
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

ผูเ้สนอราคา และราคาที!
เสนอ

 เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

1 จา้งซอ่มแซมเครื�อง High 
Pressure Homogen

          1 งวด          34,668.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด          32,400.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด          32,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181812 01.05.2018

2 จา้งเปลี�ยนอะไหล ่Check Valve 
and Plunge

          1 งวด          95,551.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากัด

         89,300.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากัด

         89,300.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181813 01.05.2018

3 อปุกรณไ์รส้ายสําหรับวัดและ
บันทกึอณุหภูมิ

          1 งวด          58,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซสท-์เมด จํากัด          55,000.00 บาท บรษิัท เซสท-์เมด จํากัด          55,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181814 07.05.2018

4 จา้งเหมาหาสภาวะการเตรยีม
สารประกอบ

          1 งาน          10,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว มานดิา อาจศริิ          10,000.00 บาท นางสาว มานดิา อาจศริิ          10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181815 03.05.2018

5 NaturePep TM Pea Tri K/USA        1 
รายการ

         22,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด          21,000.00 บาท บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด          21,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181816 01.05.2018

6 Bottle Screw Cap Duran 100ml        1 
รายการ

           1,016.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             950.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             950.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181817 01.05.2018

7 Tensile strength (Newton) : 
ASTM D 2256

          1 งาน            3,424.00    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           3,200.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           3,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181819 01.05.2018

8 Double Sided Adhesive Carbon 
Tape, 8mm

       1 
รายการ

           3,638.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากัด

           3,400.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากัด

           3,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181820 01.05.2018

9 RealTime-Glo(TM) MT Cell 
Viability Assay

       1 
รายการ

         33,063.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

         30,900.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

         30,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181821 01.05.2018

10 1BT3-2100N : TIP 200 UL,        1 
รายการ

           9,951.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            9,300.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            9,300.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181822 01.05.2018

11 1IVG1-12800-017 : D-MEM, 
10x1L

       1 
รายการ

           3,252.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            3,040.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            3,040.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181823 01.05.2018

12 ECL Western Blotting 
Detection Reagents

       1 
รายการ

         15,996.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

         14,950.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         14,950.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181824 01.05.2018

13 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

         21,828.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด          20,400.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด          20,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181825 01.05.2018

14 บํารุงรักษาเครื�อง FT-IR 1 ครัmง           1 งาน          12,840.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์
และเคมวีจิัย

         12,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์
และเคมวีจิัย

         12,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181826 02.05.2018

15 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

         14,766.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากัด

         13,800.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากัด

         13,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181828 01.05.2018

16 สารเคมี        2 
รายการ

         16,264.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากัด

         15,200.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากัด

         15,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181829 01.05.2018

17 สารเคมี        2 
รายการ

         36,273.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

         33,900.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

         33,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181830 01.05.2018

18 สารเคมี        2 
รายการ

         33,277.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

         31,100.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

         31,100.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181831 01.05.2018

19 สารเคมี        5 
รายการ

         28,312.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด          26,460.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด          26,460.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181832 01.05.2018

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที! 1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 31 พฤษภาคม 2561
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20 สารเคมี        4 
รายการ

         88,200.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         82,430.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         82,430.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181834 02.05.2018

21 วัสดวุทิยาศาสตร์        6 
รายการ

         36,353.25    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติmง จํากัด

         33,975.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติmง จํากัด

         33,975.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181835 01.05.2018

22 PCS1115, 12mm o.d. square 
glass cell

       1 
รายการ

         20,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

         19,000.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

         19,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181837 02.05.2018

23 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

         40,660.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

         38,000.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

         38,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181838 02.05.2018

24 สารเคมี        4 
รายการ

         98,333.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

         91,900.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

         91,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181839 02.05.2018

25 วเิคราะหป์รมิาณ Silver ใน 
medium

          1 งาน          16,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติmง
 เซอรว์สิเซส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         15,000.00 บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เท
สติmง เซอรว์สิเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

         15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181840 02.05.2018

26 Bottle Screw Cap Duran 50 ml.        1 
รายการ

           1,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181841 02.05.2018

27 Bottle Screw Cap Duran 50 ml.        1 
รายการ

           1,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181842 02.05.2018

28 Bottle Screw Cap Duran 50 ml.        1 
รายการ

           1,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181843 02.05.2018

29 Bottle Screw Cap Duran 50 ml.        1 
รายการ

           1,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181844 02.05.2018

30 Bottle Screw Cap Duran 100 
ml.

       1 
รายการ

           1,016.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             950.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             950.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181845 02.05.2018

31 Bottle Screw Cap Duran 100 
ml.

       1 
รายการ

           1,016.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             950.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             950.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181846 02.05.2018

32 Magnetic Bar 40x8 mm. Cowie        1 
รายการ

           1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181847 02.05.2018

33 Magnetic Bar 40x8 mm. Cowie        1 
รายการ

           1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181848 02.05.2018

34 คมิไว EX-L Kimtech        1 
รายการ

           2,568.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,400.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181849 02.05.2018

35 คมิไว EX-L Kimtech        1 
รายการ

           1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181850 02.05.2018

36 Measu.Pipette Sterile Axygen 1 
ml.

       1 
รายการ

           3,210.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           3,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           3,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181851 02.05.2018

37 Corning cell scrapers 100/pk        1 
รายการ

           6,291.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,880.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,880.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181852 02.05.2018

38 SCI-1A OK-0500-902 
3"Platform

       1 
รายการ

           4,708.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

           4,400.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

           4,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181853 02.05.2018
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39 Poly (Vinyl Alcohol) 
n=1750?50, CAS

       1 
รายการ

           1,498.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด

           1,400.00 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมิ
คอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์
จํากัด

           1,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181854 02.05.2018

40 DPPH, Free Radical, 50 MG, 
MERCK

       1 
รายการ

           8,988.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ
 แมททเีรยีล จํากัด

           8,400.00 บาท บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอ
สตกิ แมททเีรยีล จํากัด

           8,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181855 02.05.2018

41 Quetiapine Fumarate, United 
States

       1 
รายการ

         25,680.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ
 แมททเีรยีล จํากัด

         24,000.00 บาท บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอ
สตกิ แมททเีรยีล จํากัด

         24,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181856 02.05.2018

42 OLEIC ACID,TECH, 90% 
364525-1L

       1 
รายการ

         11,085.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         10,360.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         10,360.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181857 02.05.2018

43 วัสดเุพื�อความปลอดภัย        2 
รายการ

         15,579.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ{ 
จํากัด

         14,560.00 บาท บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ{ 
จํากัด

         14,560.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181858 02.05.2018

44 สารเคมี        2 
รายการ

         75,488.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากัด

         70,550.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากัด

         70,550.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181859 02.05.2018

45 สารเคมี        4 
รายการ

         23,593.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         22,050.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         22,050.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181860 02.05.2018

46 จา้งซอ่มเปลี�ยนอะไหล ่ASSY 
GRATING

          1 งวด         198,352.43 185,376.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอจเิลนต ์
เทคโนโลยสี ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

       185,376.10 บาท บรษิัท เอจเิลนต ์
เทคโนโลยสี ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

