
แบบ สขร.1

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

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 วัสดวุทิยาศาสตร์          2 
รายการ

            94,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         93,000.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         93,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181531 25.04.2018

2 เครื5องชั5งไฟฟ้าแบบทศนยิม 4 ตําแหน่ง           1 
เครื5อง

            53,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ5ง จํากัด          50,000.00 บาท บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ5ง จํากัด          50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181533 02.04.2018

3 เปลี5ยนอะไหลเ่ครื5องกรองนํ;า           1 งาน             13,096.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ;ง 1992 จํากัด          12,240.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ;ง 1992 จํากัด          12,240.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181536 01.04.2018

4 USP-1048288 Beta Glucan (1g)        1 รายการ             23,583.87    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด บางกอกเคมารท์          22,041.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด บางกอกเคมารท์          22,041.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181537 02.04.2018

5 วเิคราะหท์ดสอบ           1 งาน             10,207.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวจิัย
ทางการแพทยแ์ละการเกษตรแหง่
เอเซยี จํากัด

           9,540.00 บาท บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวจิัย
ทางการแพทยแ์ละการเกษตรแหง่
เอเซยี จํากัด

           9,540.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181538 02.04.2018

6 สารเคมี        4 รายการ             19,581.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ;ง จํากัด

         18,300.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ;ง จํากัด

         18,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181539 02.04.2018

7 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ             28,141.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด          26,300.00 บาท บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด          26,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181540 02.04.2018

8 ซอ่ม DI water Purification RSS           1 งาน             30,912.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด          28,890.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด          28,890.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181541 02.04.2018

9 AFM Cantilever           1 งวด           103,790.00 103,790.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด          97,000.00 บาท บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด          97,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181542 02.04.2018

10 ซอ่มเครื5องปรับอากาศ           1 งาน               3,509.60    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ดับเบิ;ล พ ีแอร ์
เซอรว์สิ

           3,280.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ดับเบิ;ล พ ีแอร ์
เซอรว์สิ

           3,280.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181543 02.04.2018

11 วัสดงุานตดิตั ;งและซอ่มบํารงุอาคาร
สถานที5

      22 
รายการ

            26,068.73    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด          24,363.30 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด          24,363.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181544 02.04.2018

12 CellTiter-Glo(R) Luminescent Cell        1 รายการ             22,523.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

         21,050.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

         21,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181545 02.04.2018

13 4,6-Diamidino-2-Phenylindole 
Dihydrochl

       1 รายการ               3,498.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

           3,270.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

           3,270.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181546 02.04.2018

14 Simulgel NS        1 รายการ             11,770.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั5น
 จํากัด

         11,000.00 บาท บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั5น
 จํากัด

         11,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181547 02.04.2018

15 สารเคมี        2 รายการ             41,730.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด          39,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด          39,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181548 02.04.2018

16 สารเคมี        4 รายการ             34,197.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

         31,960.00 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

         31,960.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181549 02.04.2018

17 Follicle Dermal Papilla Cell Growth        1 รายการ             18,404.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         17,200.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         17,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181550 02.04.2018

18 1TFS-AB-KAC1261 : IL-6 Human 
Elisa Kit

       1 รายการ             36,915.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด          34,500.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด          34,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181551 02.04.2018

19 สารเคมี        2 รายการ             15,889.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ;ง จํากัด          14,850.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ;ง จํากัด          14,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181552 02.04.2018

20 สารเคมี        2 รายการ             34,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ;ง จํากัด

         32,000.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ;ง จํากัด

         32,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181553 02.04.2018

21 สารเคมี        3 รายการ             83,781.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         78,300.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         78,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181554 17.04.2018

22 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ             27,028.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

         25,260.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

         25,260.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181555 02.04.2018

23 ถังขยะสแตนเลส        1 รายการ             25,412.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัน ควอลติี; อนิดัสทรสี ์จํากัด          23,750.00 บาท บรษิัท ซัน ควอลติี; อนิดัสทรสี ์จํากัด          23,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181556 02.04.2018

24 2-4120-01 Glove Bag GBU-1        1 รายการ               5,564.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์
เคมคิัล จํากัด

           5,200.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์
เคมคิัล จํากัด

           5,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181557 02.04.2018

25 Desicator PC Vac. 250mm. Nalgene        1 รายการ             10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด          10,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด          10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181558 02.04.2018

26 MTT (1.11714) CATALOG 
SUBS.11714

       1 รายการ             37,915.45    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์ ไดแอกนอสตกิ แมทที
เรยีล จํากัด

         35,435.00 บาท บรษิัท ไซน์ ไดแอกนอสตกิ แมทที
เรยีล จํากัด

         35,435.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181559 02.04.2018

27 Nitrogen 99.995%(HP) Gas 
content 7M3/CYL

       1 รายการ               1,498.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด            1,400.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด            1,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181560 02.04.2018

28 วัสดสุํานักงาน     23 รายการ           265,080.00 265,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด

       265,080.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด

       265,080.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181561 03.04.2018

29 ทดสอบสิ5งทอ           1 งาน             25,183.52    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื5อ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ5งทอ

         23,536.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื5อ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ5งทอ

         23,536.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181562 03.04.2018

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 เมษายน 2561 ถงึ 30 เมษายน 2561
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แบบ สขร.1

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

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 เมษายน 2561 ถงึ 30 เมษายน 2561

30 ไมโครแคปซลู DEET        1 รายการ             26,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์
จํากัด

         25,000.00 บาท บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์
จํากัด

         25,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181563 03.04.2018

31 Air permeability : ASTM D737           1 งาน               1,712.00    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื5อ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ5งทอ

           1,600.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื5อ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ5งทอ

           1,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181565 03.04.2018

32 วเิคราะหท์ดสอบ antibac activity           1 งาน             12,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากัด

         12,000.00 บาท บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากัด

         12,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181566 03.04.2018

33 Analysis fee Zinc (Zn) [ICP-OES]           1 งาน               1,444.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ;ง เซอรว์สิ
เซส (ประเทศไทย) จํากัด

           1,350.00 บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ;ง เซอรว์สิ
เซส (ประเทศไทย) จํากัด

           1,350.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181567 03.04.2018

34 Anti-bacteria : AATCC 147           1 งาน               9,244.80    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื5อ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ5งทอ

           8,640.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื5อ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ5งทอ

           8,640.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181568 03.04.2018

35 อา่งทําความสะอาดความถี5สงู           1 งวด             64,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         60,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181569 03.04.2018

36 ตรวจวเิคราะห์           1 งาน             10,207.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวจิัย
ทางการแพทยแ์ละการเกษตรแหง่
เอเซยี จํากัด

