
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 รโีมทพรเีซนไรส้าย 1 รายการ 1,700.01    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

1,588.79 บาท บรษิทั ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

1,588.79 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180633 3/01/2561

2 KRT-2 1052 Autoclave 
sterilization tape

1 รายการ 3,745.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั

3,500.00 บาท บรษิทั เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั

3,500.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180634 3/01/2561

3 CekkTiter 96(R) 
AQueous One Solution 
Ass

1 รายการ 23,968.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

22,400.00 บาท บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

22,400.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180635 3/01/2561

4 Wypall L20 Perforated 
Jumbo Roll

1 รายการ 12,165.90    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอคทฟี ทมี (1999) 
จํากดั

11,370.00 บาท บรษิทั แอคทฟี ทมี (1999) 
จํากดั

11,370.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180636 3/01/2561

5 Ethyl Alcohol 20 lit. 
commercial

1 รายการ 6,687.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

6,250.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

6,250.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180637 3/01/2561

6 ไนโตรเจนเหลว 1 รายการ 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไครโอเซริฟ์ จํากดั 12,000.00 บาท บรษิทั ไครโอเซริฟ์ จํากดั 12,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180638 3/01/2561

7 Liquid carbondioxide 
99.5%

1 รายการ 1,605.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,500.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,500.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180639 3/01/2561

8 No. S0113 Fetal 
Bovine Serum

1 รายการ 4,815.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 4,500.00 บาท บรษิทั ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 4,500.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180640 3/01/2561

9 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 7,222.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีท.ีเครื#องมอืวทิย ์จํากดั 6,750.00 บาท บรษิทั พ.ีท.ีเครื#องมอืวทิย ์จํากดั 6,750.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180641 3/01/2561

10 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 5,992.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีท.ีเครื#องมอืวทิย ์จํากดั 5,600.00 บาท บรษิทั พ.ีท.ีเครื#องมอืวทิย ์จํากดั 5,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180642 3/01/2561

11 ทอ่ PVC ใส 2 รายการ 11,812.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส พ ีว ีซ ีอนิเตอร์
เนช ั#นแนล จํากดั

11,040.00 บาท บรษิทั เอส พ ีว ีซ ีอนิเตอร์
เนช ั#นแนล จํากดั

11,040.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180643 3/01/2561

12 วสัดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 15,643.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั

14,620.00 บาท บรษิทั เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั

14,620.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180644 3/01/2561

13 สารเคมี 4 รายการ 12,412.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

11,600.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

11,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180645 3/01/2561

14 สารเคมี 9 รายการ 70,844.70    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

66,210.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

66,210.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180646 3/01/2561

15 หมกึพมิพ์ 4 รายการ 9,550.01    เฉพาะเจาะจง บรษิทั องิคโ์ปร จํากดั 8,925.24 บาท บรษิทั องิคโ์ปร จํากดั 8,925.24 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180648 4/01/2561

16 วสัดวุทิยาศาสตร์ 4 รายการ 15,533.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากดั

14,517.10 บาท บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากดั

14,517.10 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180649 4/01/2561

17 สารเคมี 11 รายการ 27,170.51    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ#ง 
จํากดั

25,393.00 บาท บรษิทั บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ#ง 
จํากดั

25,393.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180650 4/01/2561

18 สารเคมี 8 รายการ 43,431.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

40,590.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

40,590.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180651 4/01/2561

19 ซ่อมเครื#อง Chamber 1 งาน 6,794.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คอมพลที ซายน ์จํากดั 6,350.00 บาท บรษิทั คอมพลที ซายน ์จํากดั 6,350.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180652 4/01/2561

20 เปลี#ยนอะไหลตู่ด้ดูควนั 1 งาน 6,420.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี 
จํากดั

6,000.00 บาท บรษิทั ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี 
จํากดั

6,000.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180653 4/01/2561

21 บํารุงรกัษาเครื#องวดั
คณุสมบตัคิวามเป็นแม่

1 งาน 25,038.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอพพี ีซสิเต็มส ์เซอรว์สิ
เซส (ประเทศไทย) จํากดั

23,400.00 บาท บรษิทั เอพพี ีซสิเต็มส ์เซอรว์สิ
เซส (ประเทศไทย) จํากดั

23,400.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180654 4/01/2561

สรุปผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มกราคม 2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มกราคม 2561

22 training เครื#องมอื 1 งาน 28,087.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สยาม เจนเนอรลั อคีวปิ
เมน้ท ์จํากดั

26,250.00 บาท บรษิทั สยาม เจนเนอรลั อคีวปิ
เมน้ท ์จํากดั

26,250.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180655 4/01/2561

23 บํารุงรกัษาเครื#อง 
Colorimeter 
UltraScanP

1 งาน 13,910.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คลัเลอ โกลโบล จํากดั 13,000.00 บาท บรษิทั คลัเลอ โกลโบล จํากดั 13,000.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180656 4/01/2561

24 ทดสอบการสงัเคราะห์
และวเิคราะหต์วัเรง่ฯ

1 งาน 30,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อนวิฒัน ์เพ็งสวา่ง 30,000.00 บาท นาย อนวิฒัน ์เพ็งสวา่ง 30,000.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180657 5/01/2561

25 สอบเทยีบตูอ้บ 3 รายการ 18,939.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส พ ีซ ีแคลลเิบรช ั#น 
เซ็นเตอร ์จํากดั

17,700.00 บาท บรษิทั เอส พ ีซ ีแคลลเิบรช ั#น 
เซ็นเตอร ์จํากดั

17,700.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180658 5/01/2561

26 สอบเทยีบ 
Thermo-hygrometer

2 รายการ 4,456.55    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เทอรโ์มโลย ีจํากดั 4,165.00 บาท บรษิทั เทอรโ์มโลย ีจํากดั 4,165.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180659 5/01/2561

27 ศกึษาสมบตัทิางกายภาพ
และทางเคมี

1 งาน 30,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย เดชมงคล แกว้สุวรรณ์ 30,000.00 บาท นาย เดชมงคล แกว้สุวรรณ์ 30,000.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180660 8/01/2561

28 Inlet filter for Spray 
Dryers

1 รายการ 75,729.25    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 70,775.00 บาท บรษิทั บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 70,775.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180661 5/01/2561

29 Perchloric acid, 60%, 
for HPLC,

1 รายการ 3,210.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

3,000.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

3,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180662 5/01/2561

30 Endogro-MV Complete 
Media Kit

1 รายการ 16,478.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

15,400.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

15,400.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180663 5/01/2561

31 สารเคมี 2 รายการ 12,080.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

11,290.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

11,290.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180664 5/01/2561

32 Bottle Screw Cap 
Duran

1 รายการ 4,574.25    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,275.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,275.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180665 5/01/2561