       185,376.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181861 03.05.2018

47 Evaporating Flask 20L 027468        1 
รายการ

         30,174.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

         28,200.00 บาท บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

         28,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181862 03.05.2018

48 CellTiter 96 AQueous One 
Solution Cell

       1 
รายการ

         48,792.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ตฟิิค จํากัด

         45,600.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ตฟิิค จํากัด

         45,600.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181863 03.05.2018

49 Bottle Screw Cap Duran 100ml        1 
รายการ

           1,016.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             950.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             950.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181864 03.05.2018

50 Battery set 4860 501.002        1 
รายการ

           5,778.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

           5,400.00 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

           5,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181865 03.05.2018

51 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

         18,507.79    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิmง จํากัด          17,297.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิmง จํากัด          17,297.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181866 03.05.2018

52 ซอ่มเครื�อง ICP-MS           1 งาน          44,940.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด          42,000.00 บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด          42,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181867 03.05.2018

53 Frit for 1290 Inline filter, 
0.3um, 5/pk

       1 
รายการ

         21,935.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด          20,500.00 บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด          20,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181868 03.05.2018

54 วัสดวุทิยาศาสตร์        6 
รายการ

         37,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร 
จํากัด

         35,000.00 บาท บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร 
จํากัด

         35,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181869 03.05.2018

55 สารเคมี        5 
รายการ

         90,917.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         84,970.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         84,970.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181870 03.05.2018

56 ซอ่มเครื�อง Homogenizer_NDS           1 งาน            5,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี ซายน ์เทค 
จํากัด

           5,000.00 บาท บรษิัท กรนี ซายน ์เทค 
จํากัด

           5,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181871 03.05.2018

57 ซอ่มเครื�อง Ultrasonic Cleaning           1 งาน            2,675.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีโซนคิ แอนด ์
เอนจเินียริ�ง จํากัด

           2,500.00 บาท บรษิัท พ ีโซนคิ แอนด ์
เอนจเินียริ�ง จํากัด

           2,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181872 03.05.2018
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58 สอบเทยีบ pH และ Conductivity
 meter

          1 งาน          13,910.00    เฉพาะเจาะจง สมาคม สง่เสรมิเทคโนโลยี
 (ไทย-ญี�ปุ่ น)

         13,000.00 บาท สมาคม สง่เสรมิเทคโนโลยี
 (ไทย-ญี�ปุ่ น)

         13,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181873 03.05.2018

59 สอบเทยีบ pH และ Conductivity
 meter

          1 งาน          27,927.00    เฉพาะเจาะจง สมาคม สง่เสรมิเทคโนโลยี
 (ไทย-ญี�ปุ่ น)

         26,100.00 บาท สมาคม สง่เสรมิเทคโนโลยี
 (ไทย-ญี�ปุ่ น)

         26,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181874 03.05.2018

60 Magnetic Bar 40x8 mm.Cowie        1 
รายการ

           1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181875 03.05.2018

61 Bottle Screw Cap Duran 100ml        1 
รายการ

           1,016.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             950.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             950.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181876 04.05.2018

62 Bottle Screw Cap Duran 50ml        1 
รายการ

           2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181877 04.05.2018

63 คมิไว EX-L Kimtech        1 
รายการ

           1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181878 04.05.2018

64 OBJ-03200 : PACK OF 1 
Fullcare 705

       1 
รายการ

         22,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด          21,000.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด          21,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181879 04.05.2018

65 Poly (N-isopropyl acrylamide) 
carboxylic

       1 
รายการ

         15,076.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         14,090.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         14,090.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181881 04.05.2018

66 สารเคมี        4 
รายการ

         20,287.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         18,960.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         18,960.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181882 04.05.2018

67 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

           6,955.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย ์
จํากัด

           6,500.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย์
 จํากัด

           6,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181883 04.05.2018

68 อปุกรณด์ดูจ่ายสารละลาย
ปรมิาตรนอ้ย

          1 งวด          38,520.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด          36,000.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด          36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181884 04.05.2018

69 Synergi 4u Hydro-RP 80A 
Column 150x4.6mm

       1 
รายการ

         20,223.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทิ
ฟิค จํากัด

         18,900.00 บาท บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทิ
ฟิค จํากัด

         18,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181885 04.05.2018

70 Magnetic Bar 40x8 mm. Cowie        1 
รายการ

           1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181886 04.05.2018

71 คมิไว EX-L Kimtech        1 
รายการ

           1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181887 04.05.2018

72 Magnetic Bar 40x8 mm. Cowie        1 
รายการ

           1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181888 04.05.2018

73 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

           6,206.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,800.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,800.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181889 04.05.2018

74 แท่นยางตันกันสะเทอืนรอง
เครื�องจักร

       1 
รายการ

           6,206.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากัด

           5,800.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากัด

           5,800.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181890 04.05.2018

75 Tensile strength (Newton)           1 งาน            2,054.40    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           1,920.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           1,920.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181891 04.05.2018

76 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

         11,609.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติmง จํากัด

         10,850.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติmง จํากัด

         10,850.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181892 04.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

ผูเ้สนอราคา และราคาที!
เสนอ

 เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที! 1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 31 พฤษภาคม 2561

77 จา้งจัดทําวดีทีัศนป์ระกอบการ
นําเสนอผลงานวจิัย

          1 งวด         149,800.00 149,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทร ีซกิตีmไนน ์จํากัด        140,000.00 บาท บรษิัท ทร ีซกิตีmไนน ์จํากัด        140,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181893 04.05.2018

78 ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํmา จํานวน 
2 ตัวอยา่ง

          1 งาน            3,317.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอแอลเอส แลบอ
ราทอร ีกรุ๊ป (ประเทศไทย)
 จํากัด

           3,100.00 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอ
ราทอร ีกรุ๊ป (ประเทศไทย)
 จํากัด

           3,100.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181894 04.05.2018

79 สารเคมี        8 
รายการ

         63,130.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         59,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         59,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181895 04.05.2018

80 Bottle Screw Cap Duran 500ml        1 
รายการ

           2,568.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,400.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181896 05.05.2018

81 Bottle Screw Cap Duran 500ml        1 
รายการ

           1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181897 05.05.2018

82 Bottle Screw Cap Duran 500ml        1 
รายการ

           3,852.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           3,600.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           3,600.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181898 05.05.2018

83 Helium 99.995% (HP)        1 
รายการ

           6,955.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

           6,500.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

           6,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181899 05.05.2018

84 แท่ง Teflon OD 6mm length 
30cm

       1 
รายการ

         16,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี(ประเทศไทย) จํากัด

         15,000.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี(ประเทศไทย) จํากัด

         15,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181900 05.05.2018

85 ALKALINE PHOSPHATASE 
YELLOW LI

       1 
รายการ

           5,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           4,860.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           4,860.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181901 05.05.2018

86 ขัmวทดสอบสําหรับไบโอเซ็นเซอร์        1 
รายการ

           5,425.00    เฉพาะเจาะจง นาย กันตวรี ์ บนิศรี            5,425.00 บาท นาย กันตวรี ์ บนิศรี            5,425.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181902 05.05.2018

87 N,N-
DIMETHYLFORMAMIDE,ANHYD
ROUS,99.8%

       1 
รายการ

           3,338.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           3,120.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           3,120.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181903 05.05.2018

88 250ml gas washing bottle        1 
รายการ

         15,836.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ
 จํากัด

         14,800.00 บาท บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ
 จํากัด

         14,800.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181904 05.05.2018

89 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

         49,755.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นีโอแวค จํากัด          46,500.00 บาท บรษิัท นีโอแวค จํากัด          46,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181905 06.05.2018

