
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร        ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ
        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ

ราคา           เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 Antibacterial Activity Assessment        1 รายการ 21,400.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากดั 20,000.00 บาท

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากดั 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041180941 4/02/2561

2 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 31,725.50             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 29,650.00 บาท

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 29,650.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181187 2/03/2561

3 จา้งเหมาการพัฒนาสิEงทอนาโน           1 งาน 27,000.00             
   
เฉพาะเจาะจง นาย ภัทรกร สหีมอก 27,000.00 บาท นาย ภัทรกร สหีมอก 27,000.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181188 2/03/2561

4 พัฒนาวสัดหุ่อหุม้สารจากธรรมชาติ           1 งาน 45,000.00             
   
เฉพาะเจาะจง นาย ศรัณK ูสอนกําเนดิ 45,000.00 บาท นาย ศรัณK ูสอนกําเนดิ 45,000.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181189 2/03/2561

5 สารเคมี        3 รายการ 34,550.30             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 32,290.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 32,290.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181190 2/03/2561

6 สารเคมี        2 รายการ 54,891.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 51,300.00 บาท

บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 51,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181191 2/03/2561

7 สารเคมี        3 รายการ 45,689.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 42,700.00 บาท

บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 42,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181192 2/03/2561

8 ไมพ้ายสแตนเลส        1 รายการ 2,354.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชาญอนิเตอรเ์ทค จํากดั 2,200.00 บาท บรษิัท ชาญอนิเตอรเ์ทค จํากดั 2,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181193 2/03/2561

9 วเิคราะหป์รมิาณ Silver ใน medium           1 งาน 1,070.00               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติSง เซอรว์สิ
เซส (ประเทศไทย) จํากดั 1,000.00 บาท

บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติSง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั 1,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181194 2/03/2561

10 ป้ายในโรงงานผลติเครืEองสําอาง           1 งาน 88,264.30             
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 82,490.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 82,490.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181195 2/03/2561

11 ตูอ้บสญุญากาศ (Vacuum Oven)           1 งวด 499,690.00           499,690.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครืEองมอืวทิย ์จํากดั 499,690.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครืEองมอืวทิย ์จํากดั 499,690.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181196 2/03/2561

12 ศกึษาและทําวจิัยในโครงการวจิัย           1 งาน 39,000.00             
   
เฉพาะเจาะจง นางสาว เสาวลกัษณ ์ออ่นมิEง 39,000.00 บาท นางสาว เสาวลกัษณ ์ออ่นมิEง 39,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181197 12/03/2561

13 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 6,527.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 6,100.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 6,100.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181198 2/03/2561

14 Syringe        4 รายการ 1,326.80               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,240.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,240.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181199 2/03/2561

15 วเิคราะหต์วัอย่าง           1 งาน 7,222.50               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติSง เซอรว์สิ
เซส (ประเทศไทย) จํากดั 6,750.00 บาท

บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติSง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั 6,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181200 2/03/2561

16 วสัดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ 43,749.63             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 40,887.00 บาท

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 40,887.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181201 2/03/2561

17
วเิคราะหท์ดสอบ Antibacterial 
Activity           1 งาน 70,620.00             

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากดั 66,000.00 บาท

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากดั 66,000.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181202 2/03/2561

18 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 25,519.50             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 23,850.00 บาท

บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 23,850.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181203 2/03/2561

19 วสัดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 25,765.60             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิSง 1992 จํากดั 24,080.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิSง 1992 จํากดั 24,080.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181204 2/03/2561

20 ทําสติ[กเกอรต์ดิผลติภัณฑง์านวจิัย           1 งาน 19,260.00             
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 18,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 18,000.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181205 2/03/2561

21 9783769270228 USP 41-NF 36        1 รายการ 73,638.00             
   
เฉพาะเจาะจง

 ศนูยห์นังสอืจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 73,638.00 บาท

 ศนูยห์นังสอืจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 73,638.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181206 2/03/2561

22 ซอ่มแซมปั[ มของระบบ BHD NEC           1 งาน 3,745.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 3,500.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 3,500.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181207 2/03/2561

23
PCS1115, 12mm o.d. square glass 
cell        1 รายการ 20,330.00             

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั 19,000.00 บาท

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั 19,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181208 2/03/2561

24 สารเคมี        3 รายการ 17,826.20             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 16,660.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 16,660.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181209 5/03/2561

25 สารเคมี        2 รายการ 6,741.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 6,300.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 6,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181210 5/03/2561

26 สารเคมี        3 รายการ 39,836.10             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 37,230.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 37,230.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181211 5/03/2561

27 สรา้งอปุกรณข์องไหลจุลภาค           1 งาน 20,000.00             
   
เฉพาะเจาะจง นาย เจษฎา ประสพโชคชยักลุ 20,000.00 บาท นาย เจษฎา ประสพโชคชยักลุ 20,000.00 บาท  มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181212 8/03/2561

28

ซืSอตูค้วบคมุอณุหภูมแิละความชืSน 
(Climate Chamber) จํานวน 1 เครืEอง
 และตูบ้่มเพาะเชืSออณุหภูมติํEา (Cool 
Incubator) จํานวน 1 เครืEอง           1 งวด 499,690.00           499,690.00               

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั 464,000.00 บาท

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั 464,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181213 5/03/2561

29
เครืEองเคลอืบผวิฟิลม์บางดว้ยเทคนคิ
การปัEนเหวีEยง (Spin coater)           2 รายการ 460,000.00           460,000.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภูดศิณเ์ทค จํากดั 429,906.54 บาท บรษิัท ภูดศิณเ์ทค จํากดั 429,906.54 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181214 5/03/2561

30 สารเคมี        6 รายการ 29,467.80             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิSง จํากดั 27,540.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิSง จํากดั 27,540.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181215 5/03/2561

31
ผงหมกึดํา FujiXerox CT202137 
4003395        1 รายการ 1,979.99               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,850.46 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,850.46 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181216 5/03/2561

32 n-HEXANE, A.R., 2.5L (FISHER)        1 รายการ 13,482.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 12,600.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 12,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181217 5/03/2561

33
WYPALL L20 PERFORATED JUMBO 
ROLL        1 รายการ 6,082.95               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 5,685.00 บาท บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 5,685.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181218 5/03/2561

34
Syringe Plastic 10ml. Nippro 
(100/box)        1 รายการ 2,615.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,500.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181219 5/03/2561

35
2-Propanol, A.R.,2.5L (Fisher) 
P/7500/17        1 รายการ 11,984.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 11,200.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 11,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181220 5/03/2561

สรุปผลการดําเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
ระหวา่งวนัทีE 1 มนีาคม 2561 ถงึ 31 มนีาคม 2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร        ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ
        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ

ราคา           เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดําเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
ระหวา่งวนัทีE 1 มนีาคม 2561 ถงึ 31 มนีาคม 2561

36 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 4,954.10               
   
เฉพาะเจาะจง

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

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 4,630.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181221 5/03/2561

37 PH Paper 0-14 Merck        1 รายการ 2,675.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,500.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181222 5/03/2561

38 วสัดวุทิยาศาสตร์        1 รายการ 4,333.50               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,050.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,050.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181223 5/03/2561

39 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 5,403.50               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,050.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,050.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181224 5/03/2561

40
Line Position and Line Shape 
Standard        1 รายการ 60,990.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินียริEง จํากดั 57,000.00 บาท บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินียริEง จํากดั 57,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181225 5/03/2561

41 วสัดวุทิยาศาสตร์        6 รายการ 18,778.50             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 17,550.00 บาท

บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 17,550.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181226 5/03/2561

42 สารเคมี        2 รายการ 24,749.10             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 23,130.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 23,130.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181227 5/03/2561

43 วสัดวุทิยาศาสตร์        7 รายการ 39,697.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั 37,100.00 บาท

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั 37,100.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181228 5/03/2561

44 แปลเอกสารจากไทยเป็นองักฤษ           1 งาน 47,600.00             
   
เฉพาะเจาะจง นางสาว ชนากาน ชลชนูปถัมภ์ 47,600.00 บาท นางสาว ชนากาน ชลชนูปถัมภ์ 47,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181229 8/03/2561