           9,540.00 บาท บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารและวจิัย
ทางการแพทยแ์ละการเกษตรแหง่
เอเซยี จํากัด

           9,540.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181570 03.04.2018

37 จา้งเหมาศกึษาพัฒนาเทคโนโลยกีาร
ผลติ

          1 งาน             52,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ธัญยธรณ์ แสงประเสรฐิ          52,000.00 บาท นางสาว ธัญยธรณ์ แสงประเสรฐิ          52,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181571 03.04.2018

38 สารเคมี        4 รายการ             25,134.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด          23,490.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด          23,490.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181572 04.04.2018

39 วัสดวุทิยาศาสตร์        6 รายการ             21,293.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

         19,900.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

         19,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181573 04.04.2018

40 วัสดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ               9,084.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            8,490.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            8,490.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181574 04.04.2018

41 สารเคมี        5 รายการ             49,038.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         45,830.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         45,830.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181575 04.04.2018

42 Y-27632 dihydrochloride, 1mg        1 รายการ               9,095.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด            8,500.00 บาท บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด            8,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181576 04.04.2018

43 VIAL KIT 4ML 50/PKT 221-34269-
91

       1 รายการ               7,169.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            6,700.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            6,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181577 04.04.2018

44 Erlenmeyer flask 1000ml ขวดลกู
ชมพู่

       1 รายการ               3,424.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

           3,200.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

           3,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181578 04.04.2018

45 ALPHA-ARBUTIN 03338-100MG        1 รายการ             10,914.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         10,200.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         10,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181579 04.04.2018

46 CellTiter-Glo(R) Luminescent Cell        1 รายการ             22,523.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

         21,050.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

         21,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181580 04.04.2018

47 N,N-Dimethylformamide RPE-ACS 
2500ml

       1 รายการ               5,136.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           4,800.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           4,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181581 04.04.2018

48 Liquid Nitrogen Delivery Service at 
site

       1 รายการ             38,520.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊แอนดเ์คมิ
คัลซัพพลาย จํากัด

         36,000.00 บาท บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊แอนดเ์คมิ
คัลซัพพลาย จํากัด

         36,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181582 04.04.2018

49 Zinc nitrate hexahydrate grade 
98%

       1 รายการ               1,626.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ5ง จํากัด            1,520.00 บาท บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ5ง จํากัด            1,520.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181583 04.04.2018

50 สารเคมี        3 รายการ             12,198.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อตุสาหกรรมเครื5องหอม
ไทย-จนี จํากัด

         11,400.00 บาท บรษิัท อตุสาหกรรมเครื5องหอม
ไทย-จนี จํากัด

         11,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181584 04.04.2018

51 สารเคมี        9 รายการ             51,049.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         47,710.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         47,710.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181585 04.04.2018

52 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ               6,206.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

           5,800.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

           5,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181586 04.04.2018

53 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ             31,618.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ;ง 1992 จํากัด          29,550.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ;ง 1992 จํากัด          29,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181587 04.04.2018

54 สารเคมี        4 รายการ             26,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         25,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         25,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181588 04.04.2018

55 จา้งเหมาบรกิารจัดการฐานขอ้มลู
ครภุัณฑ์

          1 งาน               8,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย สทุธพิงษ์ แดงโชติ            8,500.00 บาท นาย สทุธพิงษ์ แดงโชติ            8,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181589 04.04.2018

56 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ               5,187.15    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซันไรส ์เทคโนโลย ีจํากัด            4,847.80 บาท บรษิัท ซันไรส ์เทคโนโลย ีจํากัด            4,847.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181590 04.04.2018

57 Solenoid Valves 52-6D-1-1-14-1-
1/4-230 V

       1 รายการ             13,375.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากัด          12,500.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากัด          12,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181591 04.04.2018
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58 Teflon Liner        2 รายการ             13,000.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

         12,150.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

         12,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181592 04.04.2018

59 สารเคมี        9 รายการ             41,109.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         38,420.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         38,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181593 04.04.2018

60 จา้งเหมางานบํารงุรักษาระบบ
ไฟฟ้าแรงสงู

          1 งาน             41,195.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เอ็นจเินียริ5ง จํากัด          38,500.00 บาท บรษิัท พคี เอ็นจเินียริ5ง จํากัด          38,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181594 04.04.2018

61 เปลี5ยน Control Board แผงวงจร
ประมวลผล

          1 งวด             47,080.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมี
วจิัย

         44,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมี
วจิัย

         44,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181595 04.04.2018

62 เสื;อกาวน์และเสื;อช็อป        3 รายการ             68,875.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวริค์กิ;ง ยนูฟิอรม์ จํากัด          64,370.00 บาท บรษิัท เวริค์กิ;ง ยนูฟิอรม์ จํากัด          64,370.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181596 05.04.2018

63 Pronase, 1g Roche 10165921001        1 รายการ               9,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 
จํากัด

           9,000.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 
จํากัด

           9,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181597 05.04.2018

64 Butane-2-OL [sec-Butyl Alcohol]        1 รายการ               9,041.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           8,450.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           8,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181598 05.04.2018

65 ITO Patterned Glass 5 
50x50x0.7mm

       1 รายการ             25,252.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์โฟล  จํากัด          23,600.00 บาท บรษิัท สมารท์โฟล  จํากัด          23,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181599 05.04.2018

66 สารเคมี        3 รายการ             17,965.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด          16,790.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด          16,790.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181600 05.04.2018

67 สารเคมี        4 รายการ             50,397.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         47,100.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         47,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181601 05.04.2018

68 สารเคมี        2 รายการ               7,490.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           7,000.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           7,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181602 05.04.2018

69 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ               3,531.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์
เคมคิัล จํากัด

           3,300.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์
เคมคิัล จํากัด

           3,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181603 05.04.2018

70 POLYOXYETHYLENESORBITAN 
MONOLAURATE

       1 รายการ               1,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

           1,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

           1,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181604 05.04.2018

71 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ             18,618.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด          17,400.00 บาท บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด          17,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181605 05.04.2018

72 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ             73,915.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         69,080.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         69,080.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181606 05.04.2018

73 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ               9,159.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            8,560.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            8,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181607 05.04.2018

74 สารเคมี        3 รายการ             40,874.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         38,200.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         38,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181608 05.04.2018

75 สารเคมี        4 รายการ               9,030.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด            8,440.00 บาท บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด            8,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181609 05.04.2018

76 อปุกรณ์จัดเก็บขอ้มลูภายนอก        3 รายการ             18,832.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด          17,600.00 บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด          17,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181610 05.04.2018

77 สารเคมี        4 รายการ             17,301.90    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน          16,170.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน          16,170.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181611 05.04.2018