90 สารเคมี        3 
รายการ

         23,807.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         22,250.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         22,250.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181906 07.05.2018

91 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

         37,985.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

         35,500.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

         35,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181907 06.05.2018

92 วัสดวุทิยาศาสตร์        6 
รายการ

           2,557.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเคเค พรซีชิั�น 
จํากัด

           2,390.00 บาท บรษิัท เคเคเค พรซีชิั�น 
จํากัด

           2,390.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181908 06.05.2018

93 วัสดวุทิยาศาสตร์        8 
รายการ

         25,519.50    เฉพาะเจาะจง  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์
เคมคีอล

         23,850.00 บาท  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์
เคมคีอล

         23,850.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181909 06.05.2018

94 ผา้เช็ดชิmนงานในหอ้งคลนีรูมขนาด
 9x9

       1 
รายการ

           1,540.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากัด            1,440.00 บาท บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากัด            1,440.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181910 07.05.2018

95 ซืmอเฟอรน์เิจอรต์ูเ้ก็บอปุกรณแ์ละ
เกา้อีm

          1 งวด          43,930.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ประชมุเอ็นจเินียริ�ง 
(1996) จํากัด

         43,930.00 บาท บรษิัท ประชมุเอ็นจเินียริ�ง 
(1996) จํากัด

         43,930.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181911 07.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

ผูเ้สนอราคา และราคาที!
เสนอ

 เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที! 1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 31 พฤษภาคม 2561

96 Montanov 82        1 
รายการ

           8,025.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์
คอรป์อเรชั�น จํากัด

           7,500.00 บาท บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์
คอรป์อเรชั�น จํากัด

           7,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181912 07.05.2018

97 สารเคมี        2 
รายการ

           9,469.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด            8,850.00 บาท บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด            8,850.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181913 07.05.2018

98 Nano-Silver Solution 2000 ppm        1 
รายการ

         37,664.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์โฟล  จํากัด          35,200.00 บาท บรษิัท สมารท์โฟล  จํากัด          35,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181914 07.05.2018

99 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

           1,807.02    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นีโอเทค จํากัด            1,688.80 บาท บรษิัท นีโอเทค จํากัด            1,688.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181915 07.05.2018

100 m-Phenylenediamine 99+% 
500g

       1 
รายการ

           1,797.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           1,680.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           1,680.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181916 07.05.2018

101 สารเคมี        2 
รายการ

         19,784.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         18,490.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         18,490.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181917 07.05.2018

102 CG1203B-M25L 
TETRAHYDROFURAN (BHT)

       1 
รายการ

           4,255.39    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

           3,977.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

           3,977.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181918 07.05.2018

103 Ethyl Alcohol 20 lit. commercial        1 
รายการ

         10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

         10,000.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

         10,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181919 07.05.2018

104 1IVG2-11875-093 : RPMI 
MEDIUM

       1 
รายการ

           1,391.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            1,300.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            1,300.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181920 07.05.2018

105 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

         80,465.07    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด          75,201.00 บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด          75,201.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181921 07.05.2018

106 ชดุดงึเสน้ใย           1 งวด          70,620.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

         66,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

         66,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181922 07.05.2018

107 สารเคมี        3 
รายการ

           2,782.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           2,600.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           2,600.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181923 08.05.2018

108 ACRODISC 25MM 0.2UM, 
SUPOR, STRL, 50/PK

       1 
รายการ

           2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากัด

           2,000.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากัด

           2,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181924 08.05.2018

109 Design Cost (คา่จา้งออกแบบ
และจัดทํา)

          1 งาน          49,220.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม วัน เน็ตเวริค์ 
จํากัด

         46,000.00 บาท บรษิัท เอ็ม วัน เน็ตเวริค์ 
จํากัด

         46,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181925 08.05.2018

110 บํารุงรักษาเครื�อง High Pressure           1 งาน          17,854.45    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิmง 
จํากัด

         16,686.40 บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิmง 
จํากัด

         16,686.40 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181926 08.05.2018

111 อะไหล ่Filter and SILICONE 
ADAPTOR

       2 
รายการ

           6,270.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            5,860.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            5,860.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181927 08.05.2018

112 หัวพ่น 1 ชดุ        1 
รายการ

           3,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรอสแพค ทูล 
แอนด ์ดาย

           3,000.00 บาท บรษิัท พรอสแพค ทูล 
แอนด ์ดาย

           3,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181928 09.05.2018

113 Round bottom flask 100ml B 
29/32

       1 
รายการ

           2,996.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี(ประเทศไทย) จํากัด

           2,800.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี(ประเทศไทย) จํากัด

           2,800.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181929 09.05.2018
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ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

ผูเ้สนอราคา และราคาที!
เสนอ

 เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!
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114 วเิคราะหท์ดสอบ           1 งาน            9,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิาร
และวจิัยทางการแพทย์
และการเกษตรแหง่เอเซยี 
จํากัด

           9,000.00 บาท บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิาร
และวจิัยทางการแพทย์
และการเกษตรแหง่เอเซยี 
จํากัด

           9,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181930 09.05.2018

115 ถุงแดงใสข่ยะตดิเชิmอ ขนาด 
28x36, 25kg/pk

       1 
รายการ

           1,979.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั�น จํากัด

           1,850.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั�น จํากัด

           1,850.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181932 09.05.2018

116 WYPALL L20 PERFORATED 
JUMBO ROLL

       1 
รายการ

         12,165.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี ทมี 
(1999) จํากัด

         11,370.00 บาท บรษิัท แอคทฟี ทมี 
(1999) จํากัด

         11,370.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181933 09.05.2018

117 Reg-Single, Brass Chrome-
Plate body,

       1 
รายการ

           9,095.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากัด

           8,500.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากัด

           8,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181934 09.05.2018

118 สารเคมี        3 
รายการ

         13,803.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

         12,900.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

         12,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181935 09.05.2018

119 วเิคราะหท์ดสอบ           1 งาน            9,600.00    เฉพาะเจาะจง สํานักงาน วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยชีั mนสงู 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

           9,600.00 บาท สํานักงาน วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยชีั mนสงู 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

           9,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181936 17.05.2018

120 สอบเทยีบ Viscometer           1 งาน            8,774.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลิ
เบรชั�น เซ็นเตอร ์จํากัด

           8,200.00 บาท บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลิ
เบรชั�น เซ็นเตอร ์จํากัด

           8,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181937 09.05.2018

121 ยา้ยตําแหน่งถังเก็บนํmาพรอ้ม
อปุกรณ์

          1 งาน            6,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย บญุสง่ กาพยแ์กว้            6,000.00 บาท นาย บญุสง่ กาพยแ์กว้            6,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181938 09.05.2018

122 ออกแบบจัดทําอารต์เวริค์และพมิพ์           1 งาน          54,784.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม วัน เน็ตเวริค์ 
จํากัด

         51,200.00 บาท บรษิัท เอ็ม วัน เน็ตเวริค์ 
จํากัด

         51,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181939 09.05.2018

123 วัสดสุํานักงาน       38 
รายการ

           4,814.99    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

           4,499.99 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

           4,499.99 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181940 09.05.2018

124 Beaker PP Polylab 2000 ml        1 
รายการ

           3,852.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           3,600.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           3,600.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181941 10.05.2018

