
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 Kaempferia parviflora extract        1 
รายการ

7,133.69    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บางกอกแล็ป แอนด ์คอส
เมตคิ จํากดั

6,667.00 บาท บรษิทั บางกอกแล็ป แอนด ์คอส
เมตคิ จํากดั

6,667.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180451 12/4/2017

2 182680.100 Poly (Vinyl formal)        1 
รายการ

4,440.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,150.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,150.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180452 12/4/2017

3 Helium 99.999% (UHP) Gas 
content 7M3/CYL

       1 
รายการ

14,980.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 14,000.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 14,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180453 12/4/2017

4 Tubing ชนดิหนาพเิศษ OD  80mm 
ID 65 mm

       1 
รายการ

19,088.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

17,840.00 บาท บรษิทั เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

17,840.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180454 12/4/2017

5 Erlen.Flask Duran 250ml.        1 
รายการ

4,547.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,250.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,250.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180455 12/4/2017

6 ATC.30-2007 McCoy's 5A Medium        1 
รายการ

4,200.01    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

3,925.24 บาท บรษิทั ไบโอมเีดยี 
ประเทศไทย) จํากดั

3,925.24 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180456 12/4/2017

7  สารเคมี        2 
รายการ

6,056.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 5,660.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 5,660.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180457 12/4/2017

8 1IVM-N13195:2-NBDG, 5MG        1 
รายการ

46,545.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 43,500.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 43,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180458 12/6/2017

9 Erlen.Flask Duran 100 ml.        1 
รายการ

3,167.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,960.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,960.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180459 12/6/2017

10  PTFE seal for 3150-0577 HPLC 
solvent

       1 
รายการ

3,317.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟายนส์เปค จํากดั 3,100.00 บาท บรษิทั ฟายนส์เปค จํากดั 3,100.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180460 12/6/2017

11 Vacushield, 0.45um.,50mm.        1 
รายการ

3,638.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั 3,400.00 บาท บรษิทั แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั 3,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180461 12/6/2017

12 Filter vessel for B-290 outlet 
filter,

       1 
รายการ

7,811.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 7,300.00 บาท บรษิทั บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 7,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180462 12/6/2017

13 2-IMINOTHIOLANE 
HYDROCHLORIDE

       1 
รายการ

2,728.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

2,550.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

2,550.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180463 12/6/2017

14 สารเคมี        2 
รายการ

3,092.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร์
(ประเทศไทย) จํากดั

2,890.00 บาท บรษิทั อติลัมาร์
(ประเทศไทย) จํากดั

2,890.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180464 12/6/2017

15 สารเคมี        2 
รายการ

82,818.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

77,400.00 บาท บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

77,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180465 12/6/2017

16 สารเคมี        2 
รายการ

11,449.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 10,700.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 10,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180466 12/6/2017

17 สารเคมี        2 
รายการ

13,910.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อตุสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

13,000.00 บาท บรษิทั อตุสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

13,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180467 12/6/2017

18 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

12,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 12,000.00 บาท บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 12,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180468 12/6/2017

19 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

41,350.15    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไซนแ์องเกลิ จํากดั 38,645.00 บาท บรษิทั ไซนแ์องเกลิ จํากดั 38,645.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180469 12/6/2017

20 วสัดวุทิยาศาสตร์        5 
รายการ

14,873.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 13,900.00 บาท บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 13,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180470 12/6/2017

21 โตะ๊หนิขดัเหลี#ยม        1 
รายการ

6,420.00    เฉพาะเจาะจง บางพนูเฟอรน์เิจอร ์(สํานกังาน
ใหญ)่

6,000.00 บาท บางพนูเฟอรน์เิจอร ์(สํานกังาน
ใหญ)่

6,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180471 12/22/2017

22 BEVS 2102/50 Specific Gravity 
Cup

       1 
รายการ

5,136.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอพพลายด ์ไซแอนทฟิิค 
อนิสตรเูมน้ทส์ จํากดั

4,800.00 บาท บรษิทั แอพพลายด ์ไซแอนทฟิิค 
อนิสตรเูมน้ทส์ จํากดั

4,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180472 12/7/2017

23 Anti-Filaggrin antibody        1 
รายการ

20,437.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์
 (ประเทศไทย) จํากดั

19,100.00 บาท บรษิทั ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์
 (ประเทศไทย) จํากดั

19,100.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180473 12/7/2017

24 Anti-Cytokeratin 14 Antibody        1 
รายการ

16,627.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 15,540.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 15,540.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180474 12/7/2017

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 ธนัวาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 ธนัวาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560

25 Magnetic Bar 40x8 mm. Cowie        1 
รายการ

1,540.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,440.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,440.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180475 12/7/2017

26 High Surface Active Carbon        1 
รายการ

15,943.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ#ง 
จํากดั

14,900.00 บาท บรษิทั บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ#ง 
จํากดั