33 Magnetic Bar 20x8 
mm. Cowie

1 รายการ 3,638.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,400.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,400.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180666 5/01/2561

34 Bottle Screw Cap 
Duran 250ml

1 รายการ 4,574.25    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,275.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,275.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180667 5/01/2561

35 Magnetic Bar 40x8 
mm. Cowie

1 รายการ 3,852.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,600.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180668 5/01/2561

36 Spatular Stainless No.5 1 รายการ 3,745.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,500.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,500.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180669 5/01/2561

37 Spatular Stainless 
No.13

1 รายการ 2,568.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,400.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,400.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180670 5/01/2561

38 Syringe Plastic 3 ml. 
Nippro (100/box)

1 รายการ 3,210.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,000.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180671 5/01/2561

39 วสัดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 31,532.90    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

29,470.00 บาท บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

29,470.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180672 5/01/2561

40 เครื#องอา่นดวีดีแีบบตดิต ั�ง
ภายใน

1 รายการ 642.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นทพี ีจํากดั 600.00 บาท บรษิทั เอ็นทพี ีจํากดั 600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180673 5/01/2561

41 BET ดา้นลา่งชนดิ
กระเปาะกลม ขนาด 9mm

1 รายการ 4,654.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

4,350.00 บาท บรษิทั เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

4,350.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180674 5/01/2561

42 Alcoh-AX 95% 18lt 
(New Gallon) 
Commercia

1 รายการ 3,852.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค 
ซายน ์เอ็น

3,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค 
ซายน ์เอ็น

3,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180675 5/01/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มกราคม 2561

43 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 18,553.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โตนเิทค อคิวปิเมนท ์
แอนด ์เคมคิลั จํากดั

17,340.00 บาท บรษิทั โตนเิทค อคิวปิเมนท ์
แอนด ์เคมคิลั จํากดั

17,340.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180676 5/01/2561

44 วสัดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 12,519.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 11,700.00 บาท บรษิทั บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 11,700.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180677 5/01/2561

45 สารเคมี 5 รายการ 34,839.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

32,560.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

32,560.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180678 5/01/2561

46 ตรวจวเิคราะห์ 1 งาน 25,359.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั หอ้งปฏบิตักิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากดั

23,700.00 บาท บรษิทั หอ้งปฏบิตักิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากดั

23,700.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180679 5/01/2561

47 ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํ �า 2 รายการ 3,317.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอแอลเอส แลบอราทอรี
 กรุป๊ (ประเทศไทย) จํากดั

3,100.00 บาท บรษิทั เอแอลเอส แลบอราทอรี
 กรุป๊ (ประเทศไทย) จํากดั

3,100.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180680 8/01/2561

48 ทดสอบการตลาดของ
ผลติภณัฑ์

1 งาน 10,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สริชิยั สาครวศิว 10,000.00 บาท นาย สริชิยั สาครวศิว 10,000.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180681 8/01/2561

49 สอบเทยีบเครื#องช ั#ง 
ประจําปีงบประมาณ 2560

1 งาน 44,405.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แคล.แล็บ.เมทโทรโลยี# 
จํากดั

41,500.00 บาท บรษิทั แคล.แล็บ.เมทโทรโลยี# 
จํากดั

41,500.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180682 8/01/2561

50 Aluminium Foil 
24/18"x25 Diamond

1 รายการ 5,082.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,750.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,750.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180683 8/01/2561

51 Spatular Stainless 
No.11

1 รายการ 3,638.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,400.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,400.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180684 8/01/2561

52 Nitrogen 99.5% Gas 
content 7M3/CYL, CGA

1 รายการ 2,568.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 2,400.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 2,400.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180685 8/01/2561

53 Bottle 30 ml. W/M PP 
Nalgene

1 รายการ 5,136.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,800.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,800.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180686 8/01/2561

54 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 14,873.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 13,900.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 13,900.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180687 8/01/2561

55 2,2'-Azobis (N-(2-
carboxyethyl)-2-
(methy

1 รายการ 40,018.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

37,400.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

37,400.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180688 8/01/2561

56 Nitrogen 99.9% 1 รายการ 6,420.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 6,000.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 6,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180689 8/01/2561

57 1-Methyl-2-
Pyrrolidinone 99% 
2500 ml

1 รายการ 12,519.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

11,700.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

11,700.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180690 8/01/2561

58 Hydrogen 99.99% 
(HP)

1 รายการ 4,280.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 4,000.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 4,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180691 8/01/2561

59 1IV20-P2856 : VIVID 
CYP2C9 BLUE 
SCREENIN

1 รายการ 30,409.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 28,420.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 28,420.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180692 8/01/2561

60 วเิคราะหท์ดสอบ 1 งาน 8,500.00    เฉพาะเจาะจง สถาบนั โภชนาการ 
มหาวทิยาลยัมหดิล

8,500.00 บาท สถาบนั โภชนาการ 
มหาวทิยาลยัมหดิล

8,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180693 12/01/2561

61 บรกิารบํารุงรกัษาเครื#อง
ผลตินํ �าบรสิุทธิ�

1 งาน 68,320.57    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากดั

63,850.00 บาท บรษิทั สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากดั

63,850.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180694 12/01/2561

62 1IVCc-M-EPIcf-500 : 
EpiLife MEDIUM W/O

1 รายการ 13,524.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 12,640.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 12,640.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180695 9/01/2561

63 1IVM-A20184 : ALEXA 
FLOUR 568

1 รายการ 38,145.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 35,650.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 35,650.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180696 9/01/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มกราคม 2561

64 n-Butyric Acid 99+% 
1000ml (A108110010)

1 รายการ 20,330.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

19,000.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

19,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180697 9/01/2561

65 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 20,881.05    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

19,515.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

19,515.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180698 9/01/2561

66 สารเคมี 2 รายการ 7,479.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 6,990.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 6,990.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180699 9/01/2561

67 วสัดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 5,756.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พรพล อนิสตรูเมน้ท ์
จํากดั

5,380.00 บาท บรษิทั พรพล อนิสตรูเมน้ท ์
จํากดั

5,380.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180700 9/01/2561

68 สารเคมี 7 รายการ 37,385.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

34,940.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

34,940.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180701 9/01/2561

69 วสัดสุํานกังาน 2 รายการ 7,159.02    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

6,690.67 บาท บรษิทั ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

6,690.67 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180702 9/01/2561

70 Clorox 1.89 lt. 1 รายการ 4,012.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,750.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,750.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180703 10/01/2561