78 สารเคมี        9 รายการ             36,497.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         34,110.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         34,110.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181612 05.04.2018

79 1BH2-728070 : PROLINE PLUS 
PIPETTOR

       1 รายการ               5,671.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            5,300.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            5,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181613 05.04.2018

80 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั ;น        2 รายการ               9,458.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด            8,840.00 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด            8,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181614 05.04.2018

81 จา้งเหมาเตรยีมสารประกอบเชงิซอ้น           1 งาน             20,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว มานดิา อาจศริิ          20,000.00 บาท นางสาว มานดิา อาจศริิ          20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181615 09.04.2018

82 Spatular Stainless No.5        1 รายการ               3,210.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            3,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            3,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181616 09.04.2018

83 จัดทํา Backdrop กจิกรรม ศน.           1 งาน               7,704.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี            7,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี            7,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181617 09.04.2018

84 Petri Dish PS 90x15 mm, Hycon        1 รายการ               8,025.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            7,500.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            7,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181618 09.04.2018

85 Hydrogen 99.999% (UHP)        1 รายการ               3,959.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด            3,700.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด            3,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181619 09.04.2018

86 สารเคมี        4 รายการ             26,343.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         24,620.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         24,620.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181620 09.04.2018

87 Beaker Duran 2000ml        1 รายการ               8,667.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            8,100.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            8,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181621 09.04.2018

88 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ               5,938.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            5,550.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            5,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181622 09.04.2018
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        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 เมษายน 2561 ถงึ 30 เมษายน 2561

89 นํ;ายาทโีพล        1 รายการ               4,173.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั5น จํากัด            3,900.00 บาท บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั5น จํากัด            3,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181623 09.04.2018

90 Helium 99.999% (UHP)        1 รายการ             16,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด          15,000.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด          15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181624 09.04.2018

91 Adapter cone 29/32 with teflon        1 รายการ             19,688.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

         18,400.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

         18,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181625 09.04.2018

92 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ             63,151.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         59,020.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         59,020.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181626 09.04.2018

93 ออกแบบฉลาก           1 งาน             42,265.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม วัน เน็ตเวริค์ จํากัด          39,500.00 บาท บรษิัท เอ็ม วัน เน็ตเวริค์ จํากัด          39,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181627 09.04.2018

94 ไมโครแคปซลู DEET        1 รายการ             40,125.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์
จํากัด

         37,500.00 บาท บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์
จํากัด

         37,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181628 09.04.2018

95 อะครลิคิ สใีส หนา 1 มลิ        1 รายการ                  428.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด               400.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด               400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181629 09.04.2018

96 ผา้เช็ดชิ;นงานในหอ้งคลนีรมู        1 รายการ               1,540.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)            1,440.00 บาท บรษิัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)            1,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181630 09.04.2018

97 Die Heater           1 งาน             55,105.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยเูนียน ทเีอสแอล จํากัด          51,500.00 บาท บรษิัท ยเูนียน ทเีอสแอล จํากัด          51,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181631 09.04.2018

98 ซอ่มตูเ้ย็น Toshiba รุน่ GR-R58KD           1 งาน               1,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพงษ์ คําธยิศ            1,500.00 บาท นาย ณัฐพงษ์ คําธยิศ            1,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181632 09.04.2018

99 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ             33,063.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด          30,900.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด          30,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181633 09.04.2018

100 วัสดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ               4,504.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           4,210.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           4,210.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181634 09.04.2018

101 สารเคมี        2 รายการ             10,036.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

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

           9,380.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181635 09.04.2018

102 วัสดวุทิยาศาสตร์        8 รายการ             28,376.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

         26,520.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

         26,520.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181636 09.04.2018

103 ระบบตรวจวัดกา๊ซอันตรายหรอืกา๊ซ
ไวไฟแบบอา่

          1 งวด           145,930.88        136,384.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทเีอสไอ คอรป์อเรชั5น จํากัด        136,384.00 บาท บรษิัท ทเีอสไอ คอรป์อเรชั5น จํากัด        136,384.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181637 10.04.2018

104 จา้งทําเหมาออกแบบ ประกอบ 
อปุกรณ์ชดุตน้แบบ

          1 งาน           144,450.00        135,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนีเนตโต ้จํากัด        135,000.00 บาท บรษิัท กรนีเนตโต ้จํากัด        135,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181638 10.04.2018

สําหรับการทําฟองอากาศขนาดไมโคร
และนาโนเมตร

105 เครื5องวัดคา่การดดูกลื5นแสง UV-Vis           1 งวด           180,000.00        180,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด        168,224.30 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด        168,224.30 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181639 10.04.2018

106 จา้งเปลี5ยนอะไหล ่Filament สําหรับ
เครื5อง

          1 งวด           112,350.00        112,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       105,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       105,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181640 10.04.2018

107 ซื;อวัสดวุทิยาศาสตรเ์พื5อทําการวจิัย           1 งวด           159,430.00        159,430.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด        149,000.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด        149,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181641 10.04.2018

108 เครื5องกวนสารชนดิแมเ่หล็กพรอ้มให ้
ความรอ้

          1 งวด           192,600.00        192,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       180,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       180,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181642 10.04.2018

109 เครื5องจ่ายและวัดสัญญาณไฟฟ้าแบบ
ชอ่งสัญญา

          1 งวด           220,000.00        220,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี5 อนิสทรเูมน้ท ์
จํากัด

       205,607.48 บาท บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี5 อนิสทรเูมน้ท ์
จํากัด

       205,607.48 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181643 10.04.2018

110 30ml Screw Vial, Clear glass, 
100/pk

       1 รายการ               8,185.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            7,650.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            7,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181644 10.04.2018

111 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ               7,447.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

           6,960.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

           6,960.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181645 10.04.2018

112 Bottle Screw Cap Duran 250 ml.        1 รายการ               3,049.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            2,850.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            2,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181646 10.04.2018

113 ตูร้างเลื5อนแบบพวงมาลัยหมนุและตู ้
เก็บของ

          1 งวด           193,670.00        193,670.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ประชมุเอ็นจเินียริ5ง (1996) 
จํากัด

       181,000.00 บาท บรษิัท ประชมุเอ็นจเินียริ5ง (1996) 
จํากัด

       181,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181647 10.04.2018

114 เครื5องปั5นผสมครมีอมิัลชั5นความเร็วสงู           1 งวด           428,000.00        428,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิด ์อนิสตรเูมนท ์แอนด ์
เอ็นจเินียริ5ง จํากัด