14,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180476 12/7/2017

27 Funnel Duran 55 mm.        1 
รายการ

4,173.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,900.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180477 12/7/2017

28 Spatular Stainless No.11        1 
รายการ

2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,000.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180478 12/7/2017

29 Silicone Oil 200 Fluid, 350 C        1 
รายการ

2,675.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ซคัเซส
เคมคิอล

2,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ซคัเซส 
เคมคิอล

2,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180479 12/7/2017

30 Aluminium hydroxide, 50-57% 
SIAL 500

       1 
รายการ

3,049.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,850.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,850.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180480 12/7/2017

31 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

12,187.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 11,390.00 บาท บรษิทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 11,390.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180481 12/7/2017

32 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

19,661.25    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ี
จํากดั

18,375.00 บาท บรษิทั อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ี
จํากดั

18,375.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180482 12/7/2017

33 วสัดวุทิยาศาสตร์        4 
รายการ

39,322.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ี
จํากดั

36,750.00 บาท บรษิทั อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ี
จํากดั

36,750.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180483 12/7/2017

34 วสัดวุทิยาศาสตร์        4 
รายการ

16,638.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

15,550.00 บาท บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

15,550.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180484 12/7/2017

35 สารเคมี        3 
รายการ

14,145.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

13,220.00 บาท บรษิทั อติลัมาร์
(ประเทศไทย) จํากดั

13,220.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180485 12/7/2017

36 ครภุณัฑส์ํานกังาน 1 รายการ 8,598.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ยูโรป้า ฮารด์แวร ์กรุป๊ 
จํากดั

8,035.98 บาท บรษิทั ยูโรป้า ฮารด์แวร ์กรุป๊ 
จํากดั

8,035.98 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180486 12/19/2017

37 สารเคมี        3 
รายการ

20,383.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เดอะ เรยีล ทร ี
(ไทยแลนด)์ จํากดั

19,050.00 บาท บรษิทั เดอะ เรยีล ทรี
(ไทยแลนด)์ จํากดั

19,050.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180487 12/8/2017

38 สารเคมี        2 
รายการ

13,803.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบรนนแ์ท็ก อนิกรเีดยีนส ์
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

12,900.00 บาท บรษิทั เบรนนแ์ท็ก อนิกรเีดยีนส ์
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

12,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180488 12/8/2017

39 สารเคมี        5 
รายการ

4,734.75    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วนัรตั(หนํ#าเซยีน)จํากดั 4,425.00 บาท บรษิทั วนัรตั(หนํ#าเซยีน)จํากดั 4,425.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180489 12/8/2017

40 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2 รายการ 297,995.00 297,995.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

278,500.00 บาท บรษิทั เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

278,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180490 12/8/2017

41 ถุงซปิ 6x8 cm.        1 
รายการ

481.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 450.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 450.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180491 12/8/2017

42 ถุงซปิ 9x13 cm.        1 
รายการ

481.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 450.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 450.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180492 12/8/2017

43 ครภุณัฑ์ 2 รายการ 80,250.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั
วอเตอร ์ชอยซ

75,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วอเตอร ์ชอยซ

75,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180493 12/8/2017

44 Tego Care CG 90 - 15KG.        1 
รายการ

36,112.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไซเทค เอเซยี โซลูช ั#น 
จํากดั

33,750.00 บาท บรษิทั ไซเทค เอเซยี โซลูช ั#น 
จํากดั

33,750.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180495 12/8/2017

45 ครภุณัฑส์ํานกังาน 2 รายการ 88,275.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากดั

82,500.00 บาท บรษิทั ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากดั

82,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180496 12/8/2017

46 Capsicum Oleoresin 3502-21-27        1 
รายการ

2,835.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อตุสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

2,650.00 บาท บรษิทั อตุสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

2,650.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180497 12/12/2017

47 Rosemary Oil 3502-20027        1 
รายการ

42,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อตุสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

40,000.00 บาท บรษิทั อตุสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

40,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180498 12/8/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 ธนัวาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560

48 หนา้กากใยสงัเคราะห ์3 ช ั�น สฟี้า        1 
รายการ

11,128.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.พ.ี บวรกติติz จํากดั 10,400.00 บาท บรษิทั เอส.พ.ี บวรกติติz จํากดั 10,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180499 12/8/2017

49 Control Reagent, Mouse lgG1, 1ml        1 
รายการ

12,840.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เมดแิคร ์ซพั
พลาย

12,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เมดแิคร ์ซพั
พลาย

12,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180500 12/8/2017

50 Tube 5ml 12x75mm R-BTM, No 
Cap,1000

       1 
รายการ

20,865.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

19,500.00 บาท บรษิทั พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

19,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180501 12/8/2017

51 Air-Cooled Xenon Arc Lamp X-
1800

       1 
รายการ

64,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คลัเลอ โกลโบล จํากดั 60,000.00 บาท บรษิทั คลัเลอ โกลโบล จํากดั 60,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180502 12/8/2017