45 วสัดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ 8,356.70               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเคเค พรซีชิัEน จํากดั 7,810.00 บาท บรษิัท เคเคเค พรซีชิัEน จํากดั 7,810.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181230 5/03/2561

46 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 3,814.55               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากดั 3,565.00 บาท บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากดั 3,565.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181231 5/03/2561

47 สารเคมี        2 รายการ 9,630.00               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบรนนแ์ท็ก อนิกรเีดยีนส ์
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 9,000.00 บาท

บรษิัท เบรนนแ์ท็ก อนิกรเีดยีนส ์
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 9,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181232 5/03/2561

48 สารเคมี        3 รายการ 52,430.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัEน 
จํากดั 49,000.00 บาท

บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัEน
 จํากดั 49,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181233 5/03/2561

49 สารเคมี        3 รายการ 27,124.50             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 25,350.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 25,350.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181234 5/03/2561

50 เสืSอกาวนแ์ขนยาว        2 รายการ 27,263.60             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวริค์กิSง ยูนฟิอรม์ จํากดั 25,480.00 บาท บรษิัท เวริค์กิSง ยูนฟิอรม์ จํากดั 25,480.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181235 6/03/2561

51 สารเคมี              2 รายการ 6,088.30               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,690.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 5,690.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181236 6/03/2561

52 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 71,155.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 66,500.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 66,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181237 6/03/2561

53 ทดสอบลกัษณะทางกายภาพ        2 รายการ 7,806.72               
   
เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 7,296.00 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 7,296.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181238 6/03/2561

54 เวอรเ์นียดจิติอล       1 เครืEอง 6,848.00               
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์ 5,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์ 5,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181239 6/03/2561

55 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 12,840.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 12,000.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 12,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181240 6/03/2561

56 1,3-Propane Sultone, 98%        1 รายการ 25,412.50             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 23,750.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 23,750.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181241 6/03/2561

57
Tetraethyl orthosilicate, resgent 
grade        1 รายการ 9,619.30               

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 8,990.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 8,990.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181242 6/03/2561

58 กระบอก Teflon OD 38mm ID 32mm       1 รายการ 12,326.40             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 11,520.00 บาท

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 11,520.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181243 6/03/2561

59 Indium Target 5N        1 รายการ 33,277.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แอดแวนเทค จํากดั 17,500.00 บาท บรษิัท ไทย แอดแวนเทค จํากดั 17,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181244 6/03/2561

60
Column Shodex GPC KF-805L, 
8.0mmIDx300mm        1 รายการ 47,775.50             

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิเมน้ท์
 จํากดั 44,650.00 บาท

บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิ
เมน้ท ์จํากดั 44,650.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181245 6/03/2561

61 เครืEองวดักําลงัแสงชนดิตั Sงโตะ๊           1 งวด 110,000.00           110,000.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากดั 102,803.74 บาท บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากดั 102,803.74 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181246 6/03/2561

62
Anti-BCRP/ABCG2 antibody [BXP-
21](250ul)        1 รายการ 20,014.35             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 18,705.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 18,705.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181248 6/03/2561

63
Custom Oligo Sys, 24 Oligo, 600 
mers,        1 รายการ 8,988.00               

   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 8,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 8,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181249 6/03/2561

64
Anti-CD4 antibody 
[EPR6855](100ul)        1 รายการ 21,689.97             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 20,271.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 20,271.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181250 6/03/2561

65 iso-Propyl Alcohol RPE-ACS 2500ml       1 รายการ 3,156.50               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,950.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 2,950.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181251 6/03/2561

66 Round Copper Mesh (Cu-200)        1 รายการ 13,910.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 13,000.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 13,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181252 6/03/2561

67
Custom Oligos Syn, 3 Oligos, 66 
mers,        1 รายการ 5,585.40               

   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,220.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,220.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181253 6/03/2561

68
T1000B Blue Tip 100-
1000UL.1000/Bag        1 รายการ 3,531.00               

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์
จํากดั 3,300.00 บาท

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั 3,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181254 6/03/2561

69 Needle Plastic No.20x1.5 Nippro        1 รายการ 1,284.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181255 6/03/2561

70 สารเคมี        1 รายการ 6,580.50               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,150.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,150.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181256 6/03/2561

71
Test sieve ASTM, 203x50 mm, 
425um        1 รายการ 14,723.20             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน จํากดั 13,760.00 บาท

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน 
จํากดั 13,760.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181257 6/03/2561

Page 2 of 11



แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร        ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ
        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ

ราคา           เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดําเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
ระหวา่งวนัทีE 1 มนีาคม 2561 ถงึ 31 มนีาคม 2561

72 สารเคมี        4 รายการ 38,498.60             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 35,980.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 35,980.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181258 6/03/2561

73 สารเคมี        4 รายการ 98,333.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั 91,900.00 บาท

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั 91,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181259 6/03/2561

74 วสัดวุทิยาศาสตร์        7 รายการ 4,344.20               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั 4,060.00 บาท

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั 4,060.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181260 6/03/2561

75 เทอรโ์มคปัเปิSล        1 รายการ 1,926.00               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ทเีอ็นเค เอ็นจเินียริEง แอนด ์
ซพัพลาย จํากดั 1,800.00 บาท

บรษิัท ทเีอ็นเค เอ็นจเินียริEง แอนด์
 ซพัพลาย จํากดั 1,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181261 6/03/2561

76 วสัดวุทิยาศาสตร์        7 รายการ 73,830.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 69,000.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 69,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181262 6/03/2561

77 สารเคมี        7 รายการ 23,368.80             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากดั 21,840.00 บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากดั 21,840.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181263 6/03/2561

78 สารเคมี       19 รายการ 85,377.44             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินียรริEง จํากดั 79,792.00 บาท บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินียรริEง จํากดั 79,792.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181264 6/03/2561

79 สายสแตนเลสถักทนความรอ้น        1 รายการ 8,881.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากดั 8,300.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากดั 8,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181265 7/03/2561

80
20ml EPA Vial Kit, Amber, White 
Solid        1 รายการ 5,671.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 5,300.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 5,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181266 7/03/2561

81 Condenser coil OD 30mm length        1 รายการ 1,551.00               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 1,450.00 บาท

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 1,450.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181267 7/03/2561

82 Gas        4 รายการ 77,682.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 72,600.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 72,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181268 7/03/2561

83 Forcep ปลายแหลม 12.5 cm. Mira        1 รายการ 3,852.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,600.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181269 7/03/2561

84 PH Paper 0-14 Merck        1 รายการ 2,675.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,500.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181270 7/03/2561

85 วสัดสุํานักงาน       45 รายการ 7,171.88               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 6,702.69 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 6,702.69 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181271 7/03/2561

86 Teflon แบบตดิกาวได ้        1 รายการ 4,922.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท แฟนแทสตคิ ไทรอมั จํากดั 4,600.00 บาท บรษิัท แฟนแทสตคิ ไทรอมั จํากดั 4,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181272 7/03/2561

87 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 10,058.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั 9,400.00 บาท

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั 9,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181273 7/03/2561

88 สกดัสาร           1 งาน 14,800.00             
   
เฉพาะเจาะจง

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืกระทรวงสาธารสขุ 14,800.00 บาท

กองพัฒนายาแผนไทยและ
สมุนไพรกรมพัฒนาการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลอืกระ
ทรวงสาธารสขุ 14,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181274 7/03/2561

89 Column OD 40 mm length 55 cm        1 รายการ 663.40                 
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 620 บาท

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 620 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181275 7/03/2561

90 สารเคมี        6 รายการ 61,075.60             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 57,080.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 57,080.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181276 7/03/2561

91 วสัดวุทิยาศาสตร์        9 รายการ 17,869.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 16,700.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 16,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181277 7/03/2561

92 วสัดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ 3,552.40               
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์ 3,320.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์ 3,320.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181278 7/03/2561