125 DTS1070, Disposable folded 
capillary

       1 
รายการ

         29,960.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

         28,000.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

         28,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181942 10.05.2018

126 วเิคราะหท์ดสอบ           1 งาน            4,815.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิาร
และวจิัยทางการแพทย์
และการเกษตรแหง่เอเซยี 
จํากัด

           4,500.00 บาท บรษิัท ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิาร
และวจิัยทางการแพทย์
และการเกษตรแหง่เอเซยี 
จํากัด

           4,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181943 10.05.2018

127 Advantec H050A025A PTFE 
Hydrophilic

       1 
รายการ

         20,351.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         19,020.00 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         19,020.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181944 10.05.2018

128 D-(+)-Glucose anhydrous, free-
flowing

       1 
รายการ

           1,398.49    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด            1,307.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด            1,307.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181945 10.05.2018

129 ซืmอ อปุกรณ ์Heating bag 
Temperature Con

          1 งวด         140,705.00 131,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากัด        131,500.00 บาท บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากัด        131,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181946 10.05.2018

130 POLYETHYLENE GLYCOL 
AV.MOL.WT. 8,000

       1 
รายการ

           4,954.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           4,630.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           4,630.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181947 10.05.2018

131 Phusion Site-Directed 
Mutagenesis Kit

       1 
รายการ

         10,165.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เม
ดกิ

           9,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ 
เมดกิ

           9,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181948 10.05.2018
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132 Filler Rod for Use With 9mm 
Long Cells

       1 
รายการ

           6,420.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

           6,000.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

           6,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181949 10.05.2018

133 สารเคมี        2 
รายการ

           5,296.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เม
ดกิ

           4,950.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ 
เมดกิ

           4,950.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181950 10.05.2018

134 สารเคมี        3 
รายการ

           4,168.72    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เม
ดกิ

           3,896.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ 
เมดกิ

           3,896.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181951 10.05.2018

135 สารเคมี        2 
รายการ

           7,789.60    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เม
ดกิ

           7,280.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ 
เมดกิ

           7,280.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181952 11.05.2018

136 จา้งตดิตัmงและปรับปรุงระบบปรับ
อากาศพืmนท

          1 งวด         235,400.00 220,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ประชมุเอ็นจเินียริ�ง 
(1996) จํากัด

       220,000.00 บาท บรษิัท ประชมุเอ็นจเินียริ�ง 
(1996) จํากัด

       220,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181953 11.05.2018

137 จา้งบํารุงรักษาเครื�อง 
AFM-RAMAN

          1 งวด         294,250.00 275,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากัด        275,000.00 บาท บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากัด        275,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181954 11.05.2018

138 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 
รายการ

         25,038.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี(ประเทศไทย) จํากัด

         23,400.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี(ประเทศไทย) จํากัด

         23,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181955 11.05.2018

139 อปุกรณป์้องกันอันตรายสว่นบคุคล        4 
รายการ

         15,194.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ
 (ประเทศไทย) จํากัด

         14,200.00 บาท บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ
 (ประเทศไทย) จํากัด

         14,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181956 11.05.2018

140 Magnetic Bar 20x8 mm Cowie        1 
รายการ

              909.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             850.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             850.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181957 13.05.2018

141 Petri Dish 15x100 mm. Duran        1 
รายการ

           1,498.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,400.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181958 13.05.2018

142 Centrifuge Tube 15ml. Corning 
(50/pk)

       1 
รายการ

           2,407.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,250.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,250.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181959 13.05.2018

143 Funnel Duran 100 mm        1 
รายการ

           2,354.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181960 13.05.2018

144 Beaker Duran 150ml        1 
รายการ

              802.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             750.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             750.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181961 13.05.2018

145 Bottle Screw Cap Duran 100ml        1 
รายการ

           2,033.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,900.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181964 13.05.2018

146 Bottle 30ml. W/M PP Nalgene        1 
รายการ

           6,152.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,750.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,750.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181965 13.05.2018

147 PTCRIC ACID,>=99% PA-100G        1 
รายการ

         10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         10,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         10,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181966 15.05.2018

148 Diclofenac Sodium Salt,        1 
รายการ

           1,744.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           1,630.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           1,630.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181967 15.05.2018

149 Diethyl Azodicarboxylate        1 
รายการ

         11,481.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากัด

         10,730.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากัด

         10,730.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181968 15.05.2018

150 Capsaicin=95%, from 
Capsicum sp.

       1 
รายการ

           4,001.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           3,740.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           3,740.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181969 15.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

ผูเ้สนอราคา และราคาที!
เสนอ

 เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที! 1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 31 พฤษภาคม 2561

151 Allicin (90%) A543500-25MG        1 
รายการ

         92,020.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย ์
จํากัด

         86,000.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย์
 จํากัด

         86,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181970 15.05.2018

152 R-SPONDIN-1 HUMAN        1 
รายการ

         19,859.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         18,560.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         18,560.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181971 15.05.2018

153 STCSC-515032 Mucin 2 (F-2)        1 
รายการ

         23,005.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด          21,500.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด          21,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181972 15.05.2018

154 ATC.PCS-201-010 Dermal 
Fibroblasts

       1 
รายการ

         26,280.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากัด

         24,560.75 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากัด

         24,560.75 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181973 15.05.2018

155 KB-M01-210023-50 Unisart 
CN95

       1 
รายการ

           6,420.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์
จํากัด

           6,000.00 บาท บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์
จํากัด

           6,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181974 15.05.2018

156 ปัmมนํmา(Water dosing pump)           1 งวด         106,295.94 106,295.94    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.ด.ีวอเตอร ์กรุ๊ป
 จํากัด

         99,342.00 บาท บรษิัท เอ็ม.ด.ีวอเตอร ์กรุ๊ป
 จํากัด

         99,342.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181975 16.05.2018

157 Melanin From Sepia Officinalis        1 
รายการ

         22,245.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         20,790.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         20,790.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181976 16.05.2018

158 วเิคราะหท์ดสอบ Ampicillin        1 
รายการ

           9,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูย์
วทิยาศาสตรเ์บทาโกร 
จํากัด

           9,000.00 บาท บรษิัท ศนูย์
วทิยาศาสตรเ์บทาโกร 
จํากัด

           9,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181977 16.05.2018

159 สารเคมี        4 
รายการ

         36,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากัด

         33,644.86 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากัด

         33,644.86 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181979 16.05.2018

160 สารเคมี        3 
รายการ

         57,908.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คาหก์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         54,120.00 บาท บรษิัท คาหก์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         54,120.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181980 16.05.2018

161 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

           8,881.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากัด

           8,300.00 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากัด

           8,300.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181981 16.05.2018

162 สารเคมี        2 
รายการ

           4,451.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           4,160.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           4,160.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181982 16.05.2018

163 สารเคมี        2 
รายการ

         30,602.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย ์
จํากัด

         28,600.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย์
 จํากัด

         28,600.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181983 16.05.2018

164 สารเคมี        3 
รายการ

         55,800.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด          52,150.00 บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด          52,150.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181984 16.05.2018

165 Centrifuge Tube 15ml. Corning 
(50/pk)

       1 
รายการ

           4,815.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           4,500.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           4,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181985 17.05.2018