       400,000.00 บาท บรษิัท เวลิด ์อนิสตรเูมนท ์แอนด ์
เอ็นจเินียริ5ง จํากัด

       400,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181648 10.04.2018

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

       1 รายการ               2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            2,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            2,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181649 10.04.2018
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116 20ml Screw Vial, Clear glass, 
100/pk

       1 รายการ             28,676.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด          26,800.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด          26,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181650 10.04.2018

117 Ethyl Alcohol abs. RPE-ACS 2500ml        1 รายการ               3,338.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           3,120.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           3,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181651 10.04.2018

118 SPILANTHOL(P), 5MG ASB-
00019300-00

       1 รายการ             12,091.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         11,300.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         11,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181652 10.04.2018

119 Pierce Quantitative Fluorometric        1 รายการ             22,684.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          21,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          21,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181653 10.04.2018

120 สารเคมี        2 รายการ             26,108.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         24,400.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         24,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181654 10.04.2018

121 Cellulose microcrystalline 
avg.part.size

       1 รายการ             12,947.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

         12,100.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

         12,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181655 10.04.2018

122 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ             14,338.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด          13,400.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด          13,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181656 10.04.2018

123 Supprt Film Grids, Carbon Film, 
400 Mesh

       1 รายการ               4,708.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           4,400.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           4,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181657 10.04.2018

124 เครื5องเคลอืบผวิดว้ยพลาสมาเจท           1 งวด           700,000.00        700,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด        645,000.00 บาท บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด        645,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181658 10.04.2018

125 สารเคมี        5 รายการ             12,519.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปเชยีลตี; เนเชอรัล โปร
ดักส ์จํากัด

         11,700.00 บาท บรษิัท สเปเชยีลตี; เนเชอรัล โปร
ดักส ์จํากัด

         11,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181660 11.04.2018

126 หมกึพริ;นเตอรส์ดีํา        1 รายการ             25,680.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด          24,000.00 บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด          24,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181661 11.04.2018

127 ตูอ้บความรอ้นสําหรับใชใ้น
หอ้งปฏบิัตกิาร

          1 งวด           171,200.00        171,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       160,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       160,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181662 17.04.2018

128 ซื;อสารเคม ีจํานวน 6 รายการ           1 งวด           105,480.60        105,480.60    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด บางกอกเคมารท์          98,580.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด บางกอกเคมารท์          98,580.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181663 17.04.2018

129 ซื;อวัสดสุํานักงานสิ;นเปลอืง จํานวน 37
 ราย

          1 งวด               7,532.39    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            7,532.39 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            7,532.39 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181665 17.04.2018

130 SYLGARD(R) 184, 10G CLIP-PACK        1 รายการ               9,052.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

           8,460.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

           8,460.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181666 17.04.2018

131 Methyltrimethoxysilane : 20kg        1 รายการ             16,799.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์โฟล  จํากัด          15,700.00 บาท บรษิัท สมารท์โฟล  จํากัด          15,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181667 17.04.2018

132 Bottle Screw Cap Duran 500 ml.        1 รายการ               3,852.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            3,600.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            3,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181668 17.04.2018

133 Beaker Duran 600 ml.        1 รายการ               3,210.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            3,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            3,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181669 17.04.2018

134 WYPALL L20 PERFORATED JUMBO 
ROLL

       1 รายการ               9,732.72    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด            9,096.00 บาท บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด            9,096.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181670 17.04.2018

135 Alliin, 25mg 1012950 USP        1 รายการ             46,010.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         43,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         43,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181671 17.04.2018

136 MICROLITER SYRINGE ขนาด 10 
ไมโครลติร

       1 รายการ             14,231.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด          13,300.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด          13,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181673 18.04.2018

137 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ             13,803.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

         12,900.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

         12,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181674 18.04.2018

138 Target Shutter Plate           1 งาน               2,461.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด            2,300.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด            2,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181675 18.04.2018

139 จา้งพัฒนาวัสดนุาโนสําหรับขยาย
สัญญาณ

          1 งาน             20,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว พมิพพ์ร ฤกษ์รุง่เรอืง          20,000.00 บาท นางสาว พมิพพ์ร ฤกษ์รุง่เรอืง          20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181676 18.04.2018

140 สารเคมี        4 รายการ             14,626.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์ซายน์เทค จํากัด          13,670.00 บาท บรษิัท แอดวานซ ์ซายน์เทค จํากัด          13,670.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181677 18.04.2018

141 Trap rotary evaporator 100 ml 
socket

       1 รายการ               1,369.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

           1,280.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

           1,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181678 18.04.2018

142 ศกึษาองคป์ระกอบทางเคมขีองตัวอยา่ง           1 งาน             40,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ศริพิร พรหมมา          40,000.00 บาท นางสาว ศริพิร พรหมมา          40,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181679 18.04.2018

143 HCH-c : 500000 Human 
Chondrocytes

       1 รายการ             43,870.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         41,000.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         41,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181680 18.04.2018

144 วัสดวุทิยาศาสตร์        6 รายการ               5,333.95    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            4,985.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            4,985.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181681 18.04.2018

145 หัวฉีดเสน้ใยกลวง           1 งวด             92,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเคเค พรซีชิั5น จํากัด          92,000.00 บาท บรษิัท เคเคเค พรซีชิั5น จํากัด          92,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181682 18.04.2018
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146 1IVM-L3224 : Live/Dead Viability/        1 รายการ             67,987.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด          63,540.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด          63,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181683 18.04.2018

147 สารเคมี        2 รายการ               5,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั5น
 จํากัด

           5,000.00 บาท บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั5น
 จํากัด

           5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181684 18.04.2018

148 สารเคม,ี7,971.50        2 รายการ               7,971.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วันรัต(หนํ5าเซยีน)จํากัด            7,450.00 บาท บรษิัท วันรัต(หนํ5าเซยีน)จํากัด            7,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181685 18.04.2018

149 STRIP HOLDER 13 CM (1/pk)        1 รายการ             40,660.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ;ง 1992 จํากัด          38,000.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ;ง 1992 จํากัด          38,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181686 18.04.2018

150 Triple flask 500 cm2 filter, 32/CS        1 รายการ             16,371.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ;ง 1992 จํากัด          15,300.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ;ง 1992 จํากัด          15,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181687 18.04.2018

151 TEREPHTHALADEHYDIC 
ACID>98.0%(T)

       1 รายการ               5,692.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด            5,320.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด            5,320.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181688 18.04.2018

152 (S)-ar-Turmerone 42258-10MG 
FLUKA

       1 รายการ             27,638.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         25,830.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         25,830.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181689 18.04.2018

153 Lab Jack 15x15 cm.        1 รายการ               1,926.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            1,800.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด            1,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181690 18.04.2018