93
2DHS-X.SP.T332.5SPR : TUBE 
CRYO ROUND        1 รายการ 34,668.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 32,400.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 32,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181279 7/03/2561

94 หนังสอื Asean Next 2018 ขนาด A5           1 งาน 3,638.00               
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 3,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 3,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181280 7/03/2561

95 Air permeability : ASTM D737           1 งาน 8,388.80               
   
เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 7,840.00 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 7,840.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181281 7/03/2561

96 PCR Optimization FSMBS-2001        1 รายการ 12,519.00             
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181282 7/03/2561

97 สารเคมี        2 รายการ 22,930.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 21,430.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 21,430.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181283 8/03/2561

98 สารเคมี        3 รายการ 39,974.13             
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 37,359.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 37,359.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181284 8/03/2561

99 691348 Basolite Z1200 100gm        1 รายการ 72,134.05             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซที ีเคมคีอล จํากดั 69,500.00 บาท บรษิัท ซที ีเคมคีอล จํากดั 69,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181285 8/03/2561

100 Test sieve ASTM, 200 mesh        1 รายการ 5,564.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน จํากดั 5,200.00 บาท

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน 
จํากดั 5,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181286 8/03/2561

101 Quartz tube ชนดิรูปตวั U OD 6mm        1 รายการ 12,626.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 11,800.00 บาท

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 11,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181287 8/03/2561

102
13-8573-40 Transmission cell, 10 
mm        1 รายการ 30,388.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลัเลอ โกลโบล จํากดั 28,400.00 บาท บรษิัท คลัเลอ โกลโบล จํากดั 28,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181288 8/03/2561

103 สารเคมี        2 รายการ 5,350.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 5,000.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 5,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181290 8/03/2561

104 ปืนเป่าลมรอ้น       3 เครืEอง 7,469.99               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั 6,900.00 บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั 6,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181291 8/03/2561

105 pressure gauge        2 รายการ 10,848.52             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิต
ติSง จํากดั 10,138.80 บาท

บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติSง จํากดั 10,138.80 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181292 8/03/2561

106
Sodium Chloride RPE 1000g 
(C479687)        1 รายการ 470.80                 

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 440 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 440 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181293 8/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร        ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ
        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ

ราคา           เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดําเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
ระหวา่งวนัทีE 1 มนีาคม 2561 ถงึ 31 มนีาคม 2561

107 ตรวจเช็คและซอ่มเครืEอง           1 งาน 3,745.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 3,500.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 3,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181294 8/03/2561

108 ซอ่มตูแ้ช ่รุ่น PDF 370 WPRO           1 งาน 4,708.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน จํากดั 4,400.00 บาท

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน 
จํากดั 4,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181295 8/03/2561

109 สอบเทยีบเครืEอง        2 รายการ 27,178.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั 25,400.00 บาท

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั 25,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181296 8/03/2561

110 สารเคมี        6 รายการ 3,819.90               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) 
จํากดั 3,570.00 บาท

บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) 
จํากดั 3,570.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181297 8/03/2561

111 วสัดวุทิยาศาสตร์        6 รายการ 6,398.60               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,980.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,980.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181298 8/03/2561

112 สารเคมี        4 รายการ 8,848.90               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,270.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 8,270.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181299 8/03/2561

113
เครืEองวดัความดนัสญูญากาศ แบบ
ดจิติอล       1 เครืEอง 49,220.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากดั 46,000.00 บาท บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากดั 46,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181300 9/03/2561

114 สารเคมี       13 รายการ 43,923.50             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 41,050.00 บาท

บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 41,050.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181301 9/03/2561

115
Refillable Ag/AgCl Miniature 
Reference        1 รายการ 26,215.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรพลอะนาลติคิอล จํากดั 24,500.00 บาท บรษิัท พรพลอะนาลติคิอล จํากดั 24,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181302 9/03/2561

116 CELLULOSE ACETATE, 39.7 WT.%       1 รายการ 24,781.20             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 23,160.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 23,160.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181303 9/03/2561

117 เคลอืบตวัอย่าง           1 งาน 8,025.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซพัพอรท์ แพค จํากดั 7,500.00 บาท บรษิัท ซพัพอรท์ แพค จํากดั 7,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181304 9/03/2561

118 งานทดลองเคลอืบ           1 งาน 9,630.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซพัพอรท์ แพค จํากดั 9,000.00 บาท บรษิัท ซพัพอรท์ แพค จํากดั 9,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181305 9/03/2561

119
1SPL-50005 : 5 ML SNAP TUBE, 
200/PKG        1 รายการ 21,614.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,200.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181306 9/03/2561

120
แผ่นพับโรงงานผลติเครืEองสําอาง
ตน้แบบ           1 งาน 16,050.00             

   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 15,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 15,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181307 9/03/2561

121 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 27,017.50             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 25,250.00 บาท

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 25,250.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181308 9/03/2561

122 สารเคม ีจํานวน 5 รายการ           1 งวด 110,177.90           110,177.90               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 102,970.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 102,970.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181309 9/03/2561

123 Perfluorodecyltriethoxysilane : 1 kg       1 รายการ 33,170.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์โฟล  จํากดั 31,000.00 บาท บรษิัท สมารท์โฟล  จํากดั 31,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181310 9/03/2561

124
1,3,5-Benzenetricarboxylic Acid 
Chloride        1 รายการ 6,387.90               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,970.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 5,970.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181311 9/03/2561

125
Gold Target 99.99% 
54mm.x0.1mm        1 รายการ 69,978.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 65,400.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 65,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181312 9/03/2561

126
Tryptic Soy Agar 500g.-Difco 
236950        1 รายการ 9,630.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 9,000.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 9,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181313 9/03/2561

127
Tryptic Soy Agar 500g.-Difco 
236950        1 รายการ 7,704.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 7,200.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 7,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181314 9/03/2561

128
Centrifuge tube wt cap & shirt 
bottle        3 รายการ 11,684.40             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 10,920.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 10,920.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181315 9/03/2561

129 ซอ่ม Printer เครืEอง XRD           1 งาน 5,671.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 5,300.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 5,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181316 9/03/2561

130 ทดสอบประสทิธภิาพ           1 งาน 17,120.00             
   
เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 16,000.00 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 16,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181317 9/03/2561

131
PP Spunbond (Slit 100cm. : 
600cm.)        1 รายการ 2,251.28               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท นารูลา นันวเูวน่ จํากดั 2,104.00 บาท บรษิัท นารูลา นันวเูวน่ จํากดั 2,104.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181318 9/03/2561

132 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 7,623.75               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท จเีนียส ไซเอนซ ์จํากดั 7,125.00 บาท บรษิัท จเีนียส ไซเอนซ ์จํากดั 7,125.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181319 9/03/2561

133 MX35 ULTRA LOWPROFILE 50/PK        1 รายการ 14,000.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั 13,084.12 บาท

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั 13,084.12 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181320 12/03/2561

134 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 23,460.82             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูัEน จํากดั 21,926.00 บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูัEน จํากดั 21,926.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181321 12/03/2561

135 สารเคมี        7 รายการ 49,391.20             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 46,160.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 46,160.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181322 12/03/2561

136 สารเคมี        7 รายการ 9,159.20               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,560.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 8,560.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181323 12/03/2561

137 รถเข็นผา้           2 คนั 99,510.00             
   
เฉพาะเจาะจง รา้น เอส ทเีอส เท็กซไ์ทล์ 93,000.00 บาท รา้น เอส ทเีอส เท็กซไ์ทล์ 93,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181324 13/03/2561

138 วสัดปุระกอบหัวหยดสาร        1 รายการ 5,400.00               
   
เฉพาะเจาะจง นาย กนัตวรี ์ บนิศรี 5,400.00 บาท นาย กนัตวรี ์ บนิศรี 5,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181325 12/03/2561

139
POLY-L-LYSINE SOLUTION P8920-
100ML        1 รายการ 5,660.30               

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 5,290.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 5,290.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181326 12/03/2561

140 สารเคมี        2 รายการ 17,895.75             
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั บางกอกเคมารท์ 16,725.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั บางกอกเคมารท์ 16,725.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181327 12/03/2561

