
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที$เสนอ         ผูท้ี$ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา           เหตผุลที$คัดเลอืก เลขที$เอกสาร วันที$
1 วัสดสุํานักงานและครุภัณฑ์        1 รายการ 3,350.01    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,130.85 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,130.85 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด

ตรงตามขอ้กําหนด
6041180895 1/02/2561

2 Shallot Extract Liquid (HE-EL21-ALA)        1 รายการ 5,082.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปเชยีลตี� เนเชอรัล โปรดักส ์
จํากัด

4,750.00 บาท บรษิัท สเปเชยีลตี� เนเชอรัล โปรดักส ์
จํากัด

4,750.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180896 2/02/2561

3 รางนํ�าสแตนเลส        2 รายการ 16,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเคเค พรซีชิั$น จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท เคเคเค พรซีชิั$น จํากัด 15,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180897 2/02/2561

4 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 31,244.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 29,200.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 29,200.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180898 2/02/2561

5 สารเคมี        4 รายการ 86,498.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

80,840.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

80,840.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180899 2/02/2561

6 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 1,120.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,046.70 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,046.70 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180900 2/02/2561

7 วเิคราะหต์ัวอยา่ง           1 งาน 7,704.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากัด

7,200.00 บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง เซอรว์สิเซส
 (ประเทศไทย) จํากัด

7,200.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180901 2/02/2561

8 สารเคมี        2 รายการ 56,998.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

53,270.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

53,270.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180902 2/02/2561

9 เปลี$ยนแบตเตอรี$เครื$องสํารองไฟฟ้า           1 งาน 30,816.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพซ ดไีซน ์เอ็นจเินยีริ$ง จํากัด 28,800.00 บาท บรษิัท เพซ ดไีซน ์เอ็นจเินยีริ$ง จํากัด 28,800.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180903 2/02/2561

10 วัสดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ 28,836.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์
จํากัด

26,950.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์
จํากัด

26,950.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180904 2/02/2561

11 วัสดวุทิยาศาสตร์        9 รายการ 60,401.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

56,450.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

56,450.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180905 2/02/2561

12 วัสดวุทิยาศาสตร์       14 รายการ 30,211.45    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 28,235.00 บาท บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 28,235.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180906 2/02/2561

13 สารเคมี        7 รายการ 94,727.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 88,530.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 88,530.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180907 2/02/2561

14 สารเคมี        8 รายการ 29,371.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 27,450.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 27,450.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180908 2/02/2561

15 สารเคมี       12 รายการ 62,183.05    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 58,115.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 58,115.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180909 2/02/2561

16 สารเคมี        2 รายการ 9,886.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 9,240.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 9,240.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180910 2/02/2561

17 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 3,959.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

3,700.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

3,700.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180911 2/02/2561

18 Beaker Duran 250ml.        1 รายการ 2,546.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,380.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,380.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180912 2/02/2561

19 Erlen. Flask Duran 250ml        1 รายการ 2,364.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,210.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,210.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180913 2/02/2561

20 p-Toluenesulfonic acid monohydrate, ACS        1 รายการ 1,754.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

1,640.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

1,640.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180915 3/02/2561

21 สารเคมี        2 รายการ 14,166.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

13,240.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

13,240.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180916 4/02/2561

22 HT Septum (Pack of 20) 221-48398-91        1 รายการ 9,951.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 9,300.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 9,300.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180918 4/02/2561

23 Sodium Iodate P.A. 100g (A201761000)        1 รายการ 2,621.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,450.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,450.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180919 4/02/2561

24 Extraction Thimber Cellulose Single Thic        1 รายการ 3,092.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ$ง จํากัด 2,890.00 บาท บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ$ง จํากัด 2,890.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180920 4/02/2561

25 HA_HR/15 15 chips        1 รายการ 18,190.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากัด 17,000.00 บาท บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากัด 17,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180921 4/02/2561

26 Erlen.Flash Duran 500ml.        1 รายการ 2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180923 4/02/2561

27 Bottle Screw Cap Duran 100ml.        1 รายการ 2,439.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,280.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,280.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180924 4/02/2561

28 5,7-Dimethoxyflavone CDS010458-10MC        1 รายการ 5,885.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

5,500.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

5,500.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180925 4/02/2561

29 EVMAG40EXE-A SILVER PELLETS,Ag, 
99.99% P

       1 รายการ 5,671.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 5,300.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 5,300.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180927 4/02/2561

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที/ 1 กุมภาพนัธ ์2561 ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์2561
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที$เสนอ         ผูท้ี$ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา           เหตผุลที$คัดเลอืก เลขที$เอกสาร วันที$

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที/ 1 กุมภาพนัธ ์2561 ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์2561

30 Liquified Petroluem Gas        1 รายการ 8,463.27    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสเปเชี$ยลแก๊ส จํากัด 7,909.60 บาท บรษิัท ไทยสเปเชี$ยลแก๊ส จํากัด 7,909.60 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180928 4/02/2561

31 Spilanthol(P), 10MG ASB-00019300-01 
CHRO

       1 รายการ 18,832.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

17,600.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

17,600.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180929 4/02/2561

32 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 20,223.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื$องมอืวทิย ์จํากัด 18,900.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื$องมอืวทิย ์จํากัด 18,900.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180930 4/02/2561

33 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total of 46        1 รายการ 689.08    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 644.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 644.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180931 4/02/2561

34 Probe PH วัดความเป็น กด-ดา่ง        2 รายการ 35,577.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนเ์ทค  จํากัด 33,250.00 บาท บรษิัท ซายนเ์ทค  จํากัด 33,250.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180932 4/02/2561

35 บํารุงรักษาเครื$อง Microplate Reader_NDS           1 งาน 20,651.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 19,300.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 19,300.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180933 4/02/2561

36 1,4-Dioxane RPE-ACS 2500ml (C443206)        1 รายการ 7,062.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,600.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,600.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180934 4/02/2561

37 หนา้กากป้องกัน        2 รายการ 32,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ  
(ประเทศไทย) จํากัด

30,000.00 บาท บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ  
(ประเทศไทย) จํากัด

30,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180935 4/02/2561

38 สารเคมี       10 รายการ 46,887.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

43,820.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

43,820.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180936 4/02/2561

39 สารเคมี        5 รายการ 26,621.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 24,880.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 24,880.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180937 4/02/2561

40 วัสดวุทิยาศาสตร์        7 รายการ 7,992.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) จํากัด 7,470.00 บาท บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) จํากัด 7,470.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180938 4/02/2561