71 Bottle 60 ml.W/M PP 
Nalgene

1 รายการ 5,992.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,600.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180704 10/01/2561

72 Liquid Nitrogen 
Delivery Service at Site

1 รายการ 34,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไทยอนิเตอรแ์กส๊แอนด์
เคมคิลัซพัพลาย จํากดั

32,000.00 บาท บรษิทั ไทยอนิเตอรแ์กส๊แอนด์
เคมคิลัซพัพลาย จํากดั

32,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180705 10/01/2561

73 NotI (300u.) 
MBD0ER0591

1 รายการ 2,782.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180706 10/01/2561

74 No. R3189S Not I-HF 
NEB, USA.

1 รายการ 4,558.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 4,260.00 บาท บรษิทั ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 4,260.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180707 10/01/2561

75 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 3,402.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ#ง 
จํากดั

3,180.00 บาท บรษิทั บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ#ง 
จํากดั

3,180.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180708 10/01/2561

76 Analysis fee Zinc (Zn) 
[ICP-OES]

1 งาน 5,778.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั

5,400.00 บาท บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั

5,400.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180709 10/01/2561

77 Carbondioxide 99.9% 
29 Kg/Cyl

1 รายการ 3,852.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แพรกซแ์อร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

3,600.00 บาท บรษิทั แพรกซแ์อร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

3,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180710 10/01/2561

78 PCS1115 12mm o.d. 
square glass cell

1 รายการ 10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากดั

10,000.00 บาท บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากดั

10,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180711 10/01/2561

79 Dermasoft OMP 
Dr.Straetmans, 
Germany

1 รายการ 5,082.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟอรค์สั จํากดั 4,750.00 บาท บรษิทั ฟอรค์สั จํากดั 4,750.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180712 10/01/2561

80 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 13,482.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

12,600.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

12,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180713 10/01/2561

81 สารเคมี 4 รายการ 4,932.70    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วนัรตั(หนํ#าเซยีน)จํากดั 4,610.00 บาท บรษิทั วนัรตั(หนํ#าเซยีน)จํากดั 4,610.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180714 10/01/2561

82 สารเคมี 7 รายการ 32,731.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

30,590.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

30,590.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180715 10/01/2561

83 Curcuminoid Extract 
41020980

1 รายการ 76,400.00    เฉพาะเจาะจง  องคก์ารเภสชักรรม 71,402.00 บาท  องคก์ารเภสชักรรม 71,402.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180716 10/01/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มกราคม 2561

84 จา้งเหมาซ่อมแซมและ
เปลี#ยนปั�มนํ �า และมอเตอร์
 (Motor Blower)
สําหรบัชุดกําจดัไอกร
สารเคม ี(Scrubber)

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  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180718 11/01/2561

85 TUBES, QS PP BELL 
1/2X2-1/2 BOX-50

1 รายการ 66,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากดั 61,682.25 บาท บรษิทั พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากดั 61,682.25 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180719 15/01/2561

86 วสัดวุทิยาศาสตร์ 9 รายการ 32,239.10    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

30,130.00 บาท บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

30,130.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180720 11/01/2561

87 Analysis fee Ag [Nitric 
Acid Digestion,I

1 งาน 7,222.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั

6,750.00 บาท บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั

6,750.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180721 11/01/2561

88 ซ่อมแซมและเปลี#ยน
อะไหลเ่ครื#อง zebrafish

1 งาน 21,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

20,000.00 บาท บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

20,000.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180722 11/01/2561

89 เปลี#ยนอะไหล ่IR-source
 เครื#อง FT-IR

1 งาน 33,705.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อุปกรณแ์ละ
เคมวีจิยั

31,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อุปกรณแ์ละ
เคมวีจิยั

31,500.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180723 11/01/2561

90 บํารุงรกัษาเครื#อง Multi 
angle light scat

1 งาน 96,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สยาม เจนเนอรลั 
อคีวปิเมน้ท ์จํากดั

90,000.00 บาท บรษิทั สยาม เจนเนอรลั 
อคีวปิเมน้ท ์จํากดั

90,000.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180724 11/01/2561

91 ตรวจสอบการสลายตวั
ทางชวีภาพ

1 งาน 42,800.00    เฉพาะเจาะจง สถาบนั วจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

40,000.00 บาท สถาบนั วจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

40,000.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180725 11/01/2561

92 โปรแกรม KaliedaGraph
 Porgram for Data 
Analysis and Graphing

1 งาน 8,667.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฮารด์ไดรฟ์ ดสิทรบิวิ
เตอร ์คอรป์อเรช ั#น จํากดั

8,100.00 บาท บรษิทั ฮารด์ไดรฟ์ ดสิทรบิวิ
เตอร ์คอรป์อเรช ั#น จํากดั

8,100.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180726 11/01/2561

93 จา้งเหมากอ่สรา้ง
ปรบัปรุงช ั�นดาดฟ้า 
อาคาร NANOTEC Pilot 
Plant

1 งาน 7,340,000.00 7,340,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิทั พ.ีเอส.เพาเวอรล์ายส ์
จํากดั

5,693,169.47 บาท บรษิทั พ.ีเอส.เพาเวอรล์ายส ์
จํากดั

5,693,169.47 บาท ราคาตํ#าสุด 6041180727 12/01/2561

บรษิทั จตรุทศิ บสิซเินส จํากดั 6,495,327.10 บาท (6055180001)
บรษิทั เอ.ซ.ีเอ็นจเีนยีร ิ#ง 
เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั

6,287,476.63 บาท

บรษิทั กลอรี# เมคเกอร ์จํากดั 6,595,046.73 บาท
บรษิทั เค เอส เอส คอนตรคัช ั#น
 จํากดั

6,213,084.11 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั นราวฒัน ์
วศิวกรรม

5,971,028.04 บาท

บรษิทั แอดวานซ ์แมททเีรยีล 
เซอรว์สิ จํากดั

6,370,828.68 บาท

94 CellTiter-Fluor(TM) 
Cell Viability Assay

1 รายการ 33,277.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

31,100.00 บาท บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

31,100.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180728 12/01/2561

95 Glutaraldehyde 
Solution, 50% In 
Water

1 รายการ 29,018.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

27,120.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

27,120.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180729 12/01/2561

96 Transcutol CG 
Gattefosse,France 
(Europe)

1 รายการ 18,725.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีซ.ีอนิเตอรเ์ทรด จํากดั 17,500.00 บาท บรษิทั พ.ีซ.ีอนิเตอรเ์ทรด จํากดั 17,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180730 12/01/2561

97 วสัดวุทิยาศาสตร์ 5 รายการ 49,086.25    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