154 TIN(IV) OXIDE, >=99.99%        1 รายการ               5,885.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

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

           5,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181691 18.04.2018

155 SCS-REG-0037 Regulator With        1 รายการ             18,160.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติ;ง จํากัด

         16,972.80 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติ;ง จํากัด

         16,972.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181692 18.04.2018

156 คอลัมน์ CG        2 รายการ             53,286.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด          49,800.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด          49,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181693 19.04.2018

157 จา้งบํารงุรักษาเครื5อง 
Microgaschromatogr

          1 งวด             42,108.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดส์ยามกรุป๊ จํากัด          42,108.00 บาท บรษิัท เวลิดส์ยามกรุป๊ จํากัด          42,108.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181694 19.04.2018

158 ทอ่ acrylic กลวง        2 รายการ               2,514.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด            2,350.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด            2,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181695 19.04.2018

159 No.161-0733 10X TBE        1 รายการ               1,577.18    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ;ง จํากัด            1,474.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ;ง จํากัด            1,474.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181696 19.04.2018

160 No.170-8841 iScript Reverse        1 รายการ             11,435.09    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ;ง จํากัด          10,687.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ;ง จํากัด          10,687.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181697 19.04.2018

161 สารเคมี        2 รายการ             18,083.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          16,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          16,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181699 19.04.2018

162 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ             16,692.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์
เคมคิัล จํากัด

         15,600.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์
เคมคิัล จํากัด

         15,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181700 19.04.2018

163 สารเคมี        2 รายการ               3,317.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั5น
 จํากัด

           3,100.00 บาท บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั5น
 จํากัด

           3,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181701 19.04.2018

164 ถังขยะ        2 รายการ               2,460.06    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            2,299.12 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            2,299.12 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181702 19.04.2018

165 วัสดวุทิยาศาสตร        5 รายการ             25,947.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ;ง จํากัด

         24,250.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ;ง จํากัด

         24,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181704 19.04.2018

166 วัสดวุทิยาศาสตร์       13 
รายการ

            49,819.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

         46,560.00 บาท บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

         46,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181705 19.04.2018

167 RM026/GRM026 AGAR BACTO 500 
GM

       1 รายการ               2,653.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนูเิวอรแ์ซล โปรดักส ์เทรด
ดิ;ง

           2,480.00 บาท บรษิัท ยนูเิวอรแ์ซล โปรดักส ์เทรด
ดิ;ง

           2,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181706 20.04.2018

168 Phospholipon 90 G        1 รายการ             90,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีจซ ีสเปเชยีลตี;ส ์จํากัด          85,000.00 บาท บรษิัท บเีจซ ีสเปเชยีลตี;ส ์จํากัด          85,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181707 20.04.2018

169 บรกิาร Autoclave (HVA-50), คา่นํ;า 
Type I

          1 งาน                  440.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล               440.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล               440.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181708 20.04.2018

170 วเิคราะหต์ัวอยา่ง        2 รายการ             18,297.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ;ง เซอรว์สิ
เซส (ประเทศไทย) จํากัด

         17,100.00 บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ;ง เซอรว์สิ
เซส (ประเทศไทย) จํากัด

         17,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181709 20.04.2018

171 No.3422 
TW,6.5MM,8.0UM,PC,Steriled

       1 รายการ             27,820.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ;ง จํากัด

         26,000.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ;ง จํากัด

         26,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181710 20.04.2018

172 สารเคมี        2 รายการ             45,047.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         42,100.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         42,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181711 20.04.2018

173 No.M0267S Taq DNA Polymerase        1 รายการ               1,498.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ;ง จํากัด            1,400.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ;ง จํากัด            1,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181712 20.04.2018

174 ป้ายหอ้ย ขนาด 5x7 ซม.           1 งาน             12,840.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี          12,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี          12,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181713 20.04.2018

175 ทําสติ�กเกอรฉ์ลากตดิหลอด           1 งาน               6,420.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี            6,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี            6,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181714 20.04.2018
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แบบ สขร.1

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

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 เมษายน 2561 ถงึ 30 เมษายน 2561

176 จา้งเหมาทําโปสเตอรผ์ลงานวจิัย           1 งาน               3,092.30    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี            2,890.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี            2,890.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181715 20.04.2018

177 จา้งเหมาเคลอืบสิ5งทอสมบัตพิเิศษ           1 งาน             40,125.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ทโต ้แมนูแฟคเชอริ5ง 
จํากัด

         37,500.00 บาท บรษิัท เน็ทโต ้แมนูแฟคเชอริ5ง 
จํากัด

         37,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181716 20.04.2018

178 ทํา โปสเตอรแ์ละป้าย B-fresh           1 งาน               8,709.80    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี            8,140.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี            8,140.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181717 20.04.2018

179 วัสดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ             10,068.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเคเค พรซีชิั5น จํากัด            9,410.00 บาท บรษิัท เคเคเค พรซีชิั5น จํากัด            9,410.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181718 20.04.2018

180 ตรวจเช็คและซอ่มเครื5อง           1 งาน               3,745.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            3,500.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            3,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181719 20.04.2018

181 วัสดสุํานักงาน       26 
รายการ

              5,797.88    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            5,418.58 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            5,418.58 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181720 20.04.2018

182 Syringe,250uL PTFE RN bevel tip, 
Agilent

       1 รายการ               5,810.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            5,430.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            5,430.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181721 23.04.2018

183 No.3603-48 96 Well 
Plate,FB,BCB,TCT

       1 รายการ               9,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ;ง จํากัด

           9,000.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ;ง จํากัด

           9,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181722 23.04.2018

184 Custom oligo syn, 8 oligos, 163 
mers,

       1 รายการ               2,441.74    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,282.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,282.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181723 23.04.2018

185 Custom oligo syn, 2 oligos, 38 
mers,

       1 รายการ                  569.24    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ               532.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ               532.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181724 23.04.2018

186 Zymolyase (1000 Units Lyophilized)        1 รายการ               4,675.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

           4,370.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

           4,370.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181725 23.04.2018

187 Set of O-Rings for 61414030 
6.1244.040

       1 รายการ               5,200.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด            4,860.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด            4,860.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181726 23.04.2018

188 PrimePCR SYBR Green Assay : 
RPS13,

       1 รายการ               5,136.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส ์
จํากัด

           4,800.00 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี5ส ์
จํากัด

           4,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181727 23.04.2018

189 Polylactic acid 2003D 2003        1 รายการ               2,942.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มารเ์ก็ตติ;ง 
จํากัด

           2,750.00 บาท บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มารเ์ก็ตติ;ง 
จํากัด