41 Cylinder Din-A Isolab 25 ml.        1 รายการ 2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180939 4/02/2561

42 a-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbod        1 รายการ 28,975.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

27,080.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

27,080.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180940 4/02/2561

43 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 19,730.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 18,440.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 18,440.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180942 4/02/2561

44 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 42,246.28    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

39,482.50 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

39,482.50 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180943 4/02/2561

45 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 3,712.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,470.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,470.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180944 4/02/2561

46 ซอ่มเปลี$ยนอะไหลเ่ครื$อง Scanning Electr           1 งาน 11,689.75    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั$น จํากัด 10,925.00 บาท บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั$น 
จํากัด

10,925.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180945 4/02/2561

47 Keratinocytes derived from foreskin        1 รายการ 65,484.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

61,200.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

61,200.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180946 5/02/2561

48 Anti-Involucrin antibody, 100 micrograms        1 รายการ 20,544.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

19,200.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

19,200.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180947 5/02/2561

49 N,N-Dimethylformamide,>=99.8%, A.C.S.        1 รายการ 17,847.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

16,680.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

16,680.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180948 5/02/2561

50 Citric Acid,1H2O,RPE-ACS 1000g 
(C403727)

       1 รายการ 588.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 550.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 550.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180949 5/02/2561

51 วัสดสุํานักงาน        2 รายการ 22,459.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 20,990.00 บาท บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 20,990.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180951 5/02/2561

52 วัสดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ 8,688.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,120.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,120.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180952 5/02/2561

53 Cylinder Din-A Isolab 50ml.        1 รายการ 2,354.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,200.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180953 5/02/2561

54 Wypall L20 Perforated Jumbo Roll 96232        1 รายการ 12,165.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 11,370.00 บาท บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 11,370.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180954 5/02/2561

55 อะไหลเ่ครื$อง Vacuum Mixer           1 งาน 22,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

21,000.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

21,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180955 5/02/2561

56 ตรวจสอบบํารุงรักษา Fluorescence และ UV-Vi           1 งาน 53,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 50,000.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180956 5/02/2561

57 Beaker Duran 1000 ml.        1 รายการ 4,622.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,320.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,320.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180957 5/02/2561

58 Kolliphor P 188 "SIGMA" SIG-K4894-500G        1 รายการ 6,077.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,680.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,680.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180958 5/02/2561
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สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2561
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59 จา้งศกึษาภมูทิัศนข์องสทิธบิัตรเกี$ยวขอ้งกับ
การใชส้ารสกัดจากสมนุไพร ทอ้งถิ$นของ
ประเทศไทยในเครื$องสําอางที$มฤีทธิ�
ป้องกันแสงแดด โดยอา้งองิจากขอ้มลู
สทิธบิัตรทั$วโลก

          1 งาน 495,000.00 495,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตลิลกิแีอนดก์บิบนิส ์
อนิเตอรเ์นชั$นแนล จํากัด

462,616.82 บาท บรษิัท ตลิลกิแีอนดก์บิบนิส ์อนิเตอร์
เนชั$นแนล จํากัด

462,616.82 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180959 6/02/2561

60 OBJ-03224 : Pack 0f 1 fullcure 930        1 รายการ 64,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 60,000.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 60,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180960 6/02/2561

61 วเิคราะหท์ดสอบ           1 งาน 5,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากัด

5,000.00 บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง เซอรว์สิเซส
 (ประเทศไทย) จํากัด

5,000.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180961 6/02/2561

62 จา้งทําแผน่ทองคําบรสิทุธิ� 96.5%           1 งวด 106,743.20 106,743.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 99,760.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 99,760.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180962 6/02/2561

63 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, 87 mers, 25        1 รายการ 38,520.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 36,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 36,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180963 6/02/2561

64 Glo Lysis Buffer, 1X, 100ml PMG-R-E2661        1 รายการ 5,585.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 5,220.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 5,220.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180964 6/02/2561

65 Caco-2; Colon Adenocarcinoma Human        1 รายการ 34,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 31,775.70 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 31,775.70 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180965 6/02/2561

66 บรกิารตกแตง่สําเร็จผา้ผนื           1 งาน 37,664.00    เฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ$งทอ

35,200.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิสถาบัน
พัฒนาอตุสาหกรรมสิ$งทอ

35,200.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180966 7/02/2561

67 ทดสอบสิ$งทอ           1 งาน 89,880.00    เฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ$งทอ

84,000.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิสถาบัน
พัฒนาอตุสาหกรรมสิ$งทอ

84,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180967 7/02/2561

68 ป้าย self service และสติ�กเกอรไ์ดคัท        2 รายการ 4,900.60    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 4,580.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 4,580.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180968 7/02/2561

69 คบิโิซ ่(เสน้ดบิ)        1 รายการ 16,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จลุไหมไทย จํากัด 16,000.00 บาท บรษิัท จลุไหมไทย จํากัด 16,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180969 7/02/2561

70 1TFS-AB-BMS20162:MMP9 Human Elisa Kit        1 รายการ 30,366.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 28,380.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 28,380.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180970 7/02/2561

71 1TFS-AB-BMS223HS : TNF Alpha Human        1 รายการ 36,519.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 34,130.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 34,130.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180971 7/02/2561

72 1TFS-AB-KAC1211 : IL-1 beta Human        1 รายการ 36,915.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 34,500.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 34,500.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180972 7/02/2561

73 1TFS-AB-KAC1211 : IL-1 beta Human        1 รายการ 36,915.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 34,500.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 34,500.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180973 7/02/2561

74 Graphite Rod, 99.9995% (Metal Basic)        1 รายการ 29,681.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

10,870.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

10,870.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180974 7/02/2561

75 Thermocouple Type K 1.6x300 mm.        1 รายการ 20,865.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากัด 19,500.00 บาท บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากัด 19,500.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180975 7/02/2561

76 (3-Acrylamidopropyl) trimethylammonium        1 รายการ 6,323.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,910.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,910.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180976 7/02/2561

77 วัสดวุทิยาศาสตร์        7 รายการ 9,448.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,830.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,830.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180977 7/02/2561

78 วัสดสุํานักงาน       68 รายการ 40,335.31    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 37,696.55 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 37,696.55 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180978 7/02/2561

79 Eugenol 3502-4011        1 รายการ 2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อตุสาหกรรมเครื$องหอมไทย-จนี
 จํากัด