141
Primocin 500 mg. (10x1ml) IV-ant-
pm-1        1 รายการ 50,932.00             

   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 47,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 47,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181328 12/03/2561

142 วสัดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 32,849.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครืEองมอืวทิย ์จํากดั 30,700.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครืEองมอืวทิย ์จํากดั 30,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181329 12/03/2561
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143 วสัดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 33,705.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครืEองมอืวทิย ์จํากดั 31,500.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครืEองมอืวทิย ์จํากดั 31,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181330 12/03/2561

144 ภาชนะบรรจุสําหรับปฏกิริยิา           1 งวด 123,585.00           123,585.00               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 115,500.00 บาท

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 115,500.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181331 12/03/2561

145 ASIATICOSIDE 43191-5MG-F        1 รายการ 6,345.10               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 5,930.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 5,930.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181332 12/03/2561

146 Filter PES dia 25mm. Biomax Cat        1 รายการ 17,976.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครืEองมอืวทิย ์จํากดั 16,800.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครืEองมอืวทิย ์จํากดั 16,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181333 12/03/2561

147 No.431082 225CM2 TC Flask,        1 รายการ 15,247.50             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 14,250.00 บาท

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 14,250.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181334 12/03/2561

148 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 20,501.20             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 19,160.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 19,160.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181335 12/03/2561

149

จา้งเหมาเพืEอสรา้งชิSนสว่นสําหรับงาน
ทดสอบไบโอเซ็นเซอรท์รานซสิเตอร์
สนาม ไฟฟ้าทีEใชว้สัดนุาโน           1 งาน 63,023.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากดั 58,900.00 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากดั 58,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181336 21/03/2561

150 A549 Vimentin RFP reporter ;        1 รายการ 72,900.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากดั 68,130.84 บาท

บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากดั 68,130.84 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181337 12/03/2561

151 AF2000 syring pump          1 ชิSน 182,970.00           182,970.00               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั 171,000.00 บาท

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั 171,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181338 13/03/2561

152
Grinding ball Zirconium oxide 
2.0mm.        1 รายการ 9,630.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน จํากดั 9,000.00 บาท

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน 
จํากดั 9,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181339 13/03/2561

153
Berkert Germany Solenoid Valve 
3/2        1 รายการ 15,253.92             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟลเูทค จํากดั 14,256.00 บาท บรษิัท ฟลเูทค จํากดั 14,256.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181340 13/03/2561

154 วสัดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 35,910.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากดั 33,560.74 บาท

บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากดั 33,560.74 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181341 15/03/2561

155 วสัดวุทิยาศาสตร์        6 รายการ 78,366.80             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อดุมทรัพยอ์นิเตอร ์แอนด ์
ซพัพลาย จํากดั 73,240.00 บาท

บรษิัท อดุมทรัพยอ์นิเตอร ์แอนด ์
ซพัพลาย จํากดั 73,240.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181342 13/03/2561

156 สารเคมี        9 รายการ 60,990.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 57,000.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 57,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181343 13/03/2561

157 ซอ่มเครืEองปรับอากาศ           2 งาน 26,001.00             
   
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั ดบัเบิSล พ ีแอร ์
เซอรว์สิ 24,300.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั ดบัเบิSล พ ีแอร ์
เซอรว์สิ 24,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181344 13/03/2561

158 อปุกรณก์ําเนดิสญัญาณไฟฟ้า           1 งวด 220,000.00           220,000.00               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไทรเ์นอรย์ีE อนิสทรูเมน้ท ์
จํากดั 205,607.48 บาท

บรษิัท ไทรเ์นอรย์ีE อนิสทรูเมน้ท ์
จํากดั 205,607.48 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181345 13/03/2561

159 วเิคราะหท์ดสอบ Skin Irritation           1 งาน 85,600.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท สปินคอนโทรล เอเชยี จํากดั 80,000.00 บาท บรษิัท สปินคอนโทรล เอเชยี จํากดั 80,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181346 14/03/2561

160 Cholesterol NF        1 รายการ 18,190.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอสเมพลสั จํากดั 17,000.00 บาท บรษิัท คอสเมพลสั จํากดั 17,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181347 14/03/2561

161 สารเคมี        3 รายการ 10,978.20             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 10,260.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 10,260.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181348 14/03/2561

162 วสัดแุละสารเคมี        6 รายการ 60,016.30             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ แมทที
เรยีล จํากดั 56,090.00 บาท

บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ แมทที
เรยีล จํากดั 56,090.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181349 14/03/2561

163
Service charge for PM and 
Calibration           1 งาน 48,150.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 45,000.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 45,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181350 15/03/2561

164 จา้งเหมาบรกิารบันทกึขอ้มูล           1 งาน 8,500.00               
   
เฉพาะเจาะจง นาย ฐติวิลัค ์ชยัสทิธดิํารง 8,500.00 บาท นาย ฐติวิลัค ์ชยัสทิธดิํารง 8,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181351 14/03/2561

165
อปุกรณส์นับสนุนการผลติและ
คลงัสนิคา้        8 รายการ 28,579.43             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 26,709.75 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 26,709.75 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181352 14/03/2561

166 วสัดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 1 รายการ           1 งวด 120,000.00           120,000.00               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ฮอลลวีูด้ อนิเตอรเ์นชัEนแนล 
จํากดั 112,149.53 บาท

บรษิัท ฮอลลวีูด้ อนิเตอรเ์นชัEนแนล
 จํากดั 112,149.53 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181353 14/03/2561

167 ATC.30-2007 McCoy's 5A Medium        1 รายการ 3,400.01               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากดั 3,177.58 บาท

บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากดั 3,177.58 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181354 15/03/2561

168
1TFS-CB-14025092 : HBSS (1X), 
500ML        1 รายการ 3,509.60               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,280.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,280.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181355 15/03/2561

169 สารเคมี        4 รายการ 45,667.60             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 42,680.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 42,680.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181356 15/03/2561

170 Gene synthesis : pGEX4T1_IAG        1 รายการ 11,449.00             
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181357 15/03/2561

171 ชั Sนวางของเหล็กพืSนเหล็ก           4 อนั 10,759.96             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจํากดั 9,308.41 บาท บรษิัท ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจํากดั 9,308.41 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181358 15/03/2561

172
D-Glucose Assay Kit (GOPOD 
Format)        1 รายการ 12,519.00             

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั 11,700.00 บาท

บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั 11,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181359 15/03/2561

173
แทง้คผ์สมนํSาและอากาศสําหรับ
ฟองอากาศ        1 รายการ 26,750.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนีเนตโต ้จํากดั 25,000.00 บาท บรษิัท กรนีเนตโต ้จํากดั 25,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181360 15/03/2561

174 สารเคมี        3 รายการ 43,121.00             
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 40,300.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 40,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181361 15/03/2561

175 Bottle 250ml. W/M PP Nalgene        1 รายการ 6,099.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,700.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181362 15/03/2561

176 Bottle 500ml. W/M PP Nalgene        1 รายการ 10,165.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,500.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181363 15/03/2561

177 Forcep Thumb 20 cm.Mira        1 รายการ 3,852.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,600.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181364 15/03/2561
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178 วสัดวุทิยาศาสตร์        1 รายการ 6,901.50               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,450.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,450.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181365 15/03/2561

179
ระบบวดัและควบคมุอตัราการไหลของ
กา๊ซ           1 งวด 341,950.00           341,950.00               

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์
เคมคิลั จํากดั 285,440.00 บาท

บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์
เคมคิลั จํากดั 285,440.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181366 15/03/2561

180
POLY(D,L-LACTIDE-CO-
GLYCOLIDE), LACTIDE        1 รายการ 51,531.20             

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 48,160.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 48,160.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181367 15/03/2561

181 วเิคราะหต์วัอย่าง           1 งาน 23,112.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติSง เซอรว์สิ
เซส (ประเทศไทย) จํากดั 21,600.00 บาท

บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติSง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั 21,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181368 15/03/2561