           2,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181728 23.04.2018

190 สารเคมี        2 รายการ             12,326.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

         11,520.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

         11,520.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181729 23.04.2018

191 Power  Supply (อปุกรณ์จ่ายไฟ)        1 รายการ                  856.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด               800.00 บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด               800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181730 23.04.2018

192 สกัดสาร           1 งาน             12,200.00    เฉพาะเจาะจง  กองพัฒนายาแผนไทยและ
สมนุไพร กรมพัฒนาการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลอืก 
กระทรวงสาธารสขุ

         12,200.00 บาท  กองพัฒนายาแผนไทยและ
สมนุไพร กรมพัฒนาการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลอืก 
กระทรวงสาธารสขุ

         12,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181731 27.04.2018

193 Air permeability : ISO 9237           1 งาน               2,568.00    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื5อ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ5งทอ

           2,400.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื5อ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ5งทอ

           2,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181732 23.04.2018

194 จา้งเหมาเคลอืบสิ5งทอสมบัตพิเิศษ           1 งาน             38,520.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ทโต ้แมนูแฟคเชอริ5ง 
จํากัด

         36,000.00 บาท บรษิัท เน็ทโต ้แมนูแฟคเชอริ5ง 
จํากัด

         36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181733 23.04.2018

195 สรา้ง DNA สายผสม           1 งาน             30,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สวิเพชร ศลิปประยรู          30,000.00 บาท นาย สวิเพชร ศลิปประยรู          30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181734 23.04.2018

196 สารเคมี        6 รายการ             83,663.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด          78,190.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด          78,190.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181735 23.04.2018

197 สารเคมี        5 รายการ             14,177.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปเชยีลตี; เนเชอรัล โปร
ดักส ์จํากัด

         13,250.00 บาท บรษิัท สเปเชยีลตี; เนเชอรัล โปร
ดักส ์จํากัด

         13,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181736 23.04.2018

198 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ               6,302.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            5,890.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            5,890.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181737 23.04.2018

199 สารเคมี        4 รายการ             23,903.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         22,340.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         22,340.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181738 23.04.2018

200 วัสดวุทิยาศาสตร์        9 รายการ             26,150.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื5องมอืวทิย ์จํากัด          24,440.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื5องมอืวทิย ์จํากัด          24,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181739 23.04.2018

201 วัสดวุทิยาศาสตร์        6 รายการ             76,269.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ;ง 1992 จํากัด          71,280.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ;ง 1992 จํากัด          71,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181740 23.04.2018

202 ชดุวเิคราะหห์าชนดิและปรมิาณ
สารสําคัญพรอ้ม

          1 ชดุ         3,800,000.00      3,800,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จํากัด      3,551,401.87 บาท บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จํากัด      3,551,401.87 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181741 24.04.2018

บนแผ่นวเิคราะห ์TLC/HPTLC 
(TLC/HPTLC Den
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แบบ สขร.1

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

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 เมษายน 2561 ถงึ 30 เมษายน 2561

1 ชดุ
203 Hydrochloric acid, A.R.        1 รายการ               8,709.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด            8,140.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด            8,140.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
6041181742 24.04.2018

204 Chloroform, AR, 2.5L (DUKSAN) 
3996-2.5L

       1 รายการ             12,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด          12,000.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด          12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181743 24.04.2018

205 30ml ScrewVial, Clear glass, 
100/pk

       1 รายการ               8,185.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            7,650.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            7,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181744 24.04.2018

206 Ethyl Alcohol abs. RPE-ACS 2500ml        1 รายการ               3,338.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           3,120.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           3,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181745 24.04.2018

207 Stericup-HV 1000/1000mL 
Durapore

       1 รายการ             20,158.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด          18,840.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด          18,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181746 24.04.2018

208 Stericup-Gp 1000/1000mL Express 
Pus PES

       1 รายการ             20,479.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด          19,140.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด          19,140.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181747 24.04.2018

209 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ             35,203.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         32,900.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         32,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181748 24.04.2018

210 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ             25,230.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด          23,580.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด          23,580.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181749 24.04.2018

211 1BH5-781348 : PROLINE TIP 0.1-
10UL,

       1 รายการ               6,548.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            6,120.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            6,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181750 24.04.2018

212 Human Pro-Collagen l alpha 1 
Elisa Kit,

       1 รายการ             26,536.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         24,800.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         24,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181751 24.04.2018

213 a-Ketoglutaric acid BioReagent, 
suitable

       1 รายการ               3,402.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด            3,180.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด            3,180.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181752 24.04.2018

214 Cassette for 4x60mm Strip 
(70/pkg)

       1 รายการ               3,103.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ี
จํากัด

           2,900.00 บาท บรษิัท อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ี
จํากัด

           2,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181753 24.04.2018

215 วัสดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ             45,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ ีเมดคิ จํากัด          42,196.26 บาท บรษิัท ซ ีเมดคิ จํากัด          42,196.26 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181754 25.04.2018

216 ซื;อเครื5องอเิล็กโทรสปินนงิ (Electro 
spi

          1 งวด           366,421.50        366,421.50    เฉพาะเจาะจง รา้น ซที ีคอม        342,450.00 บาท รา้น ซที ีคอม        342,450.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181755 24.04.2018

217 ซื;อเครื5องบดละเอยีดแบบคอ้นเหวี5ยง 
(Hamm

          1 งวด           317,709.75        317,709.75    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนูคิ ทลูส ์จํากัด        296,925.00 บาท บรษิัท ยนูคิ ทลูส ์จํากัด        296,925.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181756 24.04.2018

218 เครื5องเคลอืบผวิฟิลม์ขนาดใหญแ่บบ
อัตโนมัต

          1 งวด           428,000.00        428,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เนชั5นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ 
จํากัด

       400,000.00 บาท บรษิัท เนชั5นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ 
จํากัด

       400,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181757 25.04.2018

219 170R Chamber Temp. Sensor        1 รายการ               9,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           9,000.00 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           9,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181758 25.04.2018

220 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ             22,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากัด

         20,747.66 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากัด

         20,747.66 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181759 25.04.2018

221 วัสดวุทิยาศาสตร์        1 รายการ               2,247.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีท็คเทค จํากัด            2,100.00 บาท บรษิัท ดเีท็คเทค จํากัด            2,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181760 25.04.2018

222 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ             35,950.01    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชเซน่ เทคโนโลย ีจํากัด          33,598.14 บาท บรษิัท โชเซน่ เทคโนโลย ีจํากัด          33,598.14 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181761 25.04.2018

223 วัสดวุทิยาศาสตร์        7 รายการ             16,416.48    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด          15,342.50 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด          15,342.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181762 25.04.2018