2,000.00 บาท บรษิัท อตุสาหกรรมเครื$องหอมไทย-จนี
 จํากัด

2,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180979 8/02/2561

80 Eccenter complete for door (1 set)        1 รายการ 6,420.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 6,000.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 6,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180980 8/02/2561

81 pRP [Exp}-mCherry-EFS>(HRAS-V12)        1 รายการ 18,297.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 17,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 17,100.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180981 8/02/2561

82 สารเคมี        2 รายการ 2,114.32    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 1,976.00 บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 1,976.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180982 8/02/2561

83 1SPL-43012 : CRYOVIAL PP, 1.8 ML.        1 รายการ 4,387.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 4,100.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 4,100.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180983 8/02/2561

84 1IVBs-KMC3011 : TNF-ALPHA MOUSE        1 รายการ 75,649.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 70,700.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 70,700.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180984 8/02/2561

85 สารเคมี        2 รายการ 9,309.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,700.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180985 8/02/2561

86 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 7,222.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั$น จํากัด 6,750.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั$น จํากัด 6,750.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180986 8/02/2561
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87 Air filter        4 รายการ 39,804.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด 37,200.00 บาท บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด 37,200.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180987 8/02/2561

88 จา้งประกอบตูอ้ลมูเินยีนพรอ้มตดิตั �งขั �ว
หลอดไฟยวูแีละชดุควบคมุ

          1 งาน 53,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180988 9/02/2561

89 ครุภัณฑ์ 2 รายการ 18,511.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 17,300.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 17,300.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180990 9/02/2561

90 MX35 ULTRA LOWPROFILE 50/PK        1 รายการ 14,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 13,084.12 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 13,084.12 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180992 12/02/2561

91 สอบเทยีบเครื$อง Texture analyser_NCM           1 งาน 4,173.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จารพ์า เท็คเซน็เตอร ์จํากัด 3,900.00 บาท บรษิัท จารพ์า เท็คเซน็เตอร ์จํากัด 3,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180993 12/02/2561

92 บํารุงรักษาเครื$อง Spray dryer           1 งาน 6,955.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 6,500.00 บาท บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 6,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180994 12/02/2561

93 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 1,123.99    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,050.46 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,050.46 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180995 12/02/2561

94 4CLM-2303-1090 : Petri Dishes,        1 รายการ 8,025.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,500.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180996 12/02/2561

95 จา้งซอ่มเปลี$ยนอะไหล ่ขนยา้ย พรอ้ม
บํารุงรักษา เครื$อง HPLC

          1 งาน 198,121.20 198,121.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 185,160.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 185,160.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180997 12/02/2561

Water จํานวน 1 ระบบ

96 Precision Seal rubber septa white,        1 รายการ 8,281.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,740.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,740.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180998 12/02/2561

97 จา้งซอ่มแซมสอบเทยีบและตดิตั �งเครื$อง 
Semiconductor Characterzation System

          1 งาน 223,523.00 223,523.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี$ อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 202,633.00 บาท บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี$ อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 202,633.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041180999 12/02/2561

98 Polymyxin B Sulfate salt 1 mu        1 รายการ 3,584.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,350.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181000 12/02/2561

99 วัสดวุทิยาศาสตรแ์ละสารเคมี        2 รายการ 37,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 34,580.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 34,580.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181001 12/02/2561

100 Magnetic Bar Oval 35x13 mm. Cowie        1 รายการ 5,885.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,500.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181002 12/02/2561

101 Al 40 ul w lids w/o pin 100 pcs        1 รายการ 11,004.95    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

10,285.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

10,285.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181003 12/02/2561

102 Petri Dish 15x100 mm. Duran        1 รายการ 1,288.28    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 1,204.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 1,204.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181004 12/02/2561

103 Methyltrimethoxysilane 97% 1000ml        1 รายการ 4,280.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,000.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181005 12/02/2561

104 Carbondioxide 99.9% 29 Kg/Cyl        1 รายการ 2,889.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,700.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181006 12/02/2561

105 Ammonia Solution 28-30%        1 รายการ 4,686.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 4,380.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 4,380.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181007 12/02/2561

106 สารเคมี        3 รายการ 10,914.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 10,200.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 10,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181008 12/02/2561

107 เครื$องแกว้และอปุกรณ์แล็บ        4 รายการ 5,949.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

5,560.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

5,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181009 12/02/2561

108 Beaker Duran 250 ml.        1 รายการ 3,638.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,400.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181010 13/02/2561

109 Magnetic Bar 15x6 mm. Cowie        1 รายการ 3,611.25    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,375.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,375.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181011 13/02/2561

110 Bottle Screw Cap Duran 1000ml        1 รายการ 4,547.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,250.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181012 13/02/2561

111 Bottle 125 ml. W/M PP Nalgene        1 รายการ 4,708.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,400.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181013 13/02/2561

112 จา้งศกึษาและเก็บขอ้มลูในโครงการวจิัย เรื$อง 
"การพัฒนาระบบเยื$อเลอืกผา่น เพื$อใชใ้นการ
ปรับปรุงคณุภาพก๊าซชวีภาพ"

          1 งาน 40,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย มานติ อังโชตพิันธุ์ 40,000.00 บาท นาย มานติ อังโชตพิันธุ์ 40,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181014 13/02/2561

113 MS-GEL 06 รหัส M1008        1 รายการ 16,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเมนโต เคมคิอล จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท ออเมนโต เคมคิอล จํากัด 15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181015 13/02/2561

114 สารเคมี        2 รายการ 27,220.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

25,440.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

25,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181016 13/02/2561
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115 ทอ่สแตนเลส        1 รายการ 7,078.05    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง
 จํากัด

6,615.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง
 จํากัด

6,615.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181017 13/02/2561

116 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 10,486.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรูเมน้ท ์
(ประเทศไทย) จํากัด

9,800.00 บาท บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรูเมน้ท ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

9,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181018 13/02/2561

117 Xenon (Xe) Arc Lamps        1 รายการ 57,296.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 53,548.14 บาท บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 53,548.14 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181019 13/02/2561

118 3-Aminopropyltrimethoxysilane 95%        1 รายการ 2,247.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,100.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181020 13/02/2561

119 ประกอบอปุกรณ์ Sputter Sample Holder           1 งาน 16,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 15,000.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181021 13/02/2561

120 อปุกรณ์ตอ่ schlenk line        4 รายการ 8,164.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 7,630.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 7,630.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181022 13/02/2561

121 วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 8 รายการ           1 งวด 120,375.00 120,375.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 112,500.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 112,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181023 13/02/2561