52 Curcuminoid Extract 41020980        1 
รายการ

76,400.00    เฉพาะเจาะจง  องคก์ารเภสชักรรม 71,401.95 บาท  องคก์ารเภสชักรรม 71,401.95 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180503 12/12/2017

53 สารเคมี        2 
รายการ

25,359.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 23,700.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 23,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180504 12/8/2017

54 วสัดสุํานกังาน       11 
รายการ

5,780.14    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,402.00 บาท บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,402.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180505 12/8/2017

55 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2 รายการ 35,203.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โชโปรเชค จํากดั 32,900.00 บาท บรษิทั โชโปรเชค จํากดั 32,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180506 12/12/2017

56 WI-Centella Asiatica 
Standarddisized Ext

       1 
รายการ

6,955.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สยาม เฮอรบ์อลอนิโนเวช ั#น
 จํากดั

6,500.00 บาท บรษิทั สยาม เฮอรบ์อลอนิโนเวช ั#น
 จํากดั

6,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180507 12/12/2017

57 1IVBs-KMC3011:TNF-ALPHA 
MOUSE ELISA KIT

       1 
รายการ

75,649.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 70,700.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 70,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180508 12/12/2017

58 No.4487 Stripette 5 ml, 
ppw,steriled,

       1 
รายการ

3,531.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

3,300.00 บาท บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

3,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180509 12/12/2017

59 สารเคมี        3 
รายการ

36,380.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 34,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 34,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180510 12/12/2017

60 สารเคมี        3 
รายการ

66,365.68    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

62,024.00 บาท บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

62,024.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180511 12/12/2017

61 คมิไว EX-L Kimtech        1 
รายการ

6,420.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,000.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180512 12/12/2017

62 Funnel Duran        1 
รายการ

3,531.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,300.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180513 12/12/2017

63 Magnetic Bar 20x8 mm Cowie        1 
รายการ

1,819.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,700.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180514 12/12/2017

64 Quartz tube OD 6mm ยาว 22 cm        1 
รายการ

14,766.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

13,800.00 บาท บรษิทั เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

13,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180515 12/13/2017

65 ไฟเบอรเ์ปเปอร ์1260 C ขนาด 
610mmx1mx2mm

       1 
รายการ

963.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคเคเค พรซีชิ ั#น จํากดั 900.00 บาท บรษิทั เคเคเค พรซีชิ ั#น จํากดั 900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180516 12/12/2017

66 Dicetyl Phosphate Free Acid 
Crystalline

       1 
รายการ

16,413.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

15,340.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

15,340.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180517 12/12/2017

67 PBS, 1X,W/O Ca, Mg, Phenol Red 
1000ml

       1 
รายการ

5,885.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180518 12/12/2017

68 Lenti-X Concentrator, 100ml        1 
รายการ

13,482.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

12,600.00 บาท บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

12,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180519 12/12/2017

69 สารเคมี        2 
รายการ

33,009.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

30,850.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

30,850.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180520 12/12/2017

70 Microbiology Challenge Test (USP 
38)

          1 
งาน

24,075.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศนูยห์อ้งปฏบิตักิารและ
วจิยัทางการแพทยแ์ละ
การเกษตรแหง่เอเซยี จํากดั

22,500.00 บาท บรษิทั ศนูยห์อ้งปฏบิตักิารและ
วจิยัทางการแพทยแ์ละ
การเกษตรแหง่เอเซยี จํากดั

22,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180521 12/12/2017

71 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

5,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 5,000.00 บาท บรษิทั พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 5,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180522 12/12/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 ธนัวาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560

72 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

29,100.01    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากดั

27,196.27 บาท บรษิทั ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากดั

27,196.27 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180523 12/12/2017

73 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

2,118.60    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่ ์ 1,980.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่ ์ 1,980.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180524 12/12/2017

74 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

32,421.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 30,300.00 บาท บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 30,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180525 12/12/2017

75 วสัดเุพื#อความปลอดภยั        5 
รายการ

59,440.64    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

55,552.00 บาท บรษิทั บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

55,552.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180526 12/12/2017

76 วสัดวุทิยาศาสตร์        7 
รายการ

8,463.70    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคเคเค พรซีชิ ั#น จํากดั 7,910.00 บาท บรษิทั เคเคเค พรซีชิ ั#น จํากดั 7,910.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180527 12/12/2017

77 ตูเ้ย็น 19.3 ควิ 1 รายการ 24,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มรกตไฮเทค จํากดั 23,271.03 บาท บรษิทั มรกตไฮเทค จํากดั 23,271.03 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180528 12/13/2017

78 จา้งบํารงุรกัษาพรอ้มเปลี#ยนอะไหล่
เคร ื#อง

          1 
งาน

64,132.38    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากดั 59,936.80 บาท บรษิทั พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากดั 59,936.80 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180529 12/13/2017