182 ทดลองเคลอืบ Spray Dry           1 งาน 12,840.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซพัพอรท์ แพค จํากดั 12,000.00 บาท บรษิัท ซพัพอรท์ แพค จํากดั 12,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181369 15/03/2561

183
ตูอ้บสญุญากาศพรอ้มปั[ มสญุญากาศ 
(Vacuum Oven)           1 งวด 475,080.00           475,080.00               

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั 444,000.00 บาท

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั 444,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181370 15/03/2561

184 สารเคมี        4 รายการ 23,540.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 22,000.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 22,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181371 15/03/2561

185 สารเคมี        2 รายการ 26,889.10             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 25,130.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 25,130.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181372 15/03/2561

186
SS-4-VCR-2 Gasket VCR 1/4 
MAT.316-SS        1 รายการ 6,366.50               

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิต
ติSง จํากดั 5,950.00 บาท

บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติSง จํากดั 5,950.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181373 15/03/2561

187 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 17,548.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 16,400.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 16,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181374 15/03/2561

188
No.3621-10 Microcentrifuge Tube 
1.7ML        1 รายการ 14,445.00             

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 13,500.00 บาท

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 13,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181375 16/03/2561

189
No.430828-500 Centrifuge Tube 
50ML,        1 รายการ 18,725.00             

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 17,500.00 บาท

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 17,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181376 16/03/2561

190
F6700300 Guard Column GPC KF-
G 4A        1 รายการ 14,231.00             

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิเมน้ท์
 จํากดั 13,300.00 บาท

บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิ
เมน้ท ์จํากดั 13,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181377 16/03/2561

191 ทําสติ[กเกอรเ์พืEอประชาสมัพันธง์านวจิัย           1 งาน 12,016.10             
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 11,230.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส เอท 
อนิเตอร์ 11,230.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181378 16/03/2561

192 Aluminium Foil 24/18x25 Diamond       1 รายการ 5,082.50               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,750.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,750.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181379 16/03/2561

193 Magnetic Bar 40x8 mm. Cowie        1 รายการ 3,210.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181380 16/03/2561

194 สารเคมี        3 รายการ 31,757.60             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 29,680.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 29,680.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181381 16/03/2561

195 Tip 0.5-10ml. Eppendorf (200/Box)       1 รายการ 2,354.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181382 16/03/2561

196 Cylinder Duran 100 ml.        1 รายการ 2,247.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,100.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,100.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181383 16/03/2561

197
100ul Pipet Tip, Racked, Pre-
Sterilized        1 รายการ 29,960.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 28,000.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 28,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181384 16/03/2561

198
WYPALL L20 PERFORATED JUMBO 
ROLL        1 รายการ 9,732.72               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 9,096.00 บาท บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 9,096.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181385 16/03/2561

199 RNeasy Mini Kit (50) 74104        1 รายการ 32,100.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 30,000.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 30,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181386 16/03/2561

200 สารเคมี        7 รายการ 36,166.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 33,800.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 33,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181388 16/03/2561

201

N,N-
DIMETHYLFORMAMIDE,>=99.8%, 
A.C.S.R.        1 รายการ 26,771.40             

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 25,020.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 25,020.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181389 16/03/2561

202 ถุงซปิ 30x46 cm.        1 รายการ 1,605.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,500.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181390 16/03/2561

203
Cyclohexene for synthesis 1L 
8028241000        1 รายการ 1,893.90               

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 1,770.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 1,770.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181391 16/03/2561

204
P/N C79298A3244D82 Set 
specimen holder        1 รายการ 34,240.00             

   
เฉพาะเจาะจง  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 32,000.00 บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 32,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181392 19/03/2561

205
จัดทําแผนกระบวนการผลติและหาผู ้
รับจา้ง           1 งาน 30,000.00             

   
เฉพาะเจาะจง นาย เปลีEยน โคตรชมภู 30,000.00 บาท นาย เปลีEยน โคตรชมภู 30,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181393 19/03/2561

206
Chloroform RPE 2500ml C438603 
Carlo        1 รายการ 5,778.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,400.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 5,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181394 19/03/2561

207 CELLULOSE ACETATE BUTYRATE        1 รายการ 5,114.60               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 4,780.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 4,780.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181395 19/03/2561

208
กระจกพลาสตกิ 81 (Daily-ไม)้ 
1065240        1 รายการ 598.00                 

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จํากดั 558.88 บาท บรษิัท เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จํากดั 558.88 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181396 20/03/2561

209 No.170-3968 Extra Thick Blot filter       1 รายการ 22,684.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิSง จํากดั 21,200.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิSง จํากดั 21,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181397 19/03/2561

210 สารเคมี        2 รายการ 12,519.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 11,700.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 11,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181398 19/03/2561

211
Cryo 100 well Cardboard Freezer 
Box        1 รายการ 3,156.50               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 2,950.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 2,950.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181399 19/03/2561

212 Bottle Screw Cap Duran 100ml        1 รายการ 5,082.50               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,750.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,750.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181400 19/03/2561

Page 6 of 11



แบบ สขร.1
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213 แวคคัEม235D           1 งวด 12,412.00             
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่น โชตวิฒันฮ์ารด์แวร์ 11,600.00 บาท หา้งหุน้สว่น โชตวิฒันฮ์ารด์แวร์ 11,600.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181401 19/03/2561

214 Vol.Flask Duran 10ml.        1 รายการ 5,778.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,400.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181402 19/03/2561

215 Zinc Phthalocyanine TCI 25G        1 รายการ 9,276.90               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 8,670.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 8,670.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181403 19/03/2561

216 SERICIN SILKWORM S5201-5G        1 รายการ 35,267.20             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 32,960.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 32,960.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181404 19/03/2561

217 สารเคมี        2 รายการ 10,753.50             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 10,050.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 10,050.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181405 19/03/2561

218 สารเคมี        8 รายการ 51,777.30             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 48,390.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 48,390.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181406 19/03/2561

219 POLYETHYLENE GLYCOL 400 FOR        1 รายการ 3,188.60               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 2,980.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 2,980.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181407 19/03/2561

220 สารเคมี        2 รายการ 5,810.10               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,430.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 5,430.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181408 19/03/2561

221 สารเคมี        2 รายการ 9,095.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 8,500.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 8,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181409 19/03/2561

222 Roll Up Size 85x200 cm.           1 งาน 8,025.00               
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 7,500.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส เอท 
อนิเตอร์ 7,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181410 19/03/2561

223
Filter Paper No.1,125 mm. 
Whatman        1 รายการ 5,350.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 5,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181411 19/03/2561

224 Beaker Duran 100ml.        1 รายการ 4,280.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181412 19/03/2561

225 Beaker Duran 100ml.        1 รายการ 4,280.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181413 19/03/2561

226 Universal 210 ul Pipet Tip (Clear)        1 รายการ 7,308.10               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 6,830.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 6,830.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181414 19/03/2561

227 Vol.Flask Duran 5 ml.        1 รายการ 4,066.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,800.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181415 19/03/2561

228 ไนโตรเจนเหลว        1 รายการ 12,840.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไครโอเซริฟ์ จํากดั 12,000.00 บาท บรษิัท ไครโอเซริฟ์ จํากดั 12,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181416 19/03/2561

229 วเิคราะหท์ดสอบ           1 งาน 14,445.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวจิัย
ทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่ง
เอเซยี จํากดั 13,500.00 บาท

บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวจิัย
ทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่ง
เอเซยี จํากดั 13,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181417 19/03/2561

230
4x60 mm Strip, HF180, Glass fiber 
pH 9.3        1 รายการ 10,165.00             

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ี
จํากดั 9,500.00 บาท

บรษิัท อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ี
จํากดั 9,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181418 19/03/2561

231 Butane-2-OL [sec-Butyl Alcohol]        1 รายการ 9,041.50               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,450.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 8,450.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181419 19/03/2561

232
CITOTEST 4CLM-2303-1090 : 
PETRI DISHES        1 รายการ 3,210.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181420 19/03/2561

233
1IVM-L7012 : LIVE/DEAD 
BACLIGHT        1 รายการ 35,138.80             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 32,840.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 32,840.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181421 20/03/2561