122 สารเคม(ีp-Menthane-3,8-diol,)           1 งวด 107,000.00 107,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

100,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

100,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181024 13/02/2561

123 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181025 14/02/2561

124 วเิคราะหท์ดสอบตัวอยา่ง           1 งาน 4,250.00    เฉพาะเจาะจง สํานักงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ชั �นสงูมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

4,250.00 บาท สํานักงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ชั �นสงูมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

4,250.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181026 14/02/2561

125 Poster ขนาด 70.5x93.5 ซม.           1 งาน 3,167.20    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 2,960.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 2,960.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181027 14/02/2561

126 SEM Aluminium Stub 51 mm.        1 รายการ 5,564.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 5,200.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 5,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181028 14/02/2561

127 Bottle Screw Cap Duran        1 รายการ 7,062.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 6,600.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 6,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181029 14/02/2561

128 Bottle 250ml. W/M PP Nalgene        1 รายการ 7,623.75    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 7,125.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 7,125.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181030 14/02/2561

129 Bottle Screw Cap Duran 50 ml.        1 รายการ 5,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181031 14/02/2561

130 แผน่ซลิโิคนทําความรอ้น        1 รายการ 10,385.42    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บล ูองิค ์จํากัด 9,706.00 บาท บรษิัท บล ูองิค ์จํากัด 9,706.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181032 14/02/2561

131 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 7,532.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ$ง จํากัด 7,040.00 บาท บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ$ง จํากัด 7,040.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181033 14/02/2561

132 Pasteur pipetes PP 3 ml, 500/pk        1 รายการ 7,222.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 6,750.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 6,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181034 15/02/2561

133 วัสดวุทิยาศาสตร์       11 รายการ 21,298.35    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

19,905.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

19,905.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181035 15/02/2561

134 สารเคมสีําหรับระบบบําบัดนํ�าเสยี        3 รายการ 4,922.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอเตอร ์ชอยซ 4,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอเตอร ์ชอยซ 4,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181036 15/02/2561

135 FuGENE(R) 6 Transfection Reagent, 1ml        1 รายการ 26,001.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 24,300.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 24,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181037 15/02/2561

136 1TFS-SYN-A21175:GENEART CRISPR NUC 
CD4

       1 รายการ 41,986.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 39,240.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 39,240.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181038 15/02/2561

137 WD10EZEX-3YEAR//HD 1TB, 7200RPM,        1 รายการ 4,066.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 3,800.00 บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 3,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181039 15/02/2561

138 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 9,897.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

9,250.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

9,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181040 15/02/2561

139 จา้งบรกิารซอ่มแซมเปลี$ยนอะไหล ่Vacuum Pa           1 งาน 190,797.05 190,797.05    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 178,315.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 178,315.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181041 15/02/2561

140 สารเคมี        3 รายการ 9,148.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

8,550.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

8,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181042 15/02/2561

141 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื$อง Total Organic           1 งาน 9,951.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออโตเมชั$น เซอรว์สิ จํากัด 9,300.00 บาท บรษิัท ออโตเมชั$น เซอรว์สิ จํากัด 9,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181043 15/02/2561

142 แกลลอน 5 ลติร        1 รายการ 8,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั$น จํากัด 8,000.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั$น จํากัด 8,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181044 17/02/2561

143 กระปกุ 2 ลติร สขีาวขุน่ 40/pk #0205        1 รายการ 6,420.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั$น จํากัด 6,000.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั$น จํากัด 6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181045 17/02/2561

144 Titanium(IV) N-Butoxide 99% 500g        1 รายการ 3,477.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,250.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181046 17/02/2561
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที$เสนอ         ผูท้ี$ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา           เหตผุลที$คัดเลอืก เลขที$เอกสาร วันที$

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที/ 1 กุมภาพนัธ ์2561 ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์2561

145 Quartz tube ชนดิรูปตัว U        1 รายการ 7,383.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

6,900.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศ
ไทย) จํากัด

6,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181047 17/02/2561

146 Decane 99+% 2500ml (A111870025)        1 รายการ 17,655.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 16,500.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 16,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181048 17/02/2561

147 1-OCTANOL analytical standard        1 รายการ 10,036.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

9,380.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

9,380.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181049 17/02/2561

148 สารเคมี        2 รายการ 11,031.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

10,310.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

10,310.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181050 17/02/2561

149 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 46,010.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 43,000.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 43,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181051 17/02/2561

150 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 37,610.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 35,150.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 35,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181052 17/02/2561

151 1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE HYDRATE        1 รายการ 14,049.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

13,130.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

13,130.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181053 17/02/2561

152 สารเคมี        6 รายการ 15,793.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อตุสาหกรรมเครื$องหอมไทย-จนี
 จํากัด

14,760.00 บาท บรษิัท อตุสาหกรรมเครื$องหอมไทย-จนี
 จํากัด

14,760.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181054 17/02/2561

153 Nitrogen 99.5%        1 รายการ 642.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 600.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181055 17/02/2561

154 3-Aminopropyl(diethoxy)        1 รายการ 2,268.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,120.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181056 18/02/2561

155 Holding Ring for Titration Vessel        1 รายการ 535.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 500.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181057 18/02/2561

156 Carbon Film 200mesh on copper grids        1 รายการ 7,276.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 6,800.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 6,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181058 18/02/2561

157 Seal Pack Rebuild Kit W/Needle for 2690        1 รายการ 19,741.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 18,450.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 18,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181059 18/02/2561

158 Amicon Ultra 15ml 30K 24pk UFC903024        1 รายการ 63,130.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื$องมอืวทิย ์จํากัด 59,000.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื$องมอืวทิย ์จํากัด 59,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181060 18/02/2561

159 หลอดโฟมอลมูเินยีม 30 กรัม        1 รายการ 31,458.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั �งซุน่ฮวดผลติภัณฑ ์จํากัด 29,400.00 บาท บรษิัท ตั �งซุน่ฮวดผลติภัณฑ ์จํากัด 29,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181061 19/02/2561

160 วเิคราะหท์ดสอบคณุสมบัตดิว้ยเทคนคิ TGA           1 งาน 4,250.00    เฉพาะเจาะจง สํานักงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ชั �นสงูมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

4,250.00 บาท สํานักงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ชั �นสงูมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

4,250.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181062 20/02/2561

161 สารเคมี        2 รายการ 9,988.45    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี 9,335.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี 9,335.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181063 20/02/2561