79 B-Nicotinamide Mononucleotide 
N3501-100M

       1 
รายการ

16,948.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

15,840.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

15,840.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180530 12/13/2017

80 Sodium Hydroxide, Pellets, 
97+%,A.C.S.

       1 
รายการ

4,098.10    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

3,830.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

3,830.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180531 12/13/2017

81 Condenser coil ชนดิพนัแกนแกว้        1 
รายการ

663.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

620.00 บาท บรษิทั เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

620.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180532 12/13/2017

82 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

13,375.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซลิลคิฟารม์า จํากดั 12,500.00 บาท บรษิทั ซลิลคิฟารม์า จํากดั 12,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180533 12/13/2017

83 วสัดวุทิยาศาสตร์        4 
รายการ

54,741.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

51,160.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

51,160.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180534 12/13/2017

84 สารเคมี        3 
รายการ

18,286.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

17,090.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

17,090.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180535 12/13/2017

85 ซอ่มบํารงุถงัไนโตรเจนเหลว           1 
งาน

5,457.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไทยอนิเตอรแ์กส๊แอนดเ์ค
มคิลัซพัพลาย จํากดั

5,100.00 บาท บรษิทั ไทยอนิเตอรแ์กส๊แอนดเ์ค
มคิลัซพัพลาย จํากดั

5,100.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180536 12/13/2017

86 บํารงุรกัษาและตอ่ทะเบยีนเครื#องผลติ
ไอนํ �าแรงดนัสูง

          1 
งาน

72,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ยูเนยีน ทเีอสแอล จํากดั 67,757.01 บาท บรษิทั ยูเนยีน ทเีอสแอล จํากดั 67,757.01 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180537 12/13/2017

87 บํารงุรกัษาเครื#อง Ultra microtome 
Leica

          1 
งาน

37,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั

35,000.00 บาท บรษิทั ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั

35,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180538 12/13/2017

88 ทดสอบเชื�อ           1 
งาน

10,496.70    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศนูยห์อ้งปฏบิตักิารและ
วจิยัทางการแพทยแ์ละ
การเกษตรแหง่เอเซยี จํากดั

9,810.00 บาท บรษิทั ศนูยห์อ้งปฏบิตักิารและ
วจิยัทางการแพทยแ์ละ
การเกษตรแหง่เอเซยี จํากดั

9,810.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180539 12/13/2017

89 SV-BS-010107-S04 : MOTOR DPA-
25 FOR MR-1

          1 
งาน

2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 2,000.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 2,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180540 12/13/2017

90 สอบเทยีบเครื#องไทเทรตหาปรมิาณนํ �า           1 
งาน

11,770.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 11,000.00 บาท บรษิทั เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 11,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180541 12/13/2017

91 จา้งเหมาก ั�นผนงัหอ้งปฏบิตักิารวจิยัช ั�น
 2

          1 
งาน

375,035.00 375,035.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ประชุมเอ็นจเินยีร ิ#ง 
(1996) จํากดั

350,500.00 บาท บรษิทั ประชุมเอ็นจเินยีร ิ#ง 
(1996) จํากดั

350,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180542 12/13/2017

92 Soybean Oil, USP, 500 ML SO255-
500MLGL

       1 
รายการ

12,412.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

11,600.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

11,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180543 12/13/2017

93 ทอ่อลูมนิา OD 50 mm ความยาว 1 
เมตร

       1 
รายการ

7,490.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อตุสากาญจน ์จํากดั 7,000.00 บาท บรษิทั อตุสากาญจน ์จํากดั 7,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180544 12/14/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 ธนัวาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560

94 หลอดแกว้ Quartz 
OD.50mm.T.5mm.L.1M

       1 
รายการ

17,120.00    เฉพาะเจาะจง  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 16,000.00 บาท  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 16,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180545 12/14/2017

95 No.3599-100 96 Well TC 
Plate,FB,W/Lid,1/

       1 
รายการ

8,988.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

8,400.00 บาท บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

8,400.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180546 12/14/2017

96 สารเคมี        1 
รายการ

6,018.75    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

5,625.00 บาท บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

5,625.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180547 12/14/2017

97 วสัดวุทิยาศาสตร์        1 
รายการ

4,788.25    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั

4,475.00 บาท บรษิทั เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั

4,475.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180548 12/14/2017

98 วสัดวุทิยาศาสตร์        1 
รายการ

8,281.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 7,740.00 บาท บรษิทั ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 7,740.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180549 12/14/2017

99 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

18,136.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากดั 16,950.00 บาท บรษิทั ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากดั 16,950.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180550 12/14/2017

100 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

35,952.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อตุสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

33,600.00 บาท บรษิทั อตุสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

33,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180551 12/14/2017

101 วสัดสุํานกังาน        6 
รายการ

2,690.98    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,514.93 บาท บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,514.93 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180552 12/14/2017