45,875.00 บาท บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

45,875.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180731 12/01/2561

98 Analysis fee Zinc (Zn) 
[ICP-OES]

1 งาน 11,556.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั

10,800.00 บาท บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั

10,800.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180732 12/01/2561

99 วเิคราะหข์อ้มูล 1 งาน 7,222.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั

6,750.00 บาท บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั

6,750.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180733 12/01/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มกราคม 2561

100 Extractio thimble 
41x123 mm #2800412

1 รายการ 10,978.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

10,260.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

10,260.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180734 12/01/2561

101 วสัดวุทิยาศาสตร์ 4 รายการ 16,681.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

15,590.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

15,590.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180735 12/01/2561

102 วสัดวุทิยาศาสตร์ 6 รายการ 8,581.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กณัณ ์โปรเฟส จํากดั 8,020.00 บาท บรษิทั กณัณ ์โปรเฟส จํากดั 8,020.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180736 12/01/2561

103 จา้งเหมาควบคมุงาน
กอ่สรา้งปรบัปรุงอาคาร 
NANOTEC Pilot Plant

1 งาน 330,300.00 330,300.00 จา้งออกแบบหรอื
ควบคมุงาน-

บรษิทั พรวเิศษ วศิว ์จํากดั 308,411.20 บาท บรษิทั พรวเิศษ วศิว ์จํากดั 308,411.20 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180737 15/01/2561

 ประกาศเชญิชวน (6056180001)
104 Acetonitrile RPE-ACS  

2500ml (C401185)
1 รายการ 6,120.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)

 จํากดั
5,720.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)

 จํากดั
5,720.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ

พสัดตุรงตามขอ้กําหนด
6041180738 12/01/2561

105 สารเคมี 3 รายการ 6,569.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

6,140.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

6,140.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180739 12/01/2561

106 10ul Pipet Tip (Color : 
Clear)

1 รายการ 7,222.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 6,750.00 บาท บรษิทั พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 6,750.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180740 15/01/2561

107 สารเคมี 2 รายการ 8,966.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

8,380.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

8,380.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180741 15/01/2561

108 วเิคราะหท์ดสอบตวัอยา่ง 1 งาน 16,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลยั มหดิล 16,000.00 บาท มหาวทิยาลยั มหดิล 16,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180742 15/01/2561

109 จา้งบํารุงรกัษาเครื#อง
สํารองไฟฟ้า ของเครื#อง 
Sputter Coater (INS)

1 งาน 54,142.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วคิทรอน ย.ูพ.ีเอส.
(ไทยแลนด)์ จํากดั

50,600.00 บาท บรษิทั วคิทรอน ย.ูพ.ีเอส.
(ไทยแลนด)์ จํากดั

50,600.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180743 15/01/2561

110 Iron (III) oxide 
FeO(OH) 50g

1 รายการ 8,110.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ#ง 
จํากดั

7,580.00 บาท บรษิทั บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ#ง 
จํากดั

7,580.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180744 15/01/2561

111 Diethylene Glycol RPE 
2500ml

1 รายการ 2,065.10    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

1,930.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

1,930.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180745 15/01/2561

112 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 6,206.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 5,800.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 5,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180746 15/01/2561

113 Dedecane 99% 
2500ml (A117590025)

1 รายการ 40,660.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

38,000.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

38,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180747 15/01/2561

114 สารเคมี 2 รายการ 10,165.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 9,500.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 9,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180748 15/01/2561

115 จา้งดาํเนนิการทดสอบ
ประสทิธภิาพของ
ผลติภณัฑใ์หมใ่นกลุม่
อุตสาหกรรมสมุนไพร 
ดว้ยนาโนเทคโนโลยเีพื#อ
ขยายสูเ่ชงิพาณชิย ์

1 งาน 104,218.00 104,218.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สปินคอนโทรล เอเชยี 
จํากดั

97,400.00 บาท บรษิทั สปินคอนโทรล เอเชยี 
จํากดั

97,400.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180749 15/01/2561

116 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 12,155.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 11,360.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 11,360.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180750 16/01/2561

117 วสัดวุทิยาศาสตร์ 4 รายการ 4,750.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โพลซีายน ์เซอรว์สิ 
จํากดั

4,440.00 บาท บรษิทั โพลซีายน ์เซอรว์สิ 
จํากดั

4,440.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180751 16/01/2561

118 วสัดวุทิยาศาสตร์ 5 รายการ 7,554.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โพลซีายน ์เซอรว์สิ 
จํากดั

7,060.00 บาท บรษิทั โพลซีายน ์เซอรว์สิ 
จํากดั

7,060.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180752 16/01/2561

119 วสัดวุทิยาศาสตร์ 4 รายการ 428.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคเคเค พรซีชิ ั#น จํากดั 400.00 บาท บรษิทั เคเคเค พรซีชิ ั#น จํากดั 400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180753 16/01/2561

120 วสัดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 4,815.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กณัณ ์โปรเฟส จํากดั 4,500.00 บาท บรษิทั กณัณ ์โปรเฟส จํากดั 4,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180754 16/01/2561

121 11-
Mercaptoundecanoic 
Acid, 95%

1 รายการ 3,488.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

3,260.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

3,260.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180755 16/01/2561

122 ชุด BET/ชนดิกระเปาะรี 1 รายการ 19,795.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

18,500.00 บาท บรษิทั เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

18,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180756 16/01/2561

123 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 8,335.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ#ง 
จํากดั

7,790.00 บาท บรษิทั บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ#ง 
จํากดั

7,790.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180757 16/01/2561

124 สารเคมี 2 รายการ 2,728.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

2,550.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

2,550.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180758 16/01/2561

125 วสัดสุําหรบังานวจิยั 4 รายการ 11,235.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอท ีซพัพลาย แอนด ์
คอนซลัต ิ�ง จํากดั

10,500.00 บาท บรษิทั ไอท ีซพัพลาย แอนด ์
คอนซลัต ิ�ง จํากดั

10,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180759 16/01/2561

Page 6 of 12



แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มกราคม 2561

126 ทดสอบสิ#งทอ 1 งาน 5,649.60    เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพฒันามูลนธิ ิ
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ#ง
ทอ

5,280.00 บาท อุตสาหกรรมพฒันามูลนธิ ิ
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ#ง
ทอ

5,280.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180760 16/01/2561

127 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 6,548.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไซแอนตฟิิค โปรโมช ั#น 
จํากดั

6,120.00 บาท บรษิทั ไซแอนตฟิิค โปรโมช ั#น 
จํากดั

6,120.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180761 16/01/2561

128 วสัดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 9,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วงัแดงเอ็กซเ์พรส จํากดั 9,000.00 บาท บรษิทั วงัแดงเอ็กซเ์พรส จํากดั 9,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180762 16/01/2561