162 วเิคราะหท์ดสอบตัวอยา่ง           1 งาน 28,000.00    เฉพาะเจาะจง  โครงการประกันคณุภาพทางจลุ
ชวีวทิยา คณะเทคนคิการแพทย ์
มหาวทิยาลัยมหดิล

28,000.00 บาท  โครงการประกันคณุภาพทางจลุ
ชวีวทิยา คณะเทคนคิการแพทย ์
มหาวทิยาลัยมหดิล

28,000.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181064 20/02/2561

163 1 Preventive Maintenance per year           1 งาน 21,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี$ส ์จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี$ส ์จํากัด 20,000.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181065 20/02/2561

164 ทอ่กรอก        1 รายการ 1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชาญอนิเตอรเ์ทค จํากัด 1,200.00 บาท บรษิัท ชาญอนิเตอรเ์ทค จํากัด 1,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181066 20/02/2561

165 วัสดวุทิยาศาสตร ์Solid probe,13mm        1 รายการ 125,725.00 125,725.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

117,500.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

117,500.00 บาท มคีณุสมบัตเิฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181067 20/02/2561

166 Transmission cell 10 mm        1 รายการ 30,388.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 28,400.00 บาท บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 28,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181068 20/02/2561

167 สารเคมี        3 รายการ 30,473.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

28,480.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

28,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181069 20/02/2561

168 Micro Rotors (Fix angle)           1 งวด 101,650.00 101,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 95,000.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 95,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181070 20/02/2561

169 จา้งเหมาทําตน้แบบสิ$งทอเพื$อการวจิัยภาคสนาม           1 งวด 165,026.10 165,026.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อดุมทรัพยอ์นิเตอร ์แอนด ์
ซพัพลาย จํากัด

154,230.00 บาท บรษิัท อดุมทรัพยอ์นิเตอร ์แอนด ์ซพั
พลาย จํากัด

154,230.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181071 20/02/2561

170 Carbon Film 200mesh on copper grids        1 รายการ 7,276.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 6,800.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 6,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181072 20/02/2561

171 Liquid Nitrogen delivery Service at site        1 รายการ 34,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมิ
คัลซพัพลาย จํากัด

32,000.00 บาท บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมิ
คัลซพัพลาย จํากัด

32,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181073 20/02/2561

172 Transmission cell        1 รายการ 30,388.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 28,400.00 บาท บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 28,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181074 20/02/2561
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที$เสนอ         ผูท้ี$ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา           เหตผุลที$คัดเลอืก เลขที$เอกสาร วันที$

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที/ 1 กุมภาพนัธ ์2561 ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์2561

173 สารเคมี        7 รายการ 98,579.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

92,130.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

92,130.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181075 20/02/2561

174 ที$วัดอณุหภมูแิละความชื�น        1 รายการ 7,639.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 7,140.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 7,140.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181076 20/02/2561

175 Bag Gas Sampling        1 รายการ 31,565.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์
เคมคิัล จํากัด

29,500.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เค
มคิัล จํากัด

29,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181077 20/02/2561

176 White PTFE/Blue Silicone Septa 20mm.        1 รายการ 13,696.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื$องมอืวทิย ์จํากัด 12,800.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื$องมอืวทิย ์จํากัด 12,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181078 20/02/2561

177 AMMONIUM MOLYBDATE 
TETRAHYDRATEACS

       1 รายการ 12,144.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

11,350.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

11,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181079 20/02/2561

178 เครื$องวัดความเขม้ของแสงยวูพีรอ้มหัววัด
(UV meter with sensor)

          1 เครื$อง 222,560.00 222,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 208,000.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 208,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181080 20/02/2561

179 โต๊ะพับอเนกประสงค์        6 รายการ 8,099.99    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 7,570.08 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 7,570.08 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181081 20/02/2561

180 จา้งบํารุงรักษาระบบประมวลผลสมรรถภาพสงู
เพื$อการคํานวณ ระดับนาโน จํานวน 18 เครื$อง 
(IBM)

          1 งาน 414,090.00 414,090.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ ดสิทรบิวิเตอร ์
คอรป์อเรชั$น จํากัด

387,000.00 บาท บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ ดสิทรบิวิเตอร ์คอร์
ปอเรชั$น จํากัด

387,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181082 20/02/2561

181 สารเคมี        3 รายการ 7,597.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนแม็กซ ์ไซเอนซ ์จํากัด 7,100.00 บาท บรษิัท อนิโนแม็กซ ์ไซเอนซ ์จํากัด 7,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181083 21/02/2561

182 ปรับปรุงชั �นวางตูด้ดูควัน           1 งาน 2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มหาเมฆ โฟล ฟล อนิโนเวชั$น 
จํากัด

2,000.00 บาท บรษิัท มหาเมฆ โฟล ฟล อนิโนเวชั$น 
จํากัด

2,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181084 21/02/2561

183 Eucalyptus Oil 3502-20014        1 รายการ 4,815.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อตุสาหกรรมเครื$องหอมไทย-จนี
 จํากัด

4,500.00 บาท บรษิัท อตุสาหกรรมเครื$องหอมไทย-จนี
 จํากัด

4,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181085 21/02/2561

184 สารเคมี       11 รายการ 17,735.25    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วันรัต(หนํ$าเซยีน) จํากัด 16,575.00 บาท บรษิัท วันรัต(หนํ$าเซยีน)จํากัด 16,575.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181086 21/02/2561

185 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 2,782.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,600.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181087 21/02/2561

186 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 37,016.65    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

34,595.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

34,595.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181088 21/02/2561

187 เครื$องจา่ยสญัญาณไฟฟ้าแรงดันสงู           1 งวด 321,000.00 321,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 300,000.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 300,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181089 21/02/2561

188 Silver Nanoparticles Yellow        1 รายการ 64,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรม ์นาโนเทคโนโลย ีจํากัด 60,000.00 บาท บรษิัท ไพรม ์นาโนเทคโนโลย ีจํากัด 60,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181090 21/02/2561

189 ไมโครแคปซลู        1 รายการ 20,330.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์จํากัด 19,000.00 บาท บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์จํากัด 19,000.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหน

6041181091 21/02/2561

190 เครื$องใหค้วามรอ้นขนาดตั �งโต๊ะ           1 งวด 342,400.00 342,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัลแวค (ไทยแลนด)์ จํากัด 320,000.00 บาท บรษิัท อัลแวค (ไทยแลนด)์ จํากัด 320,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181092 21/02/2561

191 เครื$องวัดคา่การนําไฟฟ้า ความเป็นกรด-ดา่ง           1 งวด 164,000.00 164,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