234 สารเคม ีจํานวน 11 รายการ           1 งวด 275,311.00           275,311.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซเทค เอเซยี โซลชูัEน จํากดั 257,300.00 บาท

บรษิัท ไซเทค เอเซยี โซลชูัEน 
จํากดั 257,300.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181422 20/03/2561

235
ทดสอบฤทธิ�ของสารในการยับยั Sง
จุลนิทรยี์           1 งาน 12,000.00             

   
เฉพาะเจาะจง

 โครงการประกนัคณุภาพทางจุล
ชวีวทิยา คณะเทคนคิการแพทย ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 12,000.00 บาท

 โครงการประกนัคณุภาพทางจุล
ชวีวทิยา คณะเทคนคิการแพทย ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 12,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181424 20/03/2561

236 วเิคราะหท์ดสอบ           1 งาน 39,440.20             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท บตีสักรุ๊ป เทรดดิSง จํากดั 36,860.00 บาท บรษิัท บตีสักรุ๊ป เทรดดิSง จํากดั 36,860.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181425 20/03/2561

237 สารเคมี        7 รายการ 26,803.50             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 25,050.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 25,050.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181426 20/03/2561

238 Vol.Flask Duran 5ml.        1 รายการ 4,066.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,800.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181427 20/03/2561

239 สารเคมี        2 รายการ 49,455.40             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิSง(ไทยแลนด)์
จํากดั 46,220.00 บาท

บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิSง(ไทย
แลนด)์จํากดั 46,220.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181428 20/03/2561

240 ENC-500 Encode Syringe 0.5 mL        1 รายการ 4,445.85               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั 4,155.00 บาท

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั 4,155.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181429 20/03/2561

241 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 5,585.40               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,220.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 5,220.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181430 20/03/2561

242 E-Plate 16 (1x6 plates)        1 รายการ 37,107.60             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 34,680.00 บาท

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั 34,680.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181431 20/03/2561

243
No.50006-500 LE Agarose (4x125 
g.)        1 รายการ 8,560.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิSง จํากดั 8,000.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิSง จํากดั 8,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181432 20/03/2561

244 วเิคราะหท์ดสอบ           1 งาน 5,500.00               
   
เฉพาะเจาะจง

สํานักงาน วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยชีั Sนสงู 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 5,500.00 บาท

สํานักงาน วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยชีั Sนสงู 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 5,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181433 21/03/2561

245 ไมโครแคปซลู DEET        1 รายการ 40,125.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์
จํากดั 37,500.00 บาท

บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์
จํากดั 37,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181435 21/03/2561

246 ทดสอบยูวี           1 งาน 4,266.30               
   
เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 3,987.20 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 3,987.20 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181436 21/03/2561
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สรุปผลการดําเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2561
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247 ทดสอบประสทิธภิาพ           1 งาน 28,248.00             
   
เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 26,400.00 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 26,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181437 21/03/2561

248
HIMEDIA, INDIA 1HMD-M290-
500G        1 รายการ 5,296.50               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,950.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,950.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181438 21/03/2561

249 4CLM-2303-1090 : PETRI DISHES,       1 รายการ 1,605.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,500.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,500.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181439 21/03/2561

250 วสัดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 6,516.30               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไทยสงวนวฒันเ์คมภีัณฑ ์
จํากดั 6,090.00 บาท

บรษิัท ไทยสงวนวฒันเ์คมภีัณฑ ์
จํากดั 6,090.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181440 21/03/2561

251 วสัดวุทิยาศาสตร์        7 รายการ 15,087.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท สเปเชยีลตีS เนเชอรัล โปรดกัส์
 จํากดั 14,100.00 บาท

บรษิัท สเปเชยีลตีS เนเชอรัล โปร
ดกัส ์จํากดั 14,100.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181441 21/03/2561

252
ถังผสม100 ลติร (Mobile Mixing 
Tank100L)       1 เครืEอง 171,200.00           171,200.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซลคอน จํากดั 160,000.00 บาท บรษิัท เซลคอน จํากดั 160,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181442 21/03/2561

253 ซอ่มแซมเครืEองจุดตะเกยีงแบบเหยยีบ           1 งาน 3,210.00               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย)
 จํากดั 3,000.00 บาท

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั 3,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181443 21/03/2561

254 สอบเทยีบบํารุงรักษาเครืEอง           1 งาน 10,700.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ พลสั เมดคิอล จํากดั 10,000.00 บาท บรษิัท ไบโอ พลสั เมดคิอล จํากดั 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181444 21/03/2561

255 สอบเทยีบและบํารุงรักษาเครืEอง           1 งาน 30,495.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 28,500.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 28,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181445 21/03/2561

256 วสัดวุทิยาศาสตร์        6 รายการ 20,035.75             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 18,725.00 บาท

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 18,725.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181446 21/03/2561

257
Separating Funnel w/PTFE Key 
2000ML        1 รายการ 5,649.60               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั 5,280.00 บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั 5,280.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181447 21/03/2561

258 PYRIDINE GR ACS "Merck" 500ML        1 รายการ 4,108.80               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 3,840.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 3,840.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181448 21/03/2561

259 ถังเก็บไนโตรเจนเหลว           1 ชดุ 69,550.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 25,000.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 25,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181449 21/03/2561

260 วสัดสุํานักงาน       35 รายการ 4,903.01               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,582.25 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,582.25 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181450 26/03/2561

261
แกลลอน 5 ลติร HDPF สขีาวขุน่ 
25/pk 0515        1 รายการ 2,354.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัEน จํากดั 2,200.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัEน จํากดั 2,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181451 26/03/2561

262
แกลลอน 5 ลติร HDPF สขีาวขุน่ 
25/pk 0515        1 รายการ 2,354.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัEน จํากดั 2,200.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัEน จํากดั 2,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181452 26/03/2561

263
Centrifuge Tube 50 ml. Corning 
(25/pk)        1 รายการ 1,284.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181453 26/03/2561

264
Centrifuge Tube 50 ml. Corning 
(25/pk)        1 รายการ 1,284.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181454 26/03/2561

265
แกลลอน 5 ลติร HDPF สขีาวขุน่ 
25/pk 0515        1 รายการ 2,354.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัEน จํากดั 2,200.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัEน จํากดั 2,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181455 26/03/2561

266
Centrifuge Tube 15 ml. Corning 
(25/pk)        1 รายการ 1,444.50               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,350.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,350.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181456 26/03/2561

267
Centrifuge Tube 50 ml. Corning 
(25/pk)        1 รายการ 1,284.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181457 26/03/2561

268 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 4,173.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,900.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181458 26/03/2561

269
Thermocouple Type K 3x40 mm. 
สาย 2 M        1 รายการ 5,350.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากดั 5,000.00 บาท บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากดั 5,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181459 26/03/2561

270 Test sieve ASTM 200 mesh        1 รายการ 5,564.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน จํากดั 5,200.00 บาท

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน 
จํากดั 5,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181460 26/03/2561

271 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 13,696.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน จํากดั 12,800.00 บาท

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน 
จํากดั 12,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181461 26/03/2561

272 สารเคมี        8 รายการ 22,448.60             
   
เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ซคัเซส เคมคิอล 20,980.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ซคัเซส เคมคิอล 20,980.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181462 26/03/2561

273 ผลติไมโครแคปซลู           1 งาน 60,990.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์
จํากดั 57,000.00 บาท

บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์
จํากดั 57,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181463 26/03/2561

274 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 27,820.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อตุสาหกรรมเครืEองหอมไทย-
จนี จํากดั 26,000.00 บาท

บรษิัท อตุสาหกรรมเครืEองหอม
ไทย-จนี จํากดั 26,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181464 26/03/2561

275 จา้งเหมาเตรยีมสารประกอบเชงิซอ้น           1 งาน 20,000.00             
   
เฉพาะเจาะจง นางสาว มานดิา อาจศริิ 20,000.00 บาท นางสาว มานดิา อาจศริิ 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181465 26/03/2561