102 ตูต้ ั�งพื�น        1 
รายการ

4,862.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จํากดั 4,543.93 บาท บรษิทั เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จํากดั 4,543.93 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180553 12/19/2017

103 Size XS Green box glove, 250/box        1 
รายการ

4,269.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 3,990.00 บาท บรษิทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 3,990.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180554 12/19/2017

104 Trehalose, 
DihydrateCATALrateCATALOG CAR

       1 
รายการ

7,918.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมอรค์ จํากดั 7,400.00 บาท บรษิทั เมอรค์ จํากดั 7,400.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180555 12/19/2017

105 (3-
MERCAPTOPROPYL)TRIMETHOXY
SILANE,95%

       1 
รายการ

1,669.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

1,560.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

1,560.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180556 12/19/2017

106 No.120500 K1004-T 90x15mm 
Petri Dish,

       1 
รายการ

15,515.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

14,500.00 บาท บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

14,500.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180557 12/19/2017

107 354248 Matrigel Matrix High 
Protein Mous

       1 
รายการ

36,112.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

33,750.00 บาท บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

33,750.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180558 12/19/2017

108 1IVG7-A10644-01 : COLLAGEN I, 
BOVINE, 10

       1 
รายการ

30,366.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 28,380.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 28,380.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180559 12/19/2017

109 Simulgel NS        1 
รายการ

5,885.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมโีก ้อนิเตอร ์คอร์
ปอเรช ั#น จํากดั

5,500.00 บาท บรษิทั เคมโีก ้อนิเตอร ์คอร์
ปอเรช ั#น จํากดั

5,500.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180560 12/19/2017

110 Lipopolysaccharide from 
escherichia*Coli

       1 
รายการ

15,836.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

14,800.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

14,800.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180561 12/19/2017

111 Ultrafiltration Discs, PBVK, 
Biomax poly

       1 
รายการ

18,778.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 17,550.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 17,550.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180562 12/19/2017

112 calcium gluconate gel 2.5% 25g        1 
รายการ

10,486.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอเซยี เชมยั (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

9,800.00 บาท บรษิทั เอเซยี เชมยั (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

9,800.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180563 12/19/2017

113 Microbiology Challenge Test           1 
งาน

5,103.90    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศนูยห์อ้งปฏบิตักิารและ
วจิยัทางการแพทยแ์ละ
การเกษตรแหง่เอเซยี จํากดั

4,770.00 บาท บรษิทั ศนูยห์อ้งปฏบิตักิารและ
วจิยัทางการแพทยแ์ละ
การเกษตรแหง่เอเซยี จํากดั

4,770.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180564 12/20/2017

114 สารเคมี        2 
รายการ

58,582.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

54,750.00 บาท บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

54,750.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180565 12/19/2017

115 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

29,960.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 28,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 28,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180566 12/19/2017

116 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

41,944.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 39,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 39,200.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180567 12/19/2017
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117 ขาแขวนทวีแีบบลอ้เลื#อน        1 
รายการ

8,453.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มรกตไฮเทค จํากดั 7,900.00 บาท บรษิทั มรกตไฮเทค จํากดั 7,900.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180568 12/19/2017

118 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

29,532.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 27,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 27,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180569 12/20/2017

119 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

47,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

44,000.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

44,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180570 12/20/2017

120 วสัดสุํานกังาน        2 
รายการ

1,029.99    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 962.61 บาท บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 962.61 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180571 12/21/2017

121 สารเคมี        3 
รายการ

31,244.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟอรค์สั จํากดั 29,200.00 บาท บรษิทั ฟอรค์สั จํากดั 29,200.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180572 12/20/2017

122 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

13,225.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

12,360.00 บาท บรษิทั เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

12,360.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180573 12/20/2017

123 วสัดวุทิยาศาสตร์        4 
รายการ

28,408.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีท.ีเคร ื#องมอืวทิย ์จํากดั 26,550.00 บาท บรษิทั พ.ีท.ีเคร ื#องมอืวทิย ์จํากดั 26,550.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180574 12/20/2017

124 จา้งเหมาเพื#อสรา้งอปุกรณ์ทดสอบไบ
โอเซ็นฯ

          1 
งาน

21,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย กนัตวรี ์ บนิศรี 21,000.00 บาท นาย กนัตวรี ์ บนิศรี 21,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180575 12/26/2017

125 สารเคมี        4 
รายการ

52,141.10    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 48,730.00 บาท บรษิทั ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 48,730.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180576 12/21/2017

126 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

10,197.10    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไวท้ก์รุป๊ จํากดั (มหาชน) 9,530.00 บาท บรษิทั ไวท้ก์รุป๊ จํากดั (มหาชน) 9,530.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180577 12/21/2017