153,271.03 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

153,271.03 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181093 21/02/2561

192 ไมโครแคปซลู        2 รายการ 26,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์จํากัด 25,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181094 21/02/2561

193 ผา้ยดื        2 รายการ 29,471.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน) 27,543.00 บาท บรษิัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน) 27,543.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181096 21/02/2561

194 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 28,462.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 26,600.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 26,600.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181097 22/02/2561

195 Column Ultracarb 5u ODS (30)        1 รายการ 64,842.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค จํากัด 60,600.00 บาท บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค จํากัด 60,600.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181098 22/02/2561

196 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 29,510.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื$องมอืวทิย ์จํากัด 27,580.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื$องมอืวทิย ์จํากัด 27,580.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181099 22/02/2561

197 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 21,667.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค จํากัด 20,250.00 บาท บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค จํากัด 20,250.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181100 22/02/2561

198 สารเคมี        2 รายการ 12,037.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อตุสาหกรรมเครื$องหอมไทย-จนี
 จํากัด

11,250.00 บาท บรษิัท อตุสาหกรรมเครื$องหอมไทย-จนี
 จํากัด

11,250.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181101 22/02/2561

199 สารเคมี        3 รายการ 43,870.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีซ.ีอนิเตอรเ์ทรด จํากัด 41,000.00 บาท บรษิัท พ.ีซ.ีอนิเตอรเ์ทรด จํากัด 41,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181102 22/02/2561
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200 สารเคมี        5 รายการ 2,996.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดอะ เรยีล ทร ี(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

2,800.00 บาท บรษิัท เดอะ เรยีล ทร ี(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

2,800.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181103 22/02/2561

201 วัสดสุํานักงาน       55 รายการ 15,488.88    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 14,475.59 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 14,475.59 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181104 22/02/2561

202 วัสดวุทิยาศาสตร์        9 รายการ 48,310.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 45,150.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 45,150.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181105 22/02/2561

203 วเิคราะหต์ัวอยา่ง           1 งาน 6,259.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากัด

5,850.00 บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง เซอรว์สิเซส
 (ประเทศไทย) จํากัด

5,850.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181106 22/02/2561

204 Benzenesulfonyl hydrazide, 98%, 25g        1 รายการ 6,184.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ$ง จํากัด 5,780.00 บาท บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินยีริ$ง จํากัด 5,780.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181107 22/02/2561

205 OBJ-03308 : PACK OF 1 OBJET Endur 
RGD450

       1 รายการ 58,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 55,000.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 55,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181108 22/02/2561

206 OBJ-03231 : PACK OF 1 FullCure 980        1 รายการ 64,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 60,000.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 60,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181109 22/02/2561

207 สารเคมี        3 รายการ 8,388.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

7,840.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

7,840.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181110 22/02/2561

208 RNeasy Plus Mini Kit (50), QIAGEN 74134        1 รายการ 18,404.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 17,200.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 17,200.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181111 22/02/2561

209 Dioxin & Non-Dioxin like PCBs EPA 1613B        1 รายการ 96,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 90,000.00 บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 90,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181112 22/02/2561

210 สารเคมี        4 รายการ 36,059.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด

33,700.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด

33,700.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181113 22/02/2561

211 สารเคมี        2 รายการ 13,696.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 12,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 12,800.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181114 23/02/2561

212 TIANamp Bacteria DNA Kit 50 preps        1 รายการ 3,210.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181115 23/02/2561

213 สารเคมี        4 รายการ 24,075.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด

22,500.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

22,500.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181116 23/02/2561

214 คา่ใชบ้รกิารเครื$อง Liquid Chromatograph           1 งาน 3,000.00    เฉพาะเจาะจง สํานักงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ชั �นสงูมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

3,000.00 บาท สํานักงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ชั �นสงูมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

3,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181117 23/02/2561

215 วเิคราะหท์ดสอบ           1 งาน 3,000.00    เฉพาะเจาะจง สํานักงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ชั �นสงูมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

3,000.00 บาท สํานักงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ชั �นสงูมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

3,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181118 23/02/2561

216 สารเคมี        5 รายการ 21,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสจเีอส  (ประเทศไทย) จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท เอสจเีอส  (ประเทศไทย) จํากัด 20,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181119 23/02/2561

217 สารเคมี        4 รายการ 18,457.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

17,250.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

17,250.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181120 23/02/2561

218 HF 180, Glass fiber pH9.3 (mouse)        1 รายการ 15,301.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ีจํากัด 14,300.00 บาท บรษิัท อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ีจํากัด 14,300.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181121 23/02/2561

219 สารเคมี        2 รายการ 10,357.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

9,680.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

9,680.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181122 23/02/2561

220 SUBA SEAL WHITE-RUBBER SEPTA, FIT        1 รายการ 13,910.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

13,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

13,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181123 23/02/2561

221 พัดลม 2 เครื$อง 8,110.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 7,580.00 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 7,580.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181124 23/02/2561

222 Diethyl ether, A.R., 2.5L (LOBA) 00104-2        1 รายการ 4,922.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 4,600.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 4,600.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181125 23/02/2561

223 ตูเ้ย็น 2 ประต ู21.8 ควิ           1 เครื$อง 30,923.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 28,900.00 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 28,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181126 23/02/2561

224 ครุภัณฑส์ํานักงาน  28 รายการ 97,464.16    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 91,088.00 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 91,088.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181127 23/02/2561

225 ซื�อกลอ้งจลุทรรศนโ์พลาไรซช์นดิหัวตั �ง 
(Up-right)

          1 ชดุ 500,000.00 500,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮอลลวีูด้ อนิเตอรเ์นชั$นแนล 
จํากัด

448,598.13 บาท บรษิัท ฮอลลวีูด้ อนิเตอรเ์นชั$นแนล 
จํากัด

448,598.13 บาท มคีณุสมบัตเิฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181128 23/02/2561

226 Silicone oil, LAB, 25L (LOBA) 05722-25L        1 รายการ 26,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 25,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181129 24/02/2561
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227 Capsicum Extract Liquid HE-EL12-CAF        1 รายการ 3,156.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปเชยีลตี� เนเชอรัล โปรดักส ์
จํากัด