129 Ethanol Absolute 
99.9%

1 รายการ 18,190.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 17,000.00 บาท บรษิทั เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 17,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180763 17/01/2561

130 Colistin Sulfate Salt 
C4461-1G

1 รายการ 11,288.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

10,550.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

10,550.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180764 17/01/2561

131 Human IL-8/CXCL8 
ELISA Kit

1 รายการ 38,498.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

35,980.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

35,980.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180765 17/01/2561

132 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 
3 รายการ

1 งาน 107,214.00 107,214.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

100,200.00 บาท บรษิทั เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

100,200.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180766 17/01/2561

133 12 mm o.d. square 
glass cell with

1 รายการ 10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั

10,000.00 บาท บรษิทั ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั

10,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180767 17/01/2561

134 Sodium 1,2-
Naphthoquinone-4-
sulfonate

1 รายการ 96,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

90,000.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

90,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180768 17/01/2561

135 Triaxial Tip Holder 
Screw

1 รายการ 16,906.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์
จํากดั

15,800.00 บาท บรษิทั ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์
จํากดั

15,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180769 17/01/2561

136 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 19,816.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์
และฟิตติ�ง จํากดั

18,520.00 บาท บรษิทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์
และฟิตติ�ง จํากดั

18,520.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180770 17/01/2561

137 วสัดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 24,075.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

22,500.00 บาท บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

22,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180771 17/01/2561

138 วสัดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

12,000.00 บาท บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

12,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180772 17/01/2561

139 วสัดวุทิยาศาสตร์ 4 รายการ 21,293.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 19,900.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 19,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180773 17/01/2561

140 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 24,075.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไบโอเมด 
ไดแอกนอสตกิส์
 (ประเทศไทย) จํากดั

22,500.00 บาท บรษิทั ไบโอเมด 
ไดแอกนอสตกิส์
 (ประเทศไทย) จํากดั

22,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180774 17/01/2561

141 Magnetic Bar 40x8 
mm. Cowie

1 รายการ 5,264.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,920.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,920.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180776 18/01/2561

142 Vol.Flask Duran 25 ml 1 รายการ 6,206.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,800.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180777 18/01/2561

143 Centrifuge Tube 50ml. 
Hycon (50/pk)

1 รายการ 9,844.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,200.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180778 18/01/2561

144 สารเคมี 2 รายการ 4,954.10    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

4,630.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

4,630.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180779 18/01/2561

145 สารเคมี 3 รายการ 28,526.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

26,660.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

26,660.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180780 18/01/2561

146 บํารุงรกัษาเครื#อง 
UV-Vis-NIR 
Spectrophot

1 งาน 80,215.76    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เวลิดส์ยามกรุป๊ จํากดั 74,968.00 บาท บรษิทั เวลิดส์ยามกรุป๊ จํากดั 74,968.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180781 18/01/2561

147 Foil Target Au 96.5% 1 รายการ 55,640.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากดั

52,000.00 บาท บรษิทั เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากดั

52,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180782 19/01/2561

148 Copper Grids with 
Carbon Film

1 รายการ 42,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พรพล อนิสตรูเมน้ท ์
จํากดั

40,000.00 บาท บรษิทั พรพล อนิสตรูเมน้ท ์
จํากดั

40,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180783 19/01/2561

149 ครุภณัฑส์ํานกังาน 2 รายการ 50,525.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 47,220.00 บาท บรษิทั เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 47,220.00 บาท มคีณุลกัษณะฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180784 19/01/2561

150 วสัดสุํานกังาน 51 รายการ 11,414.03    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

10,667.32 บาท บรษิทั ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

10,667.32 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180785 19/01/2561

151 จา้งทดสอบการระคาย
เคอืงของอนุภาคนาโน
ของสารสกดัลูกซดัฯ

1 งาน 285,000.00 285,000.00    เฉพาะเจาะจง ศนูย ์บรกิารทางวชิาการ  
มหาวทิยาลยัรงัสติ

285,000.00 บาท ศนูย ์บรกิารทางวชิาการ  
มหาวทิยาลยัรงัสติ

285,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180786 19/01/2561

152 L-Tryptophan 25g. 
Sigma #T0254

1 รายการ 2,461.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,300.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180787 19/01/2561

153 P/N K140C4 Water 
flow sensor

1 งาน 40,125.00    เฉพาะเจาะจง  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 37,500.00 บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 37,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180788 19/01/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มกราคม 2561

154 วสัดวุทิยาศาสตร์ 9 รายการ 58,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เทคชี# แมค
คาทรอนกิส ์แอนด ์ซพัพลาย

54,205.36 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เทคชี# แมค
คาทรอนกิส ์แอนด ์ซพัพลาย

54,205.36 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหน

6041180789 19/01/2561

155 Carbondioxide 99.9% 
29 Kg/Cyl

1 รายการ 4,815.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แพรกซแ์อร์
(ประเทศไทย) จํากดั

4,500.00 บาท บรษิทั แพรกซแ์อร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

4,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180790 22/01/2561

156 Ethyl alcohol 20 lit. 
commercial

1 รายการ 6,687.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

6,250.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

6,250.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180791 22/01/2561

157 Chitosan,low 
molecular weight 
448869-50g

1 รายการ 2,803.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

2,620.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

2,620.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180792 22/01/2561

158 Magnetic Bar 20x8 
mm. Cowie

1 รายการ 2,182.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,040.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,040.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180793 22/01/2561

159 Bottle 30 ml. W/M PP 
Nalgene

1 รายการ 2,568.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,400.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180794 22/01/2561

160 Vol.Flask Duran 5 ml. 1 รายการ 6,708.90    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,270.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,270.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180795 22/01/2561

161 ผา้โพลเีอสเตอร ์100 1 รายการ 44,405.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อุดมทรพัยอ์นิเตอร ์
แอนด ์ซพัพลาย จํากดั

41,500.00 บาท บรษิทั อุดมทรพัยอ์นิเตอร ์
แอนด ์ซพัพลาย จํากดั

41,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180796 22/01/2561

162 สารเคม,ี8,613.50 2 รายการ 8,613.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมอรค์ จํากดั 8,050.00 บาท บรษิทั เมอรค์ จํากดั 8,050.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180797 22/01/2561

163 วสัดงุานตดิต ั�งและ
ซ่อมแซมอาคาร

12 รายการ 22,926.89    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ.ทลูส ์จํากดั 21,427.00 บาท บรษิทั เอ.ทลูส ์จํากดั 21,427.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180799 31/01/2561