224 Ethyl Alcohol abs RPE-ACS 2500ml        1 รายการ               1,669.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           1,560.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           1,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181763 25.04.2018

225 Deet analysis : in-house method           1 งาน               4,280.00    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื5อ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ5งทอ

           4,000.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื5อ
สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ5งทอ

           4,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181764 25.04.2018

226 เครื5องกระตกุหัวใจดว้ยไฟฟ้าชนดิ
อัตโนมัติ

          1 งวด           199,800.01        199,800.01    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลโคเทค จํากัด        186,728.98 บาท บรษิัท แอลโคเทค จํากัด        186,728.98 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181766 26.04.2018

227 จา้งจัดทําวดีทีัศน์แนะนําโรงงานผลติ
เครื5อง

          1 งวด           300,000.00        300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทร ีซกิตี;ไนน์ จํากัด        280,373.83 บาท บรษิัท ทร ีซกิตี;ไนน์ จํากัด        280,373.83 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181767 26.04.2018

(NANOTEC GMP pilot plant)
228 จา้งเหมาขนยา้ยพรอ้มตดิตั ;งงานระบบ

อปุกรณ์
          1 งวด           486,850.00        486,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากัด        455,000.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากัด        455,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
6041181768 26.04.2018

229 จา้ง ผูร้ับเหมาจัดทําโครงสรา้งและ
พื;นที5

          1 งาน           299,867.50        299,867.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยบูเีอ็ม เอเชยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

       280,250.00 บาท บรษิัท ยบูเีอ็ม เอเชยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

       280,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181769 26.04.2018

230 จา้งซอ่มเปลี5ยนอะไหลพ่รอ้มตดิตั ;ง
เครื5อง

          1 งวด           235,400.00        235,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์
จํากัด

       220,000.00 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์
จํากัด

       220,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181770 27.04.2018

2-VAC II
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แบบ สขร.1

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

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 เมษายน 2561 ถงึ 30 เมษายน 2561

231 HPV.100 TFM Vessel 100 mL        1 รายการ             29,425.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด          27,500.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด          27,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181771 27.04.2018

232 JM109 Competent Cells 1ml 
(20x50ul)

       1 รายการ             11,128.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

         10,400.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

         10,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181772 27.04.2018

234 Anti-BCRP/ABCG2 antibody [BXP-
21](250ul)

       1 รายการ             24,289.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด          22,700.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด          22,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181773 27.04.2018

235 บรรจุภัณฑ์       21 
รายการ

          125,447.87        125,447.87    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั ;งซุน่ฮวดผลติภัณฑ ์จํากัด        117,241.00 บาท บรษิัท ตั ;งซุน่ฮวดผลติภัณฑ ์จํากัด        117,241.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181774 27.04.2018

236 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ               5,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด            5,000.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด            5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181775 27.04.2018

237 โปสเตอร ์ขนาด A2 กระดาษอารต์มัน 
160 แกรม

          1 งาน             22,341.60    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี          20,880.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี          20,880.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181776 27.04.2018

238 SUNCAT MTA (PAIL/5 KG) 409515        1 รายการ             19,260.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ อนิ
กรเีดยีนส ์(ท)ี จํากัด

         18,000.00 บาท บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ อนิ
กรเีดยีนส ์(ท)ี จํากัด

         18,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181777 27.04.2018

239 DTS0012 12mm o.d. square 
polystyrene

       1 รายการ             20,330.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากัด

         19,000.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากัด

         19,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181778 27.04.2018

240 Ethyl Alcohol abs.RPE-ACS 2500ml        1 รายการ               1,669.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           1,560.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           1,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181779 27.04.2018

241 Ethyl Alcohol abs.RPE-ACS 2500ml        1 รายการ               1,669.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           1,560.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           1,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181780 27.04.2018

242 Dimethylformamide, AR garde 
2.5L, LOBA

       1 รายการ               2,675.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ5ง จํากัด            2,500.00 บาท บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ5ง จํากัด            2,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181781 27.04.2018

243 Grinding jar Zirconium oxide 25 
mL for

       1 รายการ             83,460.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั5น จํากัด          78,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั5น จํากัด          78,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181782 27.04.2018

244 Small sample Adapter W/RTD & 
cable SSA

       1 รายการ             81,320.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั5น จํากัด          76,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั5น จํากัด          76,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181784 28.04.2018

245 NI-GPIB-USB-HS-IEEE488-
interface-GPIB

       1 รายการ             10,678.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากัด            9,980.00 บาท บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากัด            9,980.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181785 28.04.2018

246 Ethyl Alcohol abs. RPE-ACS 2500ml        1 รายการ               3,338.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           3,120.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           3,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181786 29.04.2018

247 ซองเอกสารสนีํ;าตาล ขยายขา้ง 
Nanotec

          1 งาน             19,260.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี จํากัด          18,000.00 บาท บรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี จํากัด          18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181787 29.04.2018

248 คา่บรกิารตรวจสอบการทํางานของตู ้
ปฏบิัติ

          1 งาน               4,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอฟฟินเิท็ค จํากัด            4,205.61 บาท บรษิัท แอฟฟินเิท็ค จํากัด            4,205.61 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181788 29.04.2018

249 Inland 19 ultra vacuum oil (5 
L/pail)

       1 รายการ               4,494.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั5ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

           4,200.00 บาท บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั5ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

           4,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181789 29.04.2018

250 บํารงุรักษาเครื5อง Particle size           1 งาน             10,486.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพทโทร-อนิสตรเูมนท ์จํากัด            9,800.00 บาท บรษิัท เพทโทร-อนิสตรเูมนท ์จํากัด            9,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6041181790 29.04.2018

251 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ             11,770.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน)          11,000.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน)          11,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181791 29.04.2018

252 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ             75,392.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด          70,460.00 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด          70,460.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181792 29.04.2018

253 วัสดวุทิยาศาสตร์        8 รายการ             34,253.91    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั5น จํากัด          32,013.00 บาท บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั5น จํากัด          32,013.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181793 29.04.2018

254 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ             34,775.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครส นาโนโซลชูั5น 
(ประเทศไทย) จํากัด

         32,500.00 บาท บรษิัท เครส นาโนโซลชูั5น 
(ประเทศไทย) จํากัด

         32,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181794 29.04.2018

255 MTT (1.11714) CATALOG 
SUBS.11714)CATALOG

       1 รายการ           37,915,45    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์ ไดแอกนอสตกิ แมทที
เรยีล จํากัด