2,950.00 บาท บรษิัท สเปเชยีลตี� เนเชอรัล โปรดักส ์
จํากัด

2,950.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181130 25/02/2561

228 Aldehyde Quantification Assay Kit        1 รายการ 23,326.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

21,800.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

21,800.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181131 25/02/2561

229 DIMETHYL SULFOXIDE HYBRI-MAX 
STERILEFILT

       1 รายการ 12,519.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

11,700.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

11,700.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181132 25/02/2561

230 No.170-8897 iScript select cDNA        1 รายการ 16,948.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 15,840.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 15,840.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181133 25/02/2561

231 Beaker Duran        1 รายการ 3,210.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181135 25/02/2561

232 QIAGEN - tip 500 (25)        1 รายการ 28,890.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 27,000.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 27,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181136 25/02/2561

233 Deuterium Oxide, (D, 99.9%), 25G        1 รายการ 1,391.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 1,300.00 บาท บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 1,300.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181137 25/02/2561

234 BOD Bottle 300ml. Favorit        1 รายการ 3,852.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปกตรัม ไซเอนตฟิิค จํากัด 3,600.00 บาท บรษิัท สเปกตรัม ไซเอนตฟิิค จํากัด 3,600.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181138 25/02/2561

235 BBI-GDJ958.1GM G418 Sulfate,        1 รายการ 4,173.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 3,900.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 3,900.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181139 25/02/2561

236 354248 Matrigel Matrix High Protein        1 รายการ 36,112.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด

33,750.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด

33,750.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181141 25/02/2561

237 Gold Nanoparticles, 60 nm diameter,OD=1        1 รายการ 61,204.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

57,200.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

57,200.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181142 25/02/2561

238 No.S0115 Fetal Bovine Serum        1 รายการ 4,815.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 4,500.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 4,500.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181143 25/02/2561

239 METHYL ETHYL KETONE, AR 4L        1 รายการ 1,637.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,530.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,530.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181144 25/02/2561

240 alpha-Mangostine,>=98%, 10mg,Sigma        1 รายการ 14,552.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 13,600.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 13,600.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181145 25/02/2561

241 Quartz Syprasil, Lid 3.2, 700ul        1 รายการ 23,595.64    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 22,052.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 22,052.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181146 25/02/2561

242 Nitrogen 99.5%        1 รายการ 1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 1,200.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 1,200.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181147 25/02/2561

243 SODIUM SULFATE, 1KG 1066491000        1 รายการ 856.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

800.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

800.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181148 25/02/2561

244 Amplified Si and Ge Detector Cable        1 รายการ 42,423.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 39,648.13 บาท บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 39,648.13 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181149 25/02/2561

245 E-plate 16 (1x6 plates) ACBX-R-054698300        1 รายการ 41,730.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 39,000.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 39,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181150 26/02/2561

246 No.3289-200 25 CM2 TC Flask,        1 รายการ 13,910.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด

13,000.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

13,000.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181151 26/02/2561

247 สารเคมี        1 รายการ 28,676.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 26,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 26,800.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181152 26/02/2561

248 วัสดวุทิยาศาสตร์        1 รายการ 26,108.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 24,400.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 24,400.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181153 26/02/2561

249 สารเคมี        4 รายการ 62,167.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

58,100.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

58,100.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181154 26/02/2561

250 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 1,990.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั$น จํากัด 1,860.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั$น จํากัด 1,860.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181155 26/02/2561

251 Palladium Standard for ICP        1 รายการ 2,033.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

1,900.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

1,900.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181156 26/02/2561

252 Nonsterile Nylon Syringe Filter,        1 รายการ 2,942.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั$น จํากัด 2,750.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั$น จํากัด 2,750.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181157 26/02/2561

253 กระดานไวทบ์อรด์        1 รายการ 1,560.02    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,457.96 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,457.96 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181158 26/02/2561

254 สารเคมี        2 รายการ 5,992.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

5,600.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

5,600.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181159 26/02/2561
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที$เสนอ         ผูท้ี$ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา           เหตผุลที$คัดเลอืก เลขที$เอกสาร วันที$

สรปุผลการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที/ 1 กุมภาพนัธ ์2561 ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์2561

255 สารเคมี        2 รายการ 7,169.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด

6,700.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

6,700.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181160 26/02/2561

256 สารเคมี        3 รายการ 5,414.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,060.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,060.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181161 26/02/2561

257 สารเคมี        4 รายการ 34,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 32,523.36 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 32,523.36 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181162 26/02/2561

258 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร์
เครื$องกวนสารแบบใหค้วามรอ้น

1 รายการ 30,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

28,037.38 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

28,037.38 บาท มคีณุสมบัตเิฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181163 26/02/2561

259 PSA SILICA, 100GM, BULK        1 รายการ 19,163.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

17,910.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

17,910.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181164 27/02/2561

260 QIAGEN RNase Inhibitor (500 reactions),        1 รายการ 18,457.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 17,250.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 17,250.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181165 27/02/2561

261 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 24,999.99    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 23,364.48 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 23,364.48 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181166 27/02/2561

262 กลอ้งจลุทรรศน ์3 มติ ิ           1 รายการ 220,000.00 220,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากัด 205,607.48 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากัด 205,607.48 บาท มคีณุลักษณะฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181167 27/02/2561

263 วัสดวุทิยาศาสตร์        1 รายการ 14,124.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

13,200.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

13,200.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181168 27/02/2561

264 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 24,053.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

22,480.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

22,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181169 27/02/2561

265 สารเคมี        2 รายการ 1,866.08    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 1,744.00 บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 1,744.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181170 27/02/2561

266 ถงุผา้กระสอบ           1 งาน 21,600.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ดนติา อดุมผล 21,600.00 บาท นางสาว ดนติา อดุมผล 21,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181171 27/02/2561

267 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์1 รายการและวัสดคุอมพ           1 งวด 23,861.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 22,300.00 บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 22,300.00 บาท มคีณุลักษณะฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181172 27/02/2561

268 สารเคมี        2 รายการ 69,443.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 64,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 64,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181173 27/02/2561

269 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 3,862.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

3,610.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

3,610.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181174 27/02/2561

270 จา้งเปลี$ยนอะไหล ่Rotary oil pump           1 งาน 26,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181175 27/02/2561

271 อะไหลเ่ครื$อง UHPLC_LAB NCM        2 รายการ 25,787.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 24,100.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 24,100.00 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181176 27/02/2561

272 สบืคน้ขอ้มลูงานวจิัย           1 งาน 27,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว บญุญาวรณิทร ์บญุยวัชระอดลุ 27,500.00 บาท นางสาว บญุญาวรณิทร ์บญุยวัชระอดลุ 27,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181177 28/02/2561