127 สารเคมี        6 
รายการ

14,498.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั

13,550.00 บาท บรษิทั เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั

13,550.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180578 12/21/2017

128 วสัดวุทิยาศาสตร์       11 
รายการ

35,524.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีท.ีเคร ื#องมอืวทิย ์จํากดั 33,200.00 บาท บรษิทั พ.ีท.ีเคร ื#องมอืวทิย ์จํากดั 33,200.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180579 12/21/2017

129 ซอ่มแซมอปุกรณ์ Solenoid Valve           1 
งาน

10,914.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คอมพลที ซายน ์จํากดั 10,200.00 บาท บรษิทั คอมพลที ซายน ์จํากดั 10,200.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180580 12/21/2017

130 Parafilm M USA        1 
รายการ

11,235.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 10,500.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 10,500.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180581 12/21/2017

131 Sodium Selenite 
Anhydrous,>=95.0% (RT)

       1 
รายการ

3,745.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

3,500.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

3,500.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180582 12/21/2017

132 GASKETCR1X65X83 GASKET CR        1 
รายการ

8,292.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โพลเิทค อนิดสัทร ีจํากดั 7,750.00 บาท บรษิทั โพลเิทค อนิดสัทร ีจํากดั 7,750.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180583 12/21/2017

133 4x60 mm strip, HF180, Glass 
fiber pH 8.6

       1 
รายการ

26,536.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ี
จํากดั

24,800.00 บาท บรษิทั อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ี
จํากดั

24,800.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180584 12/21/2017

134 MCT150C MICROTUBE 
1.5ML.BOIL-PROOF,

       1 
รายการ

5,136.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

4,800.00 บาท บรษิทั พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

4,800.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180585 12/21/2017

135 Battery Assembly E-Line Biohit        1 
รายการ

4,173.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ดอกเตอร ์คาลเิบรช ั#น จํากดั 3,900.00 บาท บรษิทั ดอกเตอร ์คาลเิบรช ั#น จํากดั 3,900.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180586 12/21/2017

136 แผน่กาวดกัแมลง ขนาด 31.5*39/C        1 
รายการ

2,054.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอสซ ีทรโีอ จํากดั 1,920.00 บาท บรษิทั เอสซ ีทรโีอ จํากดั 1,920.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180587 12/21/2017

137 Coex-2 ELISA Kit        1 
รายการ

48,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 45,000.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 45,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180588 12/21/2017

138 เครื#องวดัแรงบดิฝาขวด(Bottle Lid 
Torque

        1 
รายการ

41,516.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เทคโนโลย ีเทสท ์ซสิเต็ม 
จํากดั

38,800.00 บาท บรษิทั เทคโนโลย ีเทสท ์ซสิเต็ม 
จํากดั

38,800.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180589 12/21/2017

139 ครภุณัฑส์ํานกังาน   2 รายการ 50,525.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากดั

47,220.00 บาท บรษิทั เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากดั

47,220.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180590 12/21/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 ธนัวาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560

140 สารเคมี        2 
รายการ

9,180.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อะเรนดา้ จํากดั 8,580.00 บาท บรษิทั อะเรนดา้ จํากดั 8,580.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180591 12/22/2017

141 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

11,770.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

11,000.00 บาท บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

11,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180592 12/22/2017

142 Clorex 1.89 lt.        1 
รายการ

802.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 750.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 750.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180593 12/22/2017

143 ซื�อชิ�นสว่นอเิล็กทรอนกิส์        1 
รายการ

7,971.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วนีสั ซพัพลาย จํากดั 7,450.00 บาท บรษิทั วนีสั ซพัพลาย จํากดั 7,450.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180594 12/22/2017

144 สารเคมี        3 
รายการ

20,383.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อตุสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

19,050.00 บาท บรษิทั อตุสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

19,050.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180595 12/22/2017

145 สารเคมี        3 
รายการ

5,735.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

5,360.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

5,360.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180596 12/22/2017

146 สารเคมี        3 
รายการ

13,482.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

12,600.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

12,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180597 12/22/2017

147 ไนโตรเจนเหลว        1 
รายการ

20,544.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไครโอเซริฟ์ จํากดั 19,200.00 บาท บรษิทั ไครโอเซริฟ์ จํากดั 19,200.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180598 12/25/2017

148 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

8,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 8,000.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 8,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180599 12/25/2017

149 เสื�อกาวน์        6 
รายการ

58,219.13    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฐานะภณัฑ ์จํากดั 54,410.40 บาท บรษิทั ฐานะภณัฑ ์จํากดั 54,410.40 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180600 12/25/2017

150 วสัดสุําหรบังานตดิต ั�งและซอ่มบํารงุ
งานอาคาร

      14 
รายการ

25,022.16    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ.ทูลส ์จํากดั 23,385.20 บาท บรษิทั เอ.ทูลส ์จํากดั 23,385.20 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180601 12/25/2017

151 ทําสลากสติ�กเกอรพ์รอ้มกลอ่งใสค่รมี
บํารงุมอื

          1 
งาน

28,890.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 27,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 27,000.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180602 12/25/2017