166 Stering Rod 8        1 
รายการ

           2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181986 17.05.2018

167 Magnetic Bar 20x8 mm Cowie        1 
รายการ

              909.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             850.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             850.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181987 17.05.2018

168 Bottle Screw Cap Duran 250ml        1 
รายการ

           6,099.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,700.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181988 17.05.2018

169 Bottle Screw Cap Duran 50ml        1 
รายการ

           5,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181989 17.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

ผูเ้สนอราคา และราคาที!
เสนอ

 เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที! 1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 31 พฤษภาคม 2561

170 จา้งทําชดุเคลอืบตัวอยา่ง           1 งวด          78,645.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากัด

         73,500.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากัด

         73,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181990 17.05.2018

171 Centrifuge Tube 50ml. Corning 
(25/pk)

       1 
รายการ

           2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181991 17.05.2018

172 วัสดวุทิยาศาสตร์        1 
รายการ

           5,510.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,150.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,150.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181993 17.05.2018

173 Stering Rod 8        1 
รายการ

           2,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181994 17.05.2018

174 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

           9,255.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค 
ซายน ์เอ็นจ์

           8,650.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค 
ซายน ์เอ็นจ์

           8,650.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041181995 17.05.2018

175 ทดสอบสิ�งทอ           1 งาน            6,848.00    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           6,400.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           6,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181996 17.05.2018

176 ทดสอบ Tensile Strength           1 งาน            4,793.60    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           4,480.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           4,480.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181997 17.05.2018

177 ทดสอบ Citronella, Rosemary 
analysis

          1 งาน            4,280.00    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           4,000.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           4,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181998 17.05.2018

178 Anti-bacteria : AATCC 147           1 งาน            4,622.40    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           4,320.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           4,320.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041181999 17.05.2018

179 จา้งศกึษาและทําวจิัยในโครงการ           1 งวด          25,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว จติราภรณ ์อทุัยศรี          25,000.00 บาท นางสาว จติราภรณ ์อทุัยศรี          25,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182000 17.05.2018

180 Funnel Duran 100mm.        1 
รายการ

           2,354.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182001 17.05.2018

181 Funnel Duran 100mm.        1 
รายการ

           2,354.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182002 17.05.2018

182 Beaker Duran 150 ml.        1 
รายการ

              802.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             750.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             750.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182003 17.05.2018

183 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

           5,564.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,200.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           5,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182004 17.05.2018

184 LAMININ FROM ENGELBRETH-
HOLM SWARM 

       1 
รายการ

         10,004.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           9,350.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           9,350.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182005 17.05.2018

185 352350 CELL STRAINER 70UM 
WHITE 50/CS

       1 
รายการ

           3,959.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากัด

           3,700.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากัด

           3,700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182006 17.05.2018

186 Dermosoft OMP 
Dr.Straetmans, Germany

       1 
รายการ

           5,082.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด            4,750.00 บาท บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด            4,750.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182007 17.05.2018

187 Nitrogen 99.5% Gas content 
7M3/CYL,

       1 
รายการ

           1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

           1,200.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

           1,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182008 17.05.2018

188 Culture Tube with screw cap 
16x100mm

       1 
รายการ

           7,704.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากัด

           7,200.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากัด

           7,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182009 17.05.2018
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189 NEPETALACTONE, 500G 490-
10-8-500G

       1 
รายการ

         61,525.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         57,500.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         57,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182010 17.05.2018

190 NEPETALACTONE, 500G 490-
10-8-500G

       1 
รายการ

         61,525.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         57,500.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         57,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182011 17.05.2018

191 PROD, KOH, EGC 500 075778        1 
รายการ

         85,204.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ 
จํากัด

         79,630.00 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ 
จํากัด

         79,630.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182012 17.05.2018

192 Oxygen 99.7% Gas content 
7M3/CYL

       1 
รายการ

           5,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

           5,000.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

           5,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182013 17.05.2018

193 Poster ขนาด 70.5x93.5 ซม.           1 งาน            2,375.40    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

           2,220.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

           2,220.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182014 17.05.2018

194 สารเคมี        4 
รายการ

         58,636.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิmง จํากัด          54,800.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิmง จํากัด          54,800.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182015 17.05.2018

195 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

         10,325.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ตฟิิค จํากัด

           9,650.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ตฟิิค จํากัด

           9,650.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182016 20.05.2018

196 Acetone RPE-ACS 2500ml 
(C400974)

       1 
รายการ

           2,482.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           2,320.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           2,320.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182017 20.05.2018

197 Petri Dish 15x100 mm. Duran        1 
รายการ

           1,498.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,400.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182018 20.05.2018

198 Bottle Screw Cap Duran 50 ml.        1 
รายการ

           1,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           1,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182019 20.05.2018

199 Bottle 30 ml W/M PP Nalgene        1 
รายการ

           2,568.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,400.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           2,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182020 20.05.2018

200 Scoth Brite        1 
รายการ

              802.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             750.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

             750.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182021 20.05.2018

201 Platinum foil, 0.1 mm (0.004in)        1 
รายการ

         82,229.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         76,850.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         76,850.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182022 20.05.2018

202 Leakless miniature Ag/AgCl 
reference

       1 
รายการ

         40,125.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรพลอะนาลติคิอล
 จํากัด

         37,500.00 บาท บรษิัท พรพลอะนาลติคิอล
 จํากัด

         37,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182023 20.05.2018

203 1-Butyl-3-methylimidazolium 
bromide>97.0

       1 
รายการ

           3,959.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           3,700.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           3,700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182024 20.05.2018

204 ซืmอเครื�องพมิพ ์3 มติ ิจํานวน 1 
เครื�อง

          1 งวด          36,448.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั�น 
จํากัด

         36,448.60 บาท บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั�น 
จํากัด

         36,448.60 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182028 21.05.2018

205 วัสดสุํานักงาน        2 
รายการ

           2,790.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

           2,607.48 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

           2,607.48 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182029 22.05.2018

206 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

           6,045.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากัด

           5,650.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากัด

           5,650.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182030 22.05.2018

207 จา้งทําเบา้แมพ่มิพ์        2 
รายการ

         13,910.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากัด

         13,000.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากัด

         13,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182031 22.05.2018
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ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

ผูเ้สนอราคา และราคาที!
เสนอ

 เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที! 1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 31 พฤษภาคม 2561

208 วัสดสุํานักงาน       25 
รายการ

           6,886.79    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

           6,436.25 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

           6,436.25 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182032 22.05.2018

209 จา้งเหมาบันทกึขอ้มลู           1 งวด            4,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว วรัญญา จันจุย้            4,500.00 บาท นางสาว วรัญญา จันจุย้            4,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182033 22.05.2018

210 วัสดสุํานักงาน        3 
รายการ

           4,604.01    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

           4,302.81 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

           4,302.81 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182034 22.05.2018

211 สารเคมี        2 
รายการ

           2,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พกิ โบทานคิ จํากัด            2,000.00 บาท บรษิัท พกิ โบทานคิ จํากัด            2,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182035 22.05.2018

212 ซอ่ม Power Supply เครื�องปริ�น 
3D

          1 งาน          31,779.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด          29,700.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด          29,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182036 22.05.2018

213 ซอ่มและลงโปรแกรมเครื�อง 
Vacuum Oven

          1 งาน            4,280.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชั�น จํากัด