273 Diatomaceous Earth (Food grade)        1 รายการ 450.00    เฉพาะเจาะจง ไดอาโตมาเซยีส เอริท์ ออนไลน์ 450.00 บาท ไดอาโตมาเซยีส เอริท์ ออนไลน์ 450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181178 28/02/2561

274 สอบเทยีบ        2 รายการ 11,556.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

10,800.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

10,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181179 28/02/2561

275 เก็บชวีมวล           1 งาน 4,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย บญุนํา  กาพยแ์กว้ 4,500.00 บาท นาย บญุนํา  กาพยแ์กว้ 4,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181180 28/02/2561

276 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร์
Syringe pump system

       1 รายการ 117,700.00 117,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 110,000.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 110,000.00 บาท มคีณุลักษณะฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181181 28/02/2561

277 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์
เครื$องพมิพห์มกึแบบแขง็ (Solid ink print)

       1 รายการ 144,985.00 144,985.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 135,500.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 135,500.00 บาท มคีณุสมบัตเิฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181182 28/02/2561

278 วัสดวุทิยาศาสตร์        7 รายการ 9,351.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,740.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,740.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181183 28/02/2561

279 ตรวจสอบบํารุงรักษา PM เครื$อง AAS           1 งาน 26,086.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 24,380.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 24,380.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181184 28/02/2561

280 สารเคมี       17 รายการ 10,935.42    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) จํากัด 10,220.02 บาท บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) จํากัด 10,220.02 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181185 28/02/2561

281 วัสดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ 13,696.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื$องมอืวทิย ์จํากัด 12,800.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื$องมอืวทิย ์จํากัด 12,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181186 28/02/2561

282 Nanosphere Size Standard, 15ml/btl Nomin          15 ขวด 168,980.00 168,980.00    เฉพาะเจาะจง  MILLICE PRIVATE LIMITED 4,970.00 USD  MILLICE PRIVATE LIMITED 4,970.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180028 2/02/2561
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที$เสนอ         ผูท้ี$ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา           เหตผุลที$คัดเลอืก เลขที$เอกสาร วันที$
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283 Wafer carrier box         40 sets 7,650.00    เฉพาะเจาะจง  Kunshan MRK Precision Ind 225.00 USD  Kunshan MRK Precision Ind 225.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180029 5/02/2561

284 Tubes of Calcium Gluconate 2.5% Gel - 25          3 each 4,369.00    เฉพาะเจาะจง  Calgonate 128.50 USD  Calgonate 128.50 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180030 5/02/2561

285 วัสดวุทิยาศาสตร์       11 รายการ 91,035.00    เฉพาะเจาะจง  Fitzgerald Industries Int 2,677.50 USD  Fitzgerald Industries Int 2,677.50 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180031 6/02/2561

286 Sodium Hyaluronate        1 รายการ 11,050.00    เฉพาะเจาะจง  Lifecore Biomedical 325.00 USD  Lifecore Biomedical 325.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180032 6/02/2561

287 Sigradur G-disks         10 ช ิ�น 19,740.00    เฉพาะเจาะจง  HTW Hochtemperatur- Werks 470.00 EUR  HTW Hochtemperatur- Werks 470.00 EUR มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180033 6/02/2561

288 Hyaluronate Thiol, MW50K          1 ช ิ�น 28,560.00    เฉพาะเจาะจง  Creative PEGWorks 840.00 USD  Creative PEGWorks 840.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180034 8/02/2561

289 Natural Bond Orbital Analysis program
ชดุโปรแกรมสําหรับวเิคราะหล์ักษณะออรบ์ทิัล

          1 งวด 21,700.00    เฉพาะเจาะจง  Theoretical Chemistry Ins 620.00 USD  Theoretical Chemistry Ins 620.00 USD มคีณุลักษณะฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180035 8/02/2561

290 สารเคมี       10 รายการ 226,882.00 226,882.00    เฉพาะเจาะจง  Gaia Science Pte Ltd 6,673.00 USD  Gaia Science Pte Ltd 6,673.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180036 15/02/2561

291 สารเคมี        1 รายการ 11,550.00    เฉพาะเจาะจง  Microchemicals GmbH 275.00 EUR  Microchemicals GmbH 275.00 EUR มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180037 15/02/2561

292 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 18,870.00    เฉพาะเจาะจง  CalBioreagents 555.00 USD  CalBioreagents 555.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180038 21/02/2561

293 Reconstructed Human        4 รายการ 125,832.00 125,832.00    เฉพาะเจาะจง  EPISKIN 2,996.00 EUR  EPISKIN 2,996.00 EUR มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180039 22/02/2561

294 วัสดวุทิยาศาสตร์         50 ช ิ�น 30,430.00    เฉพาะเจาะจง  Kintec Company 895.00 USD  Kintec Company 895.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180040 27/02/2561

295 จา้งซอ่มเปลี$ยนอะไหลช่ดุ PM Kit สําหรับ
เครื$อง HPLC และ Mass spec

          1 งาน 409,585.30 409,585.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 382,790.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 382,790.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180028 
(6052180021

)

9/02/2561

296 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานในโรงงานผลติ
เครื$องสําอาง(ตน้แบบ) GMP

          1 งาน 359,520.00 359,520.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์จํากัด 336,000.00 บาท บรษิัท โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์จํากัด 336,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180031 
(6052180022

)

26/02/2561

297 จา้งบํารุงรักษาเครื$องวเิคราะหแ์ร่ธาตแุละโลหะ
หนัก

          1 งาน 427,772.52 427,772.52    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด 399,787.40 บาท บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด 399,787.40 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180032 
(6052180023

)

27/02/2561

298 จา้งเหมาศกึษาการทดสอบสมบัตกิารกรองและ
ตา้นเชื�อวัณโรค แผน่เมนเบรนn-Breeze ระดับ
หอ้งปฏบิัตกิาร บนตัวรองรับที$ใชใ้นเชงิพานชิย์

          1 งาน 240,000.00 240,000.00    เฉพาะเจาะจง นาง อังคณา ฉายประเสรฐิ 240,000.00 บาท นาง อังคณา ฉายประเสรฐิ 240,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180033 27/02/2561

299 จา้งบํารุงรักษาและสอบเทยีบเครื$องแก๊สโครมา
โตรกราฟ แมสสเปคโตร
มเิตอร ์(GC/MS) จํานวน 1 งาน

          1 งาน 362,986.80 362,986.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด 339,239.88 บาท บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด 339,239.88 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180034 27/02/2561
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