         35,435.00 บาท บรษิัท ไซน์ ไดแอกนอสตกิ แมทที
เรยีล จํากัด

         35,435.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181795 30.04.2018

256 Zeba Spin Desalting Columns, 40K 
MWCO,

       1 รายการ             78,270.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          73,150.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          73,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181796 30.04.2018

257 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ             18,992.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื5องมอืวทิย ์จํากัด          17,750.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื5องมอืวทิย ์จํากัด          17,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181797 30.04.2018

258 No.N0447S dNTP Mix        1 รายการ               3,852.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ;ง จํากัด            3,600.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ;ง จํากัด            3,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181798 30.04.2018

259 วัสดวุทิยาศาสตร์        1 รายการ             12,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฮาสเ์ซน เบอรน์สไตน์ จํากัด          11,915.88 บาท บรษิัท เฮาสเ์ซน เบอรน์สไตน์ จํากัด          11,915.88 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181799 30.04.2018

260 No.120500 K1004-J 90x15mm 
Petri Dish

       1 รายการ               3,210.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ;ง จํากัด

           3,000.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ;ง จํากัด

           3,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181800 30.04.2018

261 Nitrogen 99.5%        1 รายการ               2,568.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด            2,400.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด            2,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181801 30.04.2018
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แบบ สขร.1

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

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

          เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที# 1 เมษายน 2561 ถงึ 30 เมษายน 2561

262 จา้งเหมาเพื5อสรา้งชดุทําปฏกิริยิาขนาด
 10 ลติร

          1 งวด           214,000.00        214,000.00    เฉพาะเจาะจง  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล        200,000.00 บาท  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล        200,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181802 30.04.2018

263 Ethyl Alcohol abs. RPE-ACS 2500ml        1 รายการ               1,669.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           1,560.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           1,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181803 30.04.2018

264 Ethyl Alcohol abs. RPE-ACS 2500ml        1 รายการ               1,669.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           1,560.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

           1,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181804 30.04.2018

265 Chloroform, AR, 2.5L (DUKSAN) 
3996-2.5L

       1 รายการ             10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด          10,000.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด          10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181805 30.04.2018

266 Preadipocyte Differentiation 
Medium KIT

       1 รายการ             31,939.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         29,850.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         29,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181806 30.04.2018

267 สารเคมี        2 รายการ             36,273.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         33,900.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         33,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181807 30.04.2018

268 Si Gel 60 (Micro) 2.5 cm. X 7.5 cm.        1 รายการ             17,120.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จํากัด          16,000.00 บาท บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จํากัด          16,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181808 30.04.2018

269 สารเคมี        2 รายการ             20,918.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         19,550.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

         19,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181809 30.04.2018

270 Nitrogen 99.5%        1 รายการ                  642.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด               600.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด               600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181810 30.04.2018

271 AMBERLYST A-21 ION-EXCHANGE 
RESIN

       1 รายการ               4,889.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

           4,570.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด

           4,570.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6041181811 30.04.2018

272 สารเคมี        3 รายการ             15,300.00    เฉพาะเจาะจง  ZEOLYST INTERNATIONAL               450.00 USD  ZEOLYST INTERNATIONAL               450.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6042180047 03.04.2018

273 สารเคมี        1 รายการ               8,235.00    เฉพาะเจาะจง  GULF CHEMICAL               305.00 SGD  GULF CHEMICAL               305.00 SGD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6042180048 03.04.2018

274 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ             35,020.00    เฉพาะเจาะจง  Fitzgerald Industries 
International

           1,030.00 USD  Fitzgerald Industries 
International

           1,030.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6042180049 05.04.2018

275 Siver target        1 รายการ             19,380.00    เฉพาะเจาะจง  Kurt J. Lesker Company               570.00 USD  Kurt J. Lesker Company               570.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6042180050 18.04.2018

276 Molecular Sieve        1 รายการ             36,210.00    เฉพาะเจาะจง  ACS MATERIAL,LLC            1,065.00 USD  ACS MATERIAL,LLC            1,065.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6042180051 18.04.2018

277 วัสดวุทิยาศาสตร์        1 รายการ             25,840.00    เฉพาะเจาะจง  Shanghai Runwu Chemical 
Technology Co., Ltd.

              760.00 USD  Shanghai Runwu Chemical 
Technology Co., Ltd.

              760.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6042180052 25.04.2018

278 วัสดวุทิยาศาสตร์        1 รายการ             10,880.00    เฉพาะเจาะจง  KONO Chem Co., LTD               320.00 USD  KONO Chem Co., LTD               320.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6042180053 26.04.2018

279 Clenbuterol-BSA            1 mg             19,040.00    เฉพาะเจาะจง  CalBioreagents               560.00 USD  CalBioreagents               560.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6042180054 26.04.2018

280 Salbutamol-BSA Antigen            1 mg             17,408.00    เฉพาะเจาะจง  East Coast Bio, Inc.               512.00 USD  East Coast Bio, Inc.               512.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6042180055 26.04.2018

281 Hollow Fiber Shell        2 รายการ             30,090.00    เฉพาะเจาะจง  TECH INC               885.00 USD  TECH INC               885.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6042180056 26.04.2018

282 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ             35,734.00    เฉพาะเจาะจง  Meridian Life Science,Inc            1,051.00 USD  Meridian Life Science,Inc            1,051.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6042180057 26.04.2018

283 เครื5องวเิคราะหไ์ฟเบอร์           1 งวด         1,369,921.00      1,369,921.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั5น จํากัด        963,500.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั5น จํากัด        963,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ5าสดุ 6043180043 
(6051180007)

02.04.2018

บรษิัท โอเมกา้ ไซแอนตฟิิค 
(ประเทศไทย) จํากัด

     1,075,000.00 บาท

284 จา้งเหมาบรกิารดําเนนิงานจัดทําและ
ออกแบบการนําเสนอ

          3 งวด           150,000.00        150,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย นวิัฒน์ ศรสีวัสดิ�        150,000.00 บาท นาย นวิัฒน์ ศรสีวัสดิ�        150,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

6043180044 
(6052180031)

19.04.2018

285 เครื5องทดสอบความคงตัว           1 งวด           749,000.00        749,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       699,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       699,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6043180045 
(6051180008)

19.04.2018

286 จา้งสรา้งเว็บไซตแ์ละเครอืขา่ยสังคม
ออนไลน์เพื5อสง่เสรมิความรู ้
ความเขา้ใจเรื5องสมนุไพรไทย และ
ดแูลเว็บไซตเ์ป็นระยะเวลา 1 ปี

          1 งวด           321,000.00        321,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟสนวิส ์จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)่

       300,000.00 บาท บรษิัท เฟสนวิส ์จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)่

       300,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

6043180046 
(6052180032)

27.04.2018
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