152 Anti-bacteria : AATCC 100 
(Stap,Kleb)

          1 
งาน

71,904.00    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิ ิเพื#อ
สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ#งทอ

67,200.00 บาท  อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิ ิเพื#อ
สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ#งทอ

67,200.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180603 12/25/2017

153 เปลี#ยน Battery เครื#อง UPS           1 
งาน

1,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจิ
เนยีร ิ#ง จํากดั

1,000.00 บาท บรษิทั พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจิ
เนยีร ิ#ง จํากดั

1,000.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180604 12/25/2017

154 บํารงุรกัษาเครื#องจําลองและเรง่สภาวะ
ของอากาศ

          1 
งาน

48,685.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คลัเลอ โกลโบล จํากดั 45,500.00 บาท บรษิทั คลัเลอ โกลโบล จํากดั 45,500.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180605 12/25/2017

155 Sulphuric Acid 96% RPE 2500ml 
C410306

       1 
รายการ

513.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

480.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

480.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180606 12/25/2017

156 L2009.0250 Levulinic acid 98%        1 
รายการ

3,584.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 3,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 3,350.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180607 12/25/2017

157 วสัดสุํานกังาน       31 
รายการ

14,066.89    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 13,146.63 บาท บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 13,146.63 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180608 12/25/2017

158 Cassette for 4x60 mm strip 
(70/pkg) 6-C1

       1 
รายการ

5,168.10    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ี
จํากดั

4,830.00 บาท บรษิทั อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ี
จํากดั

4,830.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180609 12/25/2017

159 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

9,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 9,000.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 9,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180610 12/25/2017

160 มลัตมิเิตอรว์ดักระแสไฟฟ้าแบบหนบี        1 
รายการ

1,712.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.ซ.ีไอซ ี
ซพัพลาย

1,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.ซ.ีไอซ ี
ซพัพลาย

1,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180611 12/26/2017

161 Recombinant human Wnt-3a 
protein

       1 
รายการ

17,237.70    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 16,110.00 บาท บรษิทั ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 16,110.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180612 12/26/2017

162 สารเคมี        5 
รายการ

32,057.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 29,960.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 29,960.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180613 12/26/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 ธนัวาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560

163 แผน่ทําความเย็น        1 
รายการ

10,272.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 9,600.00 บาท บรษิทั เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 9,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180614 12/26/2017

164 Peptide Synthesis, 1-4 mg, 
98%,HPLC

       1 
รายการ

14,873.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,900.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180615 12/26/2017

165 p-Toluenesulfonic acid 
monohydrate, ACS

       1 
รายการ

1,754.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

1,640.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

1,640.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180616 12/26/2017

166 Anti-E, Coli O + E.coli K antibody        1 
รายการ

24,503.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์
 จํากดั

22,900.00 บาท บรษิทั แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์
 จํากดั

22,900.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180617 12/26/2017

167 Garlic Oil 3502-20119        1 
รายการ

8,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อตุสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

8,000.00 บาท บรษิทั อตุสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

8,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180618 12/26/2017

168 W203408-1KG-K Allyl 
isothiocyanate

       1 
รายการ

8,239.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

7,700.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

7,700.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180619 12/26/2017

169 สารเคมี        2 
รายการ

49,573.10    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 46,330.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 46,330.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180620 12/26/2017

170 สารเคมี        2 
รายการ

27,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากดั

26,074.77 บาท บรษิทั ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากดั

26,074.77 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180621 12/26/2017

171 สารเคมี        2 
รายการ

27,820.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

26,000.00 บาท บรษิทั พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

26,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180622 12/26/2017

172 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

3,830.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 3,580.00 บาท บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 3,580.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180623 12/26/2017

173 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

10,111.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีท.ีเคร ื#องมอืวทิย ์จํากดั 9,450.00 บาท บรษิทั พ.ีท.ีเคร ื#องมอืวทิย ์จํากดั 9,450.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180624 12/26/2017

174 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

95,230.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สุจปิุล ิเทคโนโลย ีจํากดั 89,000.00 บาท บรษิทั สุจปิุล ิเทคโนโลย ีจํากดั 89,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180625 12/26/2017

175 วสัดวุทิยาศาสตร์        4 
รายการ

20,972.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 19,600.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 19,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180626 12/26/2017

176 สารเคมแีละวสัดวุทิยาศาสตร์        4 
รายการ

51,317.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

47,960.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

47,960.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180627 12/26/2017

177 3 Pack of Ag/AgCl Refillable 
reference

       1 
รายการ

19,260.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พรพลอะนาลติคิอล จํากดั 18,000.00 บาท บรษิทั พรพลอะนาลติคิอล จํากดั 18,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180628 12/27/2017