164 UV Exposure:ASTM G 
154 cycle (1 cycles)

1 งาน 6,471.36    เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพฒันามูลนธิ ิเพื#อ
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ#ง
ทอ

6,048.00 บาท อุตสาหกรรมพฒันามูลนธิ ิเพื#อ
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ#ง
ทอ

6,048.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180800 22/01/2561

165 เทปสองหนา้ชนดิแรงยดึ
สูง

1 รายการ 4,879.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.พ.ี บวรกติต ิ� จํากดั 4,560.00 บาท บรษิทั เอส.พ.ี บวรกติต ิ� จํากดั 4,560.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180801 22/01/2561

166 Test sieve ASTM, SS 
180 um, 8"x2"

1 รายการ 10,004.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไซแอนตฟิิค โปรโมช ั#น 
จํากดั

9,350.00 บาท บรษิทั ไซแอนตฟิิค โปรโมช ั#น 
จํากดั

9,350.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180802 22/01/2561

167 Lipopolysaccharide 
from eschericha*coli

1 รายการ 14,145.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

13,220.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

13,220.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180803 22/01/2561

168 Nitrogen 99.999% 
(UHP)

1 รายการ 1,819.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,700.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180804 22/01/2561

169 E. coli DNA ef, 200 ug 
IV-tlrl-ecdna

1 รายการ 9,844.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 9,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 9,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180805 22/01/2561

170 แกไ้ขปัญหาตูเ้ย็นระบบ 
No Frost

1 งาน 3,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัพงษ ์คาํธยิศ 3,500.00 บาท นาย ณฐัพงษ ์คาํธยิศ 3,500.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180807 31/01/2561

171 Nitrogen 99.5% 1 รายการ 2,568.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 2,400.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 2,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180808 23/01/2561

172 Bottle 60 ml.W/M PP 
Nalgene

1 รายการ 2,996.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,800.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180809 23/01/2561

173 Vol. Flask Duran 10 ml. 1 รายการ 4,044.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,780.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,780.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180810 23/01/2561

174 Syringe Plastic 5 ml. 
Nippro

1 รายการ 2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,000.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180811 23/01/2561

175 Methanol, HPLC., 2.5 L 
(Fisher)

1 รายการ 11,556.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 10,800.00 บาท บรษิทั เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 10,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180812 23/01/2561

176 Magnetic Bar 8x3 mm. 
cowie

1 รายการ 3,338.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,120.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,120.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180813 23/01/2561

177 Cylinder Din-A Isolab 
25 ml.

1 รายการ 6,848.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,400.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180814 23/01/2561

178 Gohsenol EG 05C 
(Japan)

1 รายการ 2,461.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิเตอร ์คอรป์อเรช ั#น 
จํากดั

2,300.00 บาท บรษิทั อนิเตอร ์คอรป์อเรช ั#น 
จํากดั

2,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180815 30/01/2561

179 Titan C18 UHPLC 
Guard Cartridge 
Holder,

1 รายการ 23,133.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

21,620.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

21,620.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180816 23/01/2561

180 3-Maleimidopropionic 
acid, 97%

1 รายการ 11,802.10    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

11,030.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

11,030.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180817 23/01/2561

181 (3-Mercaptopropyl) 
Trimethoxysilane,95%

1 รายการ 4,718.70    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

4,410.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

4,410.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180818 23/01/2561

182 วสัดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 77,040.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

72,000.00 บาท บรษิทั เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

72,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180819 23/01/2561
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183 Bottle 125 ml. W/M 
PP Nalgene

1 รายการ 4,708.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,400.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180820 24/01/2561

184 COX-1(human) 
inhibition screening

1 รายการ 72,332.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ธลีสุ 
ซพัพลาย

67,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ธลีสุ
ซพัพลาย

67,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180821 24/01/2561

185 Cyanidin-3-O-
glucoside Chloride, 
15MG

1 รายการ 43,335.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

40,500.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

40,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180822 24/01/2561

186 set specimen holder 
rings PMMA

1 รายการ 34,240.00    เฉพาะเจาะจง  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 32,000.00 บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 32,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180823 24/01/2561

187 PtRh heating strip 
with welded 
thermocou

1 รายการ 67,410.00    เฉพาะเจาะจง  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 63,000.00 บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 63,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180824 24/01/2561

188 Titanium (IV) oxide 
nanopowder,

1 รายการ 17,387.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซทีแีลบอราตอรี# จํากดั 16,250.00 บาท บรษิทั ซทีแีลบอราตอรี# จํากดั 16,250.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180825 24/01/2561

189 1IVM-N1148 : NBD 
Cholesterol

1 รายการ 26,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 25,000.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 25,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180826 24/01/2561

190 ATC.30-2007 McCoy's 
5A Medium

1 รายการ 2,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

1,962.62 บาท บรษิทั ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

1,962.62 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180827 25/01/2561

191 OBJ-03256 : Pack of 1 
fullcure 525,

1 รายการ 70,620.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอพพลแิคด จํากดั 66,000.00 บาท บรษิทั แอพพลแิคด จํากดั 66,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180828 24/01/2561

192 OBJ-03256 : Pack of 1 
fullcure 525,

1 รายการ 70,620.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอพพลแิคด จํากดั 60,000.00 บาท บรษิทั แอพพลแิคด จํากดั 60,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180829 25/01/2561

193 สารเคมี 3 รายการ 8,025.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ#ง 
จํากดั

7,500.00 บาท บรษิทั บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ#ง 
จํากดั

7,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180830 25/01/2561

194 วสัดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 15,408.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากดั

14,400.00 บาท บรษิทั เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากดั

14,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180831 25/01/2561

195 Anti-bacteria : ASTM E 
2149

1 งาน 30,816.00    เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพฒันามูลนธิ ิเพื#อ
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ#ง
ทอ

28,800.00 บาท อุตสาหกรรมพฒันามูลนธิ ิเพื#อ
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ#ง
ทอ

28,800.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180832 25/01/2561

196 Magnetic Bar 15x6 
mm. Cowie

1 รายการ 2,648.25    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,475.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,475.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180833 25/01/2561

197 Aluminium Foil 
24/18"x25 Diamond

1 รายการ 6,099.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,700.00 บาท บรษิทั เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180834 25/01/2561

198 Tn (Sn) [Acid 
Digestion, ICP]

1 งาน 5,778.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั

5,400.00 บาท บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั

5,400.00 บาท  มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180835 25/01/2561

199 00024123 AIOx pan 
70ul w lid, 20 pcs

1 รายการ 26,011.70    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

24,310.00 บาท บรษิทั เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

24,310.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180836 25/01/2561

200 วสัดวุทิยาศาสตร์ 7 รายการ 42,153.29    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์
และฟิตติ�ง จํากดั