276 UV Exposure : ASTM G 154 Cycle 1           1 งาน 21,571.20             
   
เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 20,160.00 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 20,160.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181466 26/03/2561

277
SODIUM HYPOCHLORITE 
SOLUTION,        1 รายการ 3,135.10               

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 2,930.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 2,930.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181467 26/03/2561

278
OBJ-03200 : Pack of 1 fullcure 705 
resin        1 รายการ 22,470.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลแิคด จํากดั 21,000.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากดั 21,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181468 26/03/2561

279 วสัดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 32,100.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลดี 2017 อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 30,000.00 บาท

บรษิัท ลดี 2017 อนิเตอรเ์ทรด 
จํากดั 30,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181469 26/03/2561

280 วสัดวุทิยาศาสตร์        9 รายการ 37,995.70             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชัEน จํากดั 35,510.00 บาท บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชัEน จํากดั 35,510.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181470 26/03/2561

281 สารเคมี        3 รายการ 6,687.50               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัEน 
จํากดั 6,250.00 บาท

บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัEน
 จํากดั 6,250.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181471 26/03/2561

282 จา้งเหมาบํารุงรักษาเครืEอง Chiller           1 งาน 18,500.00             
   
เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพงษ์ คําธยิศ 18,500.00 บาท นาย ณัฐพงษ์ คําธยิศ 18,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181472 26/03/2561
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283 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 2,728.50               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,550.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 2,550.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181473 26/03/2561

284
Centrifuge Tube 15 ml. Corning 
(50/pk)        1 รายการ 1,444.50               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,350.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,350.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181474 26/03/2561

285
แกลลอน 5 ลติร HDPE สขีาวขุน่
25/pk,#0515        1 รายการ 2,354.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัEน จํากดั 2,200.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัEน จํากดั 2,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181475 26/03/2561

286
Tensile Strength (Newton) : ISO 
9073-3        1 รายการ 3,081.60               

   
เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 2,880.00 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 2,880.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181476 26/03/2561

287
Centrifuge Tube 50 ml. Corning 
(25/pk)        1 รายการ 1,284.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181477 26/03/2561

288
U-87 MG;Glioblastoma-
Astrocytoma        1 รายการ 24,700.00             

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากดั 23,084.11 บาท

บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากดั 23,084.11 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181478 26/03/2561

289 Anti-Connexin 43/GJAI antibody        1 รายการ 18,152.55             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 16,965.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 16,965.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181479 26/03/2561

290 วเิคราะหท์ดสอบ           1 งาน 21,400.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากดั 20,000.00 บาท

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากดั 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181480 26/03/2561

291 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 10,282.70             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครืEองมอืวทิย ์จํากดั 9,610.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครืEองมอืวทิย ์จํากดั 9,610.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181481 26/03/2561

292
Human COX-2 ELISA Kit for Cell 
culture        1 รายการ 22,042.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 20,600.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 20,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181482 26/03/2561

293 สารเคมี        2 รายการ 31,565.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครืEองมอืวทิย ์จํากดั 29,500.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครืEองมอืวทิย ์จํากดั 29,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181483 26/03/2561

294 สารเคมี        8 รายการ 22,914.05             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนัรัต(หนํEาเซยีน)จํากดั 21,415.00 บาท บรษิัท วนัรัต(หนํEาเซยีน)จํากดั 21,415.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181484 26/03/2561

295
Anti-Hu CD86 FITC 100 Test 
555657        1 รายการ 15,515.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 14,500.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 14,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181485 26/03/2561

296 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 30,174.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 28,200.00 บาท

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 28,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181486 26/03/2561

297 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 9,811.90               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิSง 1992 จํากดั 9,170.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิSง 1992 จํากดั 9,170.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181487 27/03/2561

298
ACCU PUNCH 6.00MM, 25/PK 
69038-06        1 รายการ 5,350.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรพล อนิสตรูเมน้ท ์จํากดั 5,000.00 บาท บรษิัท พรพล อนิสตรูเมน้ท ์จํากดั 5,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181488 27/03/2561

299
Cryomold, Intermediate 
(15x15x5mm)        1 รายการ 7,136.90               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮ-เทค อมิเมจจิSง จํากดั 6,670.00 บาท บรษิัท ไฮ-เทค อมิเมจจิSง จํากดั 6,670.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181489 27/03/2561

300 ชดุเครืEองแยกโปรตนีตามแนวตั Sง           1 งวด 77,703.40             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิSง จํากดั 72,620.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิSง จํากดั 72,620.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181490 27/03/2561

301
สอบเทยีบเครืEอง Micro pipette ของ
ฝ่ายวจิ           1 งาน 111,066.00           111,066.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชัEน จํากดั 103,800.00 บาท บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชัEน จํากดั 103,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181491 27/03/2561

302
จา้งบํารุงรักษาเครืEอง Freeze Dryer 
และVacuum Oven           1 งวด 6,500.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน จํากดั 6,500.00 บาท

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัEน 
จํากดั 6,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181492 27/03/2561

303
การทดสอบประสทิธภิาพของ
ผลติภัณฑไ์ล/่ป้องก           1 งวด 120,000.00           120,000.00               

   
เฉพาะเจาะจง  กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 120,000.00 บาท  กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 120,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181493 28/03/2561

304 Liquified Petroluem Gas        1 รายการ 8,850.01               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสเปเชีEยลแกส๊ จํากดั 8,271.04 บาท บรษิัท ไทยสเปเชีEยลแกส๊ จํากดั 8,271.04 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181494 28/03/2561

305 DUR-2 26135225 Culture Tube,        1 รายการ 5,564.00               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั 5,200.00 บาท

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั 5,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181495 28/03/2561

306 สารเคมี        4 รายการ 68,512.10             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 64,030.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 64,030.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181496 28/03/2561

307 เฟอรน์เิจอรโ์ตะ๊ปฏบิัตกิารตดิผนัง           1 งวด 297,246.00           297,246.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบลิ จํากดั 277,800.00 บาท บรษิัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบลิ จํากดั 277,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181497 28/03/2561

308
Micropacked Column ShinCarbon 
ST 80/100        1 รายการ 21,721.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 20,300.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 20,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181498 28/03/2561

309 สารเคมี        2 รายการ 23,796.80             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 22,240.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 22,240.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181499 28/03/2561

310 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 9,416.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรพล อนิสตรูเมน้ท ์จํากดั 8,800.00 บาท บรษิัท พรพล อนิสตรูเมน้ท ์จํากดั 8,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181500 28/03/2561

311 DTS1070, Disposable folded        1 รายการ 22,470.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั 21,000.00 บาท

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั 21,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181501 28/03/2561

312 ทดสอบสิEงทอ           1 งาน 9,244.80               
   
เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 8,640.00 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 8,640.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181502 28/03/2561

313 ทดสอบสิEงทอ           1 งาน 11,641.60             
   
เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 10,880.00 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 10,880.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181503 28/03/2561

314 ทดสอบสิEงทอ           1 งาน 10,408.96             
   
เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 9,728.00 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิเพืEอ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิEงทอ 9,728.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181504 28/03/2561

315 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ           1 งาน 2,140.00               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติSง เซอรว์สิ
เซส (ประเทศไทย) จํากดั 2,000.00 บาท

บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติSง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั 2,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181505 28/03/2561

316 Rheopearl Kl2 (Chiba/Japan)        1 รายการ 6,955.00               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัEน 
จํากดั 6,500.00 บาท

บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัEน
 จํากดั 6,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181506 28/03/2561

317 จา้งทําเบา้แม่พมิพอ์ดัเม็ดตวัอย่าง        1 รายการ 5,885.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 5,500.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 5,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181507 28/03/2561

318 วสัดวุทิยาศาสตร์        6 รายการ 11,930.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เดอะ เรยีล ทร ี(ไทยแลนด)์ 
จํากดั 11,150.00 บาท

บรษิัท เดอะ เรยีล ทร ี(ไทยแลนด)์
 จํากดั 11,150.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181508 28/03/2561
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319
อะไหลส่ําหรับเครืEอง Vacuum mixer 
10L CPP        2 รายการ 4,344.20               