178 Keithley 5806 Kelvin Clip Lead 
Set, 0.9m

       1 
รายการ

19,795.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไทรเ์นอรย์ี# อนิสทรเูมน้ท ์
จํากดั

18,500.00 บาท บรษิทั ไทรเ์นอรย์ี# อนิสทรเูมน้ท ์
จํากดั

18,500.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180629 12/27/2017

179 DOW CORNING SYLGARD 184        1 
รายการ

34,882.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บอรน์ อนิโนเวช ั#น จํากดั 32,600.00 บาท บรษิทั บอรน์ อนิโนเวช ั#น จํากดั 32,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180630 12/27/2017

180 PDMS 184 SIL ELAST KIT 0.5KG        1 
รายการ

19,658.04    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี 
(ประเทศไทย) จํากดั

18,372.00 บาท บรษิทั เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี 
(ประเทศไทย) จํากดั

18,372.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180631 12/27/2017

181 จา้งเหมาซอ่มแซมและเปลี#ยนปั�มนํ �า 
และมอเตอร ์(Motor Blower)

          1 
งาน

299,065.00 299,065.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิดสัทรี�โปร จํากดั 249,500.00 บาท บรษิทั อนิดสัทรี�โปร จํากดั 249,500.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180632 12/28/2017

สําหรบัชุดกําจดัไอกรสารเคม ี
(Scrubber)

182 Material        2 
รายการ

54,950.00    เฉพาะเจาะจง  Wuhan Huamei Biotech Co., 1,570.00 USD  Wuhan Huamei Biotech Co., 1,570.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180020 12/18/2017

183 Material        3 
รายการ

39,546.00    เฉพาะเจาะจง  Plasmaterial,lns. 1,098.50 USD  Plasmaterial,lns. 1,098.50 USD มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180021 12/18/2017

184 Material        1 
รายการ

90,475.00    เฉพาะเจาะจง  CH Instruments, Inc. 2,585.00 USD  CH Instruments, Inc. 2,585.00 USD มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180022 12/19/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 ธนัวาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560

185 Material        2 
รายการ

7,560.00    เฉพาะเจาะจง  GELON LIB CO., LIMITED 216.00 USD  GELON LIB CO., LIMITED 216.00 USD มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180023 12/18/2017

186 Material        1 
รายการ

27,125.00    เฉพาะเจาะจง  East Coast Bio, Inc. 775.00 USD  East Coast Bio, Inc. 775.00 USD มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180024 12/21/2017

187 Material        5 
รายการ

60,322.50    เฉพาะเจาะจง  Fitzgerald Industries Int 1,723.50 USD  Fitzgerald Industries Int 1,723.50 USD มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180025 12/26/2017

188 Material        1 
รายการ

29,930.00    เฉพาะเจาะจง  Heraeus Deutschland GmbH 730.00 EUR  Heraeus Deutschland GmbH 730.00 EUR มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180026 12/26/2017

189 จา้งที#ปรกึษาสําหรบัการจดัทํารา่ง
มาตรฐานการทดสอบและแนวทาง
ปฏบิตักิารประเมนิ
ความปลอดภยัของวสัดนุาโนสําหรบั

        1 
งาน

300,000.00 300,000.00 จา้งที#ปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

มหาวทิยาลยั นเรศวร 
(งานบรกิารวชิาการ)

300,000.00 บาท มหาวทิยาลยั นเรศวร 
(งานบรกิารวชิาการ)

300,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180019 
(6053180001)

12/1/2017

190 จา้งบํารงุรกัษาเครื#อง Nano 
Mechanical Tester

        1 
งาน

288,900.00 288,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เครส นาโนโซลูช ั#น 
(ประเทศไทย) จํากดั

270,000.00 บาท บรษิทั เครส นาโนโซลูช ั#น 
(ประเทศไทย) จํากดั

270,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180020  
(6052180013)

12/1/2017

191 จา้งบํารงุรกัษาเครื#อง High Vacuum 
Sputte Coater

       1 
งาน

80,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฮสีโตเซ็นเตอร ์
(ไทยแลนด)์ จํากดั

75,000.00 บาท บรษิทั ฮสีโตเซ็นเตอร์
 (ไทยแลนด)์ จํากดั

75,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180021 
(6052180014)

12/8/2017

192 จา้งเหมาบรกิารทําหนา้ที#งาน
บรหิารงานท ั#วไป

        12 
เดอืน

252,000.00 252,000.00    เฉพาะเจาะจง นาง เพยีงเดอืน ดษุฎี 252,000.00 บาท นาง เพยีงเดอืน ดษุฎี 252,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180023 
(6052180015)

12/27/2017

193 จา้งเหมาบรกิารดแูลบํารงุรกัษา
เครื#องมอืวทิยาศาสตร์

          1 
งาน

385,200.00 385,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์
จํากดั

240,004.00 บาท บรษิทั โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์
จํากดั

240,004.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180024 
(6052180016)

12/27/2017
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