39,395.60 บาท บรษิทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์
และฟิตติ�ง จํากดั

39,395.60 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180837 25/01/2561

201 Chlorpromazine 
Hydrochloride C8138-
5G

1 รายการ 5,692.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

5,320.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

5,320.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180838 25/01/2561

202 1IVM-G7921:Griess 
Reagent Kit

1 รายการ 11,010.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 10,290.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 10,290.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180839 25/01/2561

203 CellTiter-Glo(R) 
Luminescent Cell

1 รายการ 22,501.03    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

21,029.00 บาท บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

21,029.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180840 25/01/2561

204 FuGene 6 Transfection 
Reagent, 1ml

1 รายการ 25,715.31    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

24,033.00 บาท บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

24,033.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180841 25/01/2561

205 วสัดวุทิยาศาสตร์  4 รายการ 23,861.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตต ิ�ง จํากดั

22,300.00 บาท บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตต ิ�ง จํากดั

22,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180842 25/01/2561

206 E-Plate 16 (1x6 plates) 1 รายการ 35,310.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

33,000.00 บาท บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

33,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180843 25/01/2561

207 RTCA CIM Plate 16 
(1x6 plates)

1 รายการ 33,619.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

31,420.00 บาท บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

31,420.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180844 25/01/2561

208 วสัดแุละสารเคมสีําหรบั
ทาํงานวจิยั

4 รายการ 48,100.02    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไบโอมเีดยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั

44,953.29 บาท บรษิทั ไบโอมเีดยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั

44,953.29 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180845 25/01/2561

209 สารเคมี 3 รายการ 66,768.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 62,400.00 บาท บรษิทั ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 62,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180846 25/01/2561

210 ครุภณัฑ์ 2 รายการ 18,511.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากดั

17,300.00 บาท บรษิทั เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากดั

17,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180847 26/01/2561

211 เครื#องปั#นผสม แบบยกส
ครูมอเตอร ์50 ลติร

1 รายการ 276,060.00 276,060.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เซลคอน จํากดั 258,000.00 บาท บรษิทั เซลคอน จํากดั 258,000.00 บาท มคีณุลกัษณะฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180848 29/01/2561

Page 9 of 12



แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มกราคม 2561

HOMO MIXER 50 
LITER WITH-SCREW 
LIFTING SYSTEM

212 Chart Recorder Pen 
Replacement

1 รายการ 5,885.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั

5,500.00 บาท บรษิทั เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั

5,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180849 29/01/2561

213 Battery 1 รายการ 4,012.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อุปกรณแ์ละ
เคมวีจิยั

3,750.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อุปกรณแ์ละ
เคมวีจิยั

3,750.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180850 29/01/2561

214 Controller board 
single display for mode

1 งาน 27,820.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คอมพลที ซายน ์จํากดั 26,000.00 บาท บรษิทั คอมพลที ซายน ์จํากดั 26,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180851 29/01/2561

215 DIP2-PCA (AW554600) 1 งาน 52,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สเปซเมด จํากดั 48,598.13 บาท บรษิทั สเปซเมด จํากดั 48,598.13 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180852 29/01/2561

216 ซ่อมอุปกรณ ์Micro 
Pipette

1 งาน 1,498.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

1,400.00 บาท บรษิทั เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

1,400.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180853 29/01/2561

217 เปลี#ยนชุดการทาํงาน
เครื#อง BSC

1 งาน 72,760.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากดั

68,000.00 บาท บรษิทั บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากดั

68,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180854 29/01/2561

218 สอบเทยีบ Cone&Plate 
Rheometer_NCM

1 งาน 9,416.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส พ ีซ ีแคลลเิบรช ั#น 
เซ็นเตอร ์จํากดั

8,800.00 บาท บรษิทั เอส พ ีซ ีแคลลเิบรช ั#น 
เซ็นเตอร ์จํากดั

8,800.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180855 29/01/2561

219 1IVG-70011-044 : 
PHOSPHATE-BUFFERD 
SALIN

1 รายการ 6,997.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 6,540.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 6,540.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180856 29/01/2561

220 Sodium L-lactate 98% 
Sigma

1 รายการ 6,280.90    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

5,870.00 บาท บรษิทั เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

5,870.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180857 29/01/2561

221 LUDOX AS-30 
COLLOIDAL SILICA, 
30 WT.%

1 รายการ 4,590.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

4,290.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

4,290.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180858 29/01/2561

222 Trimethoxymethylsilan
e, 98% 246174-1L

1 รายการ 13,738.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

12,840.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

12,840.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180859 29/01/2561

223 เครื#องปั#นเหวี#ยง
ตกตะกอนแบบควบคมุ
อุณหภูมแิบบต ั�งพื�น 
(Fixed-rotor 
centrifuge)

1 รายการ 460,000.00 460,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมดทิอป จํากดั 429,906.54 บาท บรษิทั เมดทิอป จํากดั 429,906.54 บาท  มคีณุลกัษณะฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180860 30/01/2561

224 n-HEXANE 99%, HPLC 
4L LC1085-G4L

1 รายการ 15,707.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากดั

14,680.00 บาท บรษิทั อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากดั

14,680.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180861 30/01/2561

225 สารเคมี 3 รายการ 14,552.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากดั

13,600.00 บาท บรษิทั อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากดั

13,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180862 30/01/2561

226 สารเคมี 3 รายการ 15,600.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

14,580.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

14,580.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180863 30/01/2561

227 สารเคมี 2 รายการ 21,977.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

20,540.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

20,540.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180864 30/01/2561

228 สเปรยฆ์า่เชื�อชนดิพื�นผวิ 1 รายการ 1,819.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บางกอก แอดวานซ ์เทค
โนโลยี# จํากดั

1,700.00 บาท บรษิทั บางกอก แอดวานซ ์เทค
โนโลยี# จํากดั

1,700.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180865 30/01/2561

229 สารเคมี 2 รายการ 2,332.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

2,180.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

2,180.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180866 30/01/2561

230 จา้งดาํเนนิการทดสอบ
ประสทิธภิาพและความ
พงึพอใจของผลติภณัฑ์

1 งาน 119,840.00 119,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สปินคอนโทรล เอเชยี 
จํากดั

112,000.00 บาท บรษิทั สปินคอนโทรล เอเชยี 
จํากดั

112,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180867 30/01/2561

231 ครุภณัฑแ์ละวสัดสุํานกังาน 7 รายการ 117,127.76 117,127.76    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากดั

109,465.20 บาท บรษิทั เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากดั

109,465.20 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041180868 30/01/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มกราคม 2561

232 Ethylenediaminetetraa
cetic Acid

1 รายการ 5,243.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

4,900.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

4,900.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180869 30/01/2561

233 1IVG2-11995-065 : D - 
 MEM (1X),500 ML

1 รายการ 6,634.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 6,200.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 6,200.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180870 30/01/2561

234 1IVM-P11496 : 
QUANT-iT PICOGREEN 
ds DNA

1 รายการ 77,147.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 72,100.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 72,100.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180871 30/01/2561

235 POTASSIUM 
HYDROXIDE, 
PELLETS, 99.99%

1 รายการ 10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

10,000.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

10,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180872 30/01/2561

236 EJTAGXX402A4 
SILVER TARGET, Ag, 
99.99%

1 รายการ 39,590.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค 
จํากดั

37,000.00 บาท บรษิทั เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค 
จํากดั

37,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180873 30/01/2561

237 Pressure tubing for 
APC complete

1 รายการ 22,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากดั

21,000.00 บาท บรษิทั สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากดั

21,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180874 30/01/2561

238 Filtrex Nylon Syringe 
Filter 0.22 um

1 รายการ 2,996.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไตร โซลูช ั#น จํากดั 2,800.00 บาท บรษิทั ไตร โซลูช ั#น จํากดั 2,800.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180875 30/01/2561

239 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 4,558.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

4,260.00 บาท บรษิทั พ.ีอนิเตอรเ์ทรด
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

4,260.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180876 30/01/2561

240 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 8,217.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 7,680.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 7,680.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180877 30/01/2561

241 สารเคมี 2 รายการ 9,747.70    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

9,110.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

9,110.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180878 30/01/2561

242 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 58,636.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไบโอเมด
ไดแอกนอสตกิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

54,800.00 บาท บรษิทั ไบโอเมด
ไดแอกนอสตกิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

54,800.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180879 30/01/2561

243 วสัดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 44,512.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไบโอเมด ไดแอกนอ
สตกิ (ประเทศไทย) จํากดั

41,600.00 บาท บรษิทั ไบโอเมด ไดแอกนอ
สตกิ (ประเทศไทย) จํากดั

41,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180880 30/01/2561

244 สารเคมี 2 รายการ 33,598.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 31,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 31,400.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180881 30/01/2561

245 Copper Grids with 
Carbon Film 200mesh

1 รายการ 8,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พรพล อนิสตรูเมน้ท ์
จํากดั

8,000.00 บาท บรษิทั พรพล อนิสตรูเมน้ท ์
จํากดั

8,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180882 30/01/2561

246 Cryo 100 Freezer 
boxes 
(5ea/pk,10pk/cs)

1 รายการ 4,194.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 3,920.00 บาท บรษิทั พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 3,920.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180883 30/01/2561

247 Human Serum Type AB 1 รายการ 9,512.30    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

8,890.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

8,890.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180884 30/01/2561

248 Nitrogen 99.99% 1 รายการ 7,190.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 6,720.00 บาท บรษิทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 6,720.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180885 31/01/2561

249 Capsicum Oleoresin 1 รายการ 2,835.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อุตสาหกรรมเครื#องหอม
ไทย-จนี จํากดั

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

2,650.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180886 31/01/2561

250 QuantiFluor RNA 
System 1 ml

1 รายการ 17,120.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

16,000.00 บาท บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

16,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180887 31/01/2561

251 Methanol, HOLC., 2.5L 
(Fisher)

1 รายการ 5,136.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 4,800.00 บาท บรษิทั เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 4,800.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180888 31/01/2561

252 Quartz Suprasil Lid 3.2 
mm, 700 ul

1 รายการ 23,595.64    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั 22,052.00 บาท บรษิทั เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั 22,052.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180889 31/01/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มกราคม 2561

253 Microcare PHC 
(THOR/GERMANY)

1 รายการ 3,745.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เคมโีก ้อนิเตอร ์
คอรป์อเรช ั#น จํากดั

3,500.00 บาท บรษิทั เคมโีก ้อนิเตอร ์
คอรป์อเรช ั#น จํากดั

3,500.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180890 31/01/2561

254 Primocin 500 mg 
(10x1ml)

1 รายการ 38,199.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 35,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 35,700.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180891 31/01/2561

255 วสัดวุทิยาศาสตร์ 4 รายการ 4,312.10    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

4,030.00 บาท บรษิทั ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

4,030.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180892 31/01/2561

256 สารเคมี 4 รายการ 14,787.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

13,820.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

13,820.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180893 31/01/2561

257 วสัดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 68,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

63,551.40 บาท บรษิทั ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

63,551.40 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของ
พสัดตุรงตามขอ้กําหนด

6041180894 31/01/2561

258 Material 1 รายการ 23,370.00    เฉพาะเจาะจง  EMSIS ASIA Pte Ltd. 570.00 EUR  EMSIS ASIA Pte Ltd. 570.00 EUR มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6042180027 24/01/2561

259 จา้งเหมาบรหิารจดัการ
คลงัวสัดแุละสารเคมกีลาง

1 งาน 203,000.00 203,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สามพ ีโปรเฟซชนันลั 
จํากดั

189,000.00 บาท บรษิทั สามพ ีโปรเฟซชนันลั 
จํากดั

189,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6043180025 4/01/2561

(6052180017)
260 จา้งบํารุงรกัษาเครื#องลา้ง

เครื#องแกว้วทิยาศาสตร์
1 งาน 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมดทิอป จํากดั 12,000.00 บาท บรษิทั เมดทิอป จํากดั 12,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6043180026 11/01/2561

(6052180018)
261  งานจา้งเหมาจดั

นทิรรศการแสดงผล
งานวจิยัดา้นนาโน
เทคโนโลยี

1 งาน 1,450,000.00 1,450,000.00 ประกาศเชญิชวน- บรษิทั เอ็ม วนั เน็ตเวริค์ จํากดั 1,350,467.29 บาท บรษิทั เอ็ม วนั เน็ตเวริค์ จํากดั 1,350,467.29 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6043180027 25/01/2561

Thailand 
Nanotechnology 
Pavilionในงานสมัมนา
และนทิรรศการ

ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิทั จยัมาตารด์ ีจํากดั 1,214,859.81 บาท (6052180020)

นานาชาต ิNanotech 
๒๐๑๘ ประเทศญี#ปุ่น 
Nanotechnology in

บรษิทั ไบแทค จํากดั 1,294,392.52 บาท

Thailand Solution by 
Innovation
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