           4,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชั�น จํากัด

           4,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182037 22.05.2018

214 ตดิตัmงระบบท่อสง่จ่ายกา๊ซเครื�องมอื           1 งาน          11,770.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากัด

         11,000.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากัด

         11,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182038 23.05.2018

215 ซืmอ AF2000 syringe pump 1 ชิmน           1 งวด         171,000.00 171,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

       171,000.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

       171,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182039 23.05.2018

216 STUNNING FRAGRANCE 
488988

       1 
รายการ

           9,362.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จทีซี ีจํากัด            8,750.00 บาท บรษิัท จทีซี ีจํากัด            8,750.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182040 23.05.2018

217 Coating copper sulfate granule        1 
รายการ

         11,770.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอวอรน์คิ (ไทย
แลนด)์ จํากัด

         11,000.00 บาท บรษิัท เอวอรน์คิ (ไทย
แลนด)์ จํากัด

         11,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182041 23.05.2018

218 ซืmอ Tempcontroller        1 
รายการ

         56,282.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากัด          52,600.00 บาท บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากัด          52,600.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182042 23.05.2018

219 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

         18,725.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลบแกส๊ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         17,500.00 บาท บรษิัท แลบแกส๊ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         17,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182043 23.05.2018

220 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

         37,022.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

         34,600.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

         34,600.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182044 23.05.2018

221 QX200 PP 1PM/YR 1864001-
PP1

       1 
รายการ

         61,525.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี�ส ์จํากัด

         57,500.00 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี�ส ์จํากัด

         57,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182045 24.05.2018

222 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

           1,177.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากัด

           1,100.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากัด

           1,100.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182046 24.05.2018

223 สอบเทยีบ pH meter จํานวน 14 
เครื�อง

      14 
รายการ

         42,853.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคลเิบรชั�น แลบอ
ราทอร ีจํากัด

         40,050.00 บาท บรษิัท แคลเิบรชั�น แลบอ
ราทอร ีจํากัด

         40,050.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182047 24.05.2018

224 วัสดวุทิยาศาสตร์        6 
รายการ

         21,186.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติmง จํากัด

         19,800.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติmง จํากัด

         19,800.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182048 24.05.2018

225 สารเคมี        2 
รายการ

         27,820.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด          26,000.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด          26,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182049 24.05.2018

226 Regulator        1 
รายการ

         27,820.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากัด

         26,000.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากัด

         26,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182050 24.05.2018
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ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

ผูเ้สนอราคา และราคาที!
เสนอ

 เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที! 1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 31 พฤษภาคม 2561

227 Carbon film on Cu Grid 200 
square mesh

       1 
รายการ

         12,305.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอร์
ปอเรชั�น จํากัด

         11,500.00 บาท บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอร์
ปอเรชั�น จํากัด

         11,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182051 24.05.2018

228 สายปลั�กพ่วง        2 
รายการ

         21,346.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด          19,950.00 บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด          19,950.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182052 24.05.2018

229 วัสดงุานตดิตัmงและซอ่มบํารุง
อาคารสถานที�

      16 
รายการ

         13,993.46    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด          13,078.00 บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด          13,078.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182053 24.05.2018

230 Filter funnel OD 25mm length 
10 cm

       1 
รายการ

           1,230.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี(ประเทศไทย) จํากัด

           1,150.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี(ประเทศไทย) จํากัด

           1,150.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182054 24.05.2018

231 Streptavidin, Peroxidase 
labeled 0.5mg

       1 
รายการ

           7,276.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เม
ดกิ

           6,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ 
เมดกิ

           6,800.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182055 24.05.2018

232 28-9180-08 PD MidiTrap G-25        1 
รายการ

         23,197.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิmง 1992 
จํากัด

         21,680.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิmง 1992
 จํากัด

         21,680.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182056 24.05.2018

233 สารเคมี        6 
รายการ

         33,886.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อตุสาหกรรมเครื�อง
หอมไทย-จนี จํากัด

         31,670.00 บาท บรษิัท อตุสาหกรรมเครื�อง
หอมไทย-จนี จํากัด

         31,670.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182057 24.05.2018

234 Carbondioxide 99.999%        1 
รายการ

         32,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

         30,000.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

         30,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182058 25.05.2018

235 จา้งศกึษาแหลง่ที�มาของฝุ่ นละออง           1 งวด          13,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย เฉลมิพล รุจรดาวงศ์          13,500.00 บาท นาย เฉลมิพล รุจรดาวงศ์          13,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182059 25.05.2018

236 สอบเทยีบเครื�องมอืตามมาตรฐาน 
ISO17025

          1 งาน          19,260.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรโ์มโลย ีจํากัด          18,000.00 บาท บรษิัท เทอรโ์มโลย ีจํากัด          18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182060 25.05.2018

237 สอบเทยีบเครื�องมอืตามมาตรฐาน 
ISO17025

          1 งาน          10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรโ์มโลย ีจํากัด          10,000.00 บาท บรษิัท เทอรโ์มโลย ีจํากัด          10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182061 25.05.2018

238 จา้งดําเนนิการทดสอบ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑ์

          1 งวด         122,943.00 114,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สปินคอนโทรล 
เอเชยี จํากัด

       114,900.00 บาท บรษิัท สปินคอนโทรล 
เอเชยี จํากัด

       114,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182062 25.05.2018

239 Anti-M13 Bacteriophage Coat 
Protein

       1 
รายการ

         20,415.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากัด

         19,080.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากัด

         19,080.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182063 25.05.2018

240 จา้งเหมาการพัฒนาเทคนคิในการ
เตรยีมตัวอยา่ง

          1 งวด          54,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว จันทรท์วิา ฉกรรจ์
ศลิป์

         54,000.00 บาท นางสาว จันทรท์วิา ฉกรรจ์
ศลิป์

         54,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182064 25.05.2018

241 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

         24,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์
(ไทยแลนด)์ จํากัด

         23,177.57 บาท บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์
(ไทยแลนด)์ จํากัด

         23,177.57 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182065 30.05.2018

242 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

         28,783.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนวา ไบโอ
เทคโนโลย ีจํากัด

         26,900.00 บาท บรษิัท อนิโนวา ไบโอ
เทคโนโลย ีจํากัด

         26,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182066 28.05.2018

243 สารเคมี        8 
รายการ

         72,802.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         68,040.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

         68,040.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182067 28.05.2018

244 ทดสอบสิ�งทอ           1 งาน            6,711.04    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           6,272.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื�อสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ�งทอ

           6,272.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182068 28.05.2018

245 ซืmอ ตูเ้ย็น 4 องศาเซลเซยีส           1 งวด         488,000.00 488,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชั�น จํากัด

       456,074.77 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชั�น จํากัด

       456,074.77 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182069 28.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

ผูเ้สนอราคา และราคาที!
เสนอ

 เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที! 1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 31 พฤษภาคม 2561

246 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

           9,737.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร 
จํากัด

           9,100.00 บาท บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร 
จํากัด

           9,100.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182070 28.05.2018

247 เครื�องชั�งไฟฟ้าทศนยิม 4 ตําแหน่ง           1 งวด         347,964.00 347,964.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