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 4,060.00 บาท

บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั 4,060.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181509 28/03/2561

320 จา้งเหมาปรับปรุงตดิตั Sงท่อนํSาไหลเวยีน           1 งาน 37,289.50             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรที เคมคิอล จํากดั 34,850.00 บาท บรษิัท ทรที เคมคิอล จํากดั 34,850.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181510 28/03/2561

321
1IVG2-11995-065 : D-MEM (1X), 
500ML           1 งาน 3,980.40               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,720.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,720.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181511 28/03/2561

322 สารเคมี        2 รายการ 15,354.50             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 14,350.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 14,350.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181512 28/03/2561

323 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 14,980.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 14,000.00 บาท

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติSง จํากดั 14,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181513 28/03/2561

324 สารเคมี        3 รายการ 4,173.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,900.00 บาท

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั 3,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181514 28/03/2561

325 สารเคมี        4 รายการ 3,049.50               
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 2,850.00 บาท

บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 2,850.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181515 28/03/2561

326 กลอ้งจุลทรรศน ์3 มติิ           1 งวด 220,000.00           220,000.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากดั 205,607.48 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากดั 205,607.48 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181516 29/03/2561

327
แกลลอน 5 ลติร HDPE สขีาวขุน่ 
25/pk        1 รายการ 2,354.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัEน จํากดั 2,200.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัEน จํากดั 2,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181517 29/03/2561

328
แกลลอน 5 ลติร HDPE สขีาวขุน่ 
25/pk        1 รายการ 2,354.00               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัEน จํากดั 2,200.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัEน จํากดั 2,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181518 29/03/2561

329
ALBUMIN, HUMAN RECOMBINANT 
A9731-1G        1 รายการ 11,844.90             

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั 11,070.00 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 11,070.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181519 29/03/2561

330 สารเคมี        2 รายการ 14,273.80             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 13,340.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 13,340.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181520 29/03/2561

331 50 ml, bulk pack (pre-Sterilized)        1 รายการ 3,777.10               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 3,530.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 3,530.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181521 29/03/2561

332 Sterile beakers for spiral plater        1 รายการ 32,742.00             
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชชัรยี ์โฮลดิSง จํากดั 30,600.00 บาท บรษิัท ชชัรยี ์โฮลดิSง จํากดั 30,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181522 2/04/2561

333 1L Pan Emerald, True North Cool        1 รายการ 4,066.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรพล อนิสตรูเมน้ท ์จํากดั 3,800.00 บาท บรษิัท พรพล อนิสตรูเมน้ท ์จํากดั 3,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181523 29/03/2561

334 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 62,702.00             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากดั 58,600.00 บาท

บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากดั 58,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181524 29/03/2561

335 สารเคมี        2 รายการ 5,778.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 5,400.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 5,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181525 29/03/2561

336 Quetiapine Hemifumarate 25G TCI       1 รายการ 18,778.50             
   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ แมทที
เรยีล จํากดั 17,550.00 บาท

บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ แมทที
เรยีล จํากดั 17,550.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181526 29/03/2561

337
TNF-alpha (mouse), ELISA kit, 
1x96 Wells        1 รายการ 64,200.00             

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 60,000.00 บาท

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั 60,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181527 29/03/2561

338 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 5,536.18               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 5,174.00 บาท บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 5,174.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181528 29/03/2561

339 เตาเผาขนาดเล็ก ขนาด 3 ลติร 1 ชดุ 225,833.34           225,833.34               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 210,000.00 บาท

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั 210,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181529 30/03/2561

340 ชดุหัวฉีดเสน้ดา้ยสําหรับเครืEอง           1 งวด 203,300.00           203,300.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูเนียน ทเีอสแอล จํากดั 190,000.00 บาท บรษิัท ยูเนียน ทเีอสแอล จํากดั 190,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6041181530 30/03/2561

341
จา้งบํารุงรักษาระบบประมวลผล
สมรรถภาพสงู      15 เครืEอง 431,959.00           431,959.00               

   
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ ดสิทรบิวิเตอร ์
คอรป์อเรชัEน จํากดั 403,700.00 บาท

บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ ดสิทรบิวิเตอร ์
คอรป์อเรชัEน จํากดั 403,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6041181532 30/03/2561

342 Nano-Silver        300 Gram 23,766.00             
   
เฉพาะเจาะจง

Yurui (Shanghai) Chemical 
Co.,Ltd. 699 USD

Yurui (Shanghai) Chemical 
Co.,Ltd. 699 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042180041 12/03/2561

343 Silver Nitrate      1 kilogram 18,360.00             
   
เฉพาะเจาะจง

 Shanghai Runwu Chemical 
Technology Co., Ltd. 540 USD

 Shanghai Runwu Chemical 
Technology Co., Ltd. 540 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042180042 20/03/2561

344 Cellulose acetate     5 Kilograms 12,750.00             
   
เฉพาะเจาะจง

 Shanghai Runwu Chemical 
Technology Co., Ltd. 375 USD

 Shanghai Runwu Chemical 
Technology Co., Ltd. 375 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042180043 20/03/2561

345 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 72,386.00             
   
เฉพาะเจาะจง  University Wafer Inc. 2,129.00 USD  University Wafer Inc. 2,129.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042180044 20/03/2561

346 สารเคมี        2 รายการ 40,460.00             
   
เฉพาะเจาะจง

 Fitzgerald Industries 
International 1,190.00 USD

 Fitzgerald Industries 
International 1,190.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6042180045 26/03/2561

347

จา้งบํารุงรักษาและสอบเทยีบ เครืEอง
ลคิวดิโครมาโตกราฟ แมสสเปคโตร
มเิตอร ์ชนดิทรปิเปิลควอดรูโพล 
(LC-MSMS QQQ)           2 งวด 1,109,308.32        1,109,308.32            

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากดั 1,036,736.76 บาท บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากดั 1,036,736.76 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6043180036 28/02/2561

(6052180027)

348
จา้งบํารุงรักษาเครืEอง GC-MS/MS 
QQQ           2 งวด 372,315.92           372,315.92               

   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากดั 347,958.80 บาท บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากดั 347,958.80 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6043180037 6/03/2561

(6052180028)

349
เครืEองวเิคราะหพ์ืSนทีEผวิและลกัษณะรู
พรุนระดบัเล็ก           1 งวด 3,498,900.00        3,498,900.00            

ประกาศเชญิ
ชวน-ประกวด
ราคา
อเิล็กทรอนกิส์ บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 3,070,000.00 บาท

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั 3,070,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6043180038 29/03/2561

บรษิัท ไอดไีอ (ประเทศไทย) จํากดั 3,177,000.00 บาท (6051180005)
บรษิัท ภูดศิณเ์ทค จํากดั 2,710,280.37 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร        ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ
        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ

ราคา           เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดําเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2561
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
ระหวา่งวนัทีE 1 มนีาคม 2561 ถงึ 31 มนีาคม 2561

350
เครืEองวเิคราะหแ์ละบันทกึภาพเซลล์
แบบอตัโนมัติ           1 งวด 3,450,000.00        3,450,000.00            

ประกาศเชญิ
ชวน-ประกวด
ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั 3,224,000.00 บาท

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั 3,224,000.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6043180039 29/03/2561

(6051180006)

351 จา้งเหมาบรกิารบันทกึขอ้มูล           6 งวด 130,968.00           130,968.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากดั 122,400.00 บาท บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากดั 122,400.00 บาท  มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 6043180040 30/03/2561

(6052180029)

352 จา้งเหมาพนักงานบรหิารอาคาร           6 งวด 157,932.00           157,932.00               
   
เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากดั 147,600.00 บาท บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากดั 147,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6043180041 30/03/2561

(6052180030)

353 จา้งทีEปรกึษาอาวโุส          12 งวด 900,000.00           900,000.00               
จา้งทีEปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง นาย ชยัณรงค ์เชดิชู 900,000.00    บาท นาย ชยัณรงค ์เชดิชู 900,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 6043180042 30/03/2561

(6053180002)
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