/2560
215 Bottle Screw Cap Duran 250 ml.        1 รายการ 2,033.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 1,900.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 1,900.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180437 30/11/2560
216 Erlen. Flask Duran 25 ml.        1 รายการ 1,872.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 1,750.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 1,750.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180438 30/11/2560
217 วสัดุวิทยาศาสตร์        3 รายการ 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั เจ.ดี.ซายเอนซ์ 99 จาํกดั 12,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180439 30/11/2560
218 ผลิตไมโครแคปซูล           1 งาน 60,990.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอทโก ้เอน็ซีอาร์ เปเปอร์ จาํกดั 57,000.00 บาท บริษทั คอทโก ้เอน็ซีอาร์ เปเปอร์ จาํกดั 57,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180440 30/11/2560
219 Dodecane 99% 2500ml (A117590025)        1 รายการ 10,004.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,350.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,350.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180441 30/11/2560
220 Microscope Slide 76x26x1 MM        1 รายการ 10,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั วิทยาศรม  จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั วิทยาศรม  จาํกดั 10,000.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหน 6041180442 30/11/2560
221 ผลิตไมโครแคปซูล (เบอร์ 2)           1 งาน 60,990.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอทโก ้เอน็ซีอาร์ เปเปอร์ จาํกดั 57,000.00 บาท บริษทั คอทโก ้เอน็ซีอาร์ เปเปอร์ จาํกดั 57,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180443 30/11/2560
222 Citronella Oil 3502-40012        1 รายการ 8,303.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั อุตสาหกรรมเครืZองหอมไทย-จีน จาํกดั 7,760.00 บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครืZองหอมไทย-จีน จาํกดั 7,760.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180444 30/11/2560
223 Silver, wire, 0.5mm diam., 99.9% metals        1 รายการ 5,007.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,680.00 บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,680.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041180445 30/11/2560
224 เช็คระบบการทาํงานเครืZอง Climate Chamber           1 งาน 2,675.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทเทอร์ ซายน์ อินสทรูเมนท ์จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั เบทเทอร์ ซายน์ อินสทรูเมนท ์จาํกดั 2,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180446 30/11/2560
225 จดัทาํป้ายสาํหรับถ่ายรูปและป้าย standy           1 งาน 5,510.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 5,150.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 5,150.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041180447 30/11/2560
226 Material        1 รายการ 31,500.00    เฉพาะเจาะจง  HAIHANG INDUSTRY CO., LTD 875.00 USD  HAIHANG INDUSTRY CO., LTD 875.00 USD มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180012 7/11/2560
227 Material        1 รายการ 12,600.00    เฉพาะเจาะจง  ISUN3D TECH H.K PTE LIMIT 350.00 USD  ISUN3D TECH H.K PTE LIMIT 350.00 USD มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180013 7/11/2560
228 Matrial        3 รายการ 37,800.00    เฉพาะเจาะจง  East Coast Bio, Inc. 1,050.00 USD  East Coast Bio, Inc. 1,050.00 USD มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042180015 9/11/2560
229 Material        4 รายการ 69,498.00    เฉพาะเจาะจง  ORIGENE TECHNOLOGIES, INC 1,930.50 USD  ORIGENE TECHNOLOGIES, INC 1,930.50 USD มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180016 9/11/2560
230 Material        2 รายการ 42,464.50    เฉพาะเจาะจง  Randox Laboratories Ltd. 903.50 GBP  Randox Laboratories Ltd. 903.50 GBP มีคุณลกัษณะฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042180018 21/11/2560
231 Material        1 รายการ 25,488.00    เฉพาะเจาะจง  QRESERVE INC. 708.00 USD  QRESERVE INC. 708.00 USD มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6042180019 30/11/2560

232 จา้งเหมาบริการงานเทคโนโลยสีารสนเทศ           1 งาน 308,160.00 308,160.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เพยีว ไอที จาํกดั 288,000.00 บาท บริษทั เพยีว ไอที จาํกดั 288,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043180009 
(6052180005) 19/10/2560

233
จา้งดาํเนินการศึกษาดา้นการตลาดความเป็นไปไดใ้น
การจดัตั�ง           1 งาน 492,000.00 492,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์เนชัZนแนล เอคโคโนมิค คอนซัลแตนท ์จาํกดั460,000.00 บาท บริษทั อินเตอร์เนชัZนแนล เอคโคโนมิค คอนซัลแตนท ์จาํกดั 460,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043180012 1/11/2560
ศูนยท์ดสอบทีZรับการรับรองมาตรฐาน OECD-GLP (6052180008)

234 บริการดูแลรักษาเครืZองกรองนํ�าบริสุทธิ�           1 งาน 80,678.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 75,400.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 75,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043180016 
(6052180011) 20/11/2560

235 จา้งเหมบริการรักษาความสะอาด ศน.           1 งาน 7,164,720.00 7,164,720.00     คดัเลือก บริษทั เอน็.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จาํกดั 7,164,720.00 บาท บริษทั เอน็.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จาํกดั 7,164,720.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํZาสุด 6043180017 23/11/2560
บริษทั เอม็ พอ็พเพอร์ตี�  จาํกดั 7,507,702.08       (6052180012)
บริษทั เค.เอส.ซี คลีนนิZง เซอร์วิส จาํกดั 7,452,000.00
บริษทั  เอลาฬุก เซอร์วิส จาํกดั 7,626,986.53
บริษทั รักษาความปลอดภยั ฟินิกซ์ เอส แอนด ์ซี จาํกดั 7,599,662.58

236 ถุงมือยางธรรมชาติ        3 รายการ 68,266.00    เฉพาะเจาะจง  จิวณัฐ เคมิคอล 63,800.00 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 63,800.00 บาท  มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด
6043180018 
(6051180002) 24/11/2560

237 จา้งบาํรุงรักษาเครืZองตรวจวิเคราะห์ฯ           1 งาน 310,300.00 310,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฮ-เทค อิมเมจจิ�ง จาํกดั 290,000.00 บาท บริษทั ไฮ-เทค อิมเมจจิ�ง จาํกดั 290,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6043180011 25/10/2560
ศูนยท์ดสอบทีZรับการรับรองมาตรฐาน OECD-GL (6052180007)

238 บาํรุงรักษาและสอบเทียบเครืZอง DLS           1 งาน 77,040.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 72,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 72,000.00 บาท  มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด
6043180014 
(6052180009) 3/11/2560
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