       322,000.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

       322,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6041182071 28.05.2018

248 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 
รายการ

         51,999.99    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากัด

         48,598.12 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากัด

         48,598.12 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182072 28.05.2018

249 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

           7,276.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์
และเคมวีจิัย

           6,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์
และเคมวีจิัย

           6,800.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182073 28.05.2018

250 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

         86,670.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด          81,000.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด          81,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182074 28.05.2018

251 สารเคมี        2 
รายการ

           4,654.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนียริ�ง จํากัด

           4,350.00 บาท บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนียริ�ง จํากัด

           4,350.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182075 28.05.2018

252 pH Probe 400mmx12 with 
swirvel adaptor

       1 
รายการ

         53,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สจุปิลุ ิเทคโนโลย ี
จํากัด

         50,000.00 บาท บรษิัท สจุปิลุ ิเทคโนโลย ี
จํากัด

         50,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182076 28.05.2018

253 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

         36,380.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากัด

         34,000.00 บาท บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากัด

         34,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182077 28.05.2018

254 Human IL-1 alpha/IL-1F1 
Quantikine

       1 
รายการ

         33,170.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอ
เทค จํากัด

         31,000.00 บาท บรษิัท ไทย แคน ไบโอ
เทค จํากัด

         31,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182078 28.05.2018

255 MED-2 12073/2 Cryo Box, 81 
Places

       1 
รายการ

           4,280.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

           4,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

           4,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182079 28.05.2018

256 Custom oligo syn, 1 oligos, 21 
mers,

       1 
รายการ

              314.58    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เม
ดกิ

             294.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ 
เมดกิ

             294.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182080 28.05.2018

257 Dermosoft GMCY 
Dr.Straetmans, Germany

       1 
รายการ

         10,967.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด          10,250.00 บาท บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด          10,250.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182082 30.05.2018

258 รถเข็นผา้อตุสาหกรรม           2 คัน          99,510.00    เฉพาะเจาะจง รา้น เอส ท ีเอส เท็กซไ์ทล์          93,000.00 บาท รา้น เอส ท ีเอส เท็กซไ์ทล์          93,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182083 30.05.2018

259 ถุงแดงใสข่ยะตดิเชื�อ ขนาด 
24x28, 25kg/pk

       1 
รายการ

           3,745.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั�น จํากัด

           3,500.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั�น จํากัด

           3,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182084 30.05.2018

260 ถุงแดงใสข่ยะตดิเชื�อ ขนาด 
24x28, 25kg/pk

       1 
รายการ

           1,872.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั�น จํากัด

           1,750.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั�น จํากัด

           1,750.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182085 30.05.2018

261 Carbondioxide 99.9% 29Kg/Cyl        1 
รายการ

           2,889.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

           2,700.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

           2,700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182086 30.05.2018

262 Ethyl Alcohol 20 lit commercial 
LC221200

       1 
รายการ

           2,675.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           2,500.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           2,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182087 30.05.2018

263 WASHDOWN #01 403-23-
ETH01

       1 
รายการ

           1,605.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยโพลเิมอร ์ซัพ
พลาย จํากัด

           1,500.00 บาท บรษิัท ไทยโพลเิมอร ์ซัพ
พลาย จํากัด

           1,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182088 30.05.2018

264 LEN-2 1.5029.14 Adapter 
Reduction Socket

       1 
รายการ

           1,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

           1,200.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

           1,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182089 30.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

ผูเ้สนอราคา และราคาที!
เสนอ

 เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที! 1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 31 พฤษภาคม 2561

265 Silver, wire, 0.5mm diam., 
99.9%

       1 
รายการ

           5,007.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           4,680.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

           4,680.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182090 30.05.2018

266 Sylgard 184, 1.1kg-Potting 
compound,

       1 
รายการ

         26,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนียริ�ง จํากัด

         25,000.00 บาท บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนียริ�ง จํากัด

         25,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182091 30.05.2018

267 วัสดวุทิยาศาสตร์        2 
รายการ

         23,540.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนียริ�ง จํากัด

         22,000.00 บาท บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนียริ�ง จํากัด

         22,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182092 30.05.2018

268 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

         14,445.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนียริ�ง จํากัด

         13,500.00 บาท บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนียริ�ง จํากัด

         13,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182093 30.05.2018

269 จา้งดําเนนิการทดสอบ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑ์

          1 งวด         122,943.00 122,943.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สปินคอนโทรล 
เอเชยี จํากัด

       114,900.00 บาท บรษิัท สปินคอนโทรล 
เอเชยี จํากัด

       114,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182094 31.05.2018

270 จา้งผูร้ับเหมาโครงสรา้ง
นทิรรศการแสดงผลงาน

          1 งวด         267,500.00 267,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มวิซ ์รพีับลคิ จํากัด        250,000.00 บาท บรษิัท มวิซ ์รพีับลคิ จํากัด        250,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182095 31.05.2018

271 Syringe Plastic 1 ml. Nippro 
(100/box)

       1 
รายการ

           3,210.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           3,000.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากัด

           3,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6041182102 11.05.2018

272 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 
รายการ

         69,190.00    เฉพาะเจาะจง  Fitzgerald Industries Int            2,035.00 USD  Fitzgerald Industries Int            2,035.00 USD มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180058 04.05.2018

273 Raman SERS Nanospongs 
substrates Pack 

       2 
รายการ

           9,520.00    เฉพาะเจาะจง  Simple Technologies 
Pte Ltd

             280.00 USD  Simple Technologies 
Pte Ltd

             280.00 USD มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180059 04.05.2018

274 SERS Substrate RandaS         10 ชิmน            8,610.00    เฉพาะเจาะจง  Integrated Optics, UAB              210.00 EUR  Integrated Optics, UAB              210.00 EUR มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180060 07.05.2018

275 อะไหลเ่ครื�อง Efficient and 
Economic

       4 
รายการ

         18,769.80    เฉพาะเจาะจง  NETZSCH Vakumix 
GMbH

             446.90 EUR  NETZSCH Vakumix 
GMbH

             446.90 EUR มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180061 07.05.2018

276 สารเคมี           1 ขวด            7,988.69    เฉพาะเจาะจง  GULF CHEMICAL              331.00 SGD  GULF CHEMICAL              331.00 SGD มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180062 07.05.2018

277 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 
รายการ

        147,395.00 147,395.00    เฉพาะเจาะจง  EPISKIN            3,595.00 EUR  EPISKIN            3,595.00 EUR มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180063 08.05.2018

278 Sample preparation           1 งาน         108,800.00 108,800.00    เฉพาะเจาะจง  Fanavaran Nano-
Meghyas (Fnm Co., Ltd.)

           3,200.00 USD  Fanavaran Nano-
Meghyas (Fnm Co., Ltd.)

           3,200.00 USD มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6042180064 09.05.2018

279 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 
รายการ

         40,500.00    เฉพาะเจาะจง  i-DNA Biotechnology 
Pte Ltd

           1,500.00 SGD  i-DNA Biotechnology 
Pte Ltd

           1,500.00 SGD มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180065 10.05.2018

280 High resolution Gas-Liquid 
Porometer

          1 set      1,955,250.00 1,955,250.00    เฉพาะเจาะจง  Porometer Ltd.          49,500.00 EUR  Porometer Ltd.          49,500.00 EUR มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180066 16.05.2018

281 2018 Exhibition stand for 
 Mekong 

          1 งาน         429,652.08 429,652.08    เฉพาะเจาะจง  Informa Exhibitions Pte 
Ltd

         12,168.00 USD  Informa Exhibitions Pte 
Ltd

         12,168.00 USD มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6042180067 25.05.2018

Beauty Show 14-16 June 
2018SAIGON Exhibition 
and Convention Center-SECC

282 Zine Oxide          10 kgs          24,820.00    เฉพาะเจาะจง  HONGWU 
INTERNATIONAL 
GROUP LTD

             730.00 USD  HONGWU 
INTERNATIONAL 
GROUP LTD

             730.00 USD มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6042180068 30.05.2018
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283 Nano Zinc oxide           3 kgs          10,200.00    เฉพาะเจาะจง  Shanghai Xinglu 
Chemical

             300.00 USD  Shanghai Xinglu 
Chemical

             300.00 USD มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6042180069 30.05.2018

284 จา้งวเิคราะหค์ณุสมบัตขิองตัวเร่ง
ปฏกิริยิา

          2 งวด          60,000.00    เฉพาะเจาะจง นาง สโรชา สําราญรณศักดิ{          60,000.00 บาท นาง สโรชา สําราญรณศักดิ{          60,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180047 01.05.2018

(6052180033)
285 จา้งเหมาจัดการฐานขอ้มลู

ครุภัณฑส์ําหรับหอ้งปฏบิัตกิาร
           5งวด         102,000.00 102,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามพ ีโปรเฟซ

ชันนัล จํากัด
       102,000.00 บาท บรษิัท สามพ ีโปรเฟซ

ชันนัล จํากัด
       102,000.00 บาท มคีณุลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180048 01.05.2018

(6052180034)
286 Freezer Mill           1 งวด         786,450.00 786,450.00 ประกาศเชญิ

ชวน-ประกวด
ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์
จํากัด

       714,953.27 บาท บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์
จํากัด

       714,953.27 บาท เป็นผูเ้สนอราคา
ตํ�าสดุ

6043180049 02.05.2018

(6051180009)
287 ชดุวเิคราะหห์าชนดิและปรมิาณ

สารสําคัญพรอ้ม
          1 งวด      3,800,000.00 3,800,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอน

ตฟิิค จํากัด
     3,551,401.87 บาท บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอน

ตฟิิค จํากัด
     3,551,401.87 บาท มคีณุลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180061 02.05.2018

บนแผน่วเิคราะห ์TLC/HPTLC 
(TLC/HPTLC

(6051180018)

Densitometic Analysis System)

288 Handheld Raman Spectrometer           1 งวด      2,170,000.00 2,170,000.00 ประกาศเชญิ
ชวน-ประกวด
ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม 
จํากัด

     2,025,000.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม 
จํากัด

     2,025,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6043180051 03.05.2018

(6051180010)
289 เครื�องปิดผนกึสญุญากาศพรอ้ม

ระบบเตมิแกซ๊
          1 งวด         719,970.90 719,970.90 ประกาศเชญิ

ชวน-ประกวด
ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท โตนเิทค อคิวปิ
เมนท ์แอนด ์เคมคิัล จํากัด

       671,962.62 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิ
เมนท ์แอนด ์เคมคิัล จํากัด

       671,962.62 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6043180053 11.05.2018

(6051180012)
290 วเิคราะหเ์คมทีางเคมไีฟฟ้า           1 งวด      1,250,000.00 1,250,000.00 ประกาศเชญิ

ชวน-ประกวด
ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม 
จํากัด

     1,166,355.14 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม 
จํากัด

     1,166,355.14 บาท เป็นผูเ้สนอราคา
ตํ�าสดุ

6043180054 15.05.2018

(6051180013)
291 จา้งศกึษาสถานภาพและแนวโนม้

ทางการตลาดใน
          1 งาน         208,650.00 208,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซเีอสเอ็น รเีสริช์ 

จํากัด
       195,000.00 บาท บรษิัท ซเีอสเอ็น รเีสริช์ 

จํากัด
       195,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6043180055 16.05.2018

อนาคตของนาโนเซลลโูลส 
(Nanocellulose)

(6052180035)

และถ่านกัมมันต ์(Activated 
Carbon)

292 High Power Plasma Cleaner           1 งวด      5,000,000.00 5,000,000.00 ประกาศเชญิ
ชวน-ประกวด
ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท ภูดศิณเ์ทค จํากัด      4,644,859.81 บาท บรษิัท ภูดศิณเ์ทค จํากัด      4,644,859.81 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6043180056 16.05.2018

(6051180014)
293 ระบบวเิคราะหอ์งคป์ระกอบกา๊ซ

รวมแบบออนไลน์
          1 งวด         830,000.00 830,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 

จํากัด
       771,028.04 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 

จํากัด
       771,028.04 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

6043180057 17.05.2018

(6051180015)
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294 จา้งหาขอ้มลูและการเตรยีม
ตัวอยา่งวัสดดุดูซับพลังงานความ
รอ้น

          2 งวด          45,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนัชพร อทุธา          45,000.00 บาท นางสาว ธนัชพร อทุธา          45,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180058 17.05.2018

จากแสงอาทติยส์ําหรับระบบรวม
แสงอาทติยอ์ณุหภูมสิงู

(6052180036)

295 เครื�องทําแหง้แบบพ่นฝอย(Spray
 dryer)

          1 งวด      3,081,985.20 3,081,985.20 ประกาศเชญิ
ชวน-ประกวด
ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

     2,873,831.78 บาท บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

     2,873,831.78 บาท เป็นผูเ้สนอราคา
ตํ�าสดุ

6043180059 18.05.2018

(6051180016)
296 ระบบประมวลผลภาพถ่ายเชงิ

ชวีภาพ
          1 งวด         834,600.00 834,600.00 ประกาศเชญิ

ชวน-ประกวด
ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เจ-บิ�คส ์เทรดดิmง 
จํากัด

       643,820.56 บาท บรษิัท เจ-บิ�คส ์เทรดดิmง 
จํากัด

       643,820.56 บาท เป็นผูเ้สนอราคา
ตํ�าสดุ

6043180060 18.05.2018

(6051180017)
297 เครื�องวัดการสะทอ้นแสง           1 งวด      2,300,000.00 2,300,000.00 ประกาศเชญิ

ชวน-ประกวด
ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท สเปคทรัล 
เทคโนโลย ีอนิสทรูเมน้ท ์
จํากัด

     2,074,766.36 บาท บรษิัท สเปคทรัล 
เทคโนโลย ีอนิสทรูเมน้ท ์
จํากัด

     2,074,766.36 บาท เป็นผูเ้สนอราคา
ตํ�าสดุ

6043180062 22.05.2018

(6051180019)
298 การออกแบบและสรา้งตน้แบบ

และซอรฟ์แวร์
          2 งวด         295,000.00 275,700.93    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิฟอรเ์มชั�น 

เทคโนโลย ีออน จํากัด
       275,700.93 บาท บรษิัท อนิฟอรเ์มชั�น 

เทคโนโลย ีออน จํากัด
       275,700.93 บาท มคีณุลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180064 30.05.2018

(6056180002)
299 จา้งเหมาบรกิารบันทกึขอ้มลูและ

ประสานงานทั�วไป
           4งวด          75,600.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว นติยา ชุม่ชื�น          75,600.00 บาท นางสาว นติยา ชุม่ชื�น          75,600.00 บาท มคีณุลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

6043180065 31.05.2018

(6052180038)
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