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1

จา้ง บํารุงรักษาเครื�อง Chemisorption 
Analyzer เลขครุภัณฑ ์
6630-027-0001-0000078-000 สังกดั
ทมีวจิัยเร่งปฏกิริยิา จํานวน 2 เครื�อง

38,520.00        เฉพาะเจาะจง 0105560025100
บรษิัท แอนตัน พาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

38,520.00         
บรษิัท แอนตัน พาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

38,520.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013419 02/08/2019

2

จา้ง เหมาเตรยีมพืNนที�พรอ้มตดิตัNงเครื�อง
ทําแหง้แบบพน่ฝอยดว้ย
คารบ์อนไดออกไซด ์
(Supercritical/subcritical CO2 Spray 
Drying Equipment)

288,900.00      เฉพาะเจาะจง 0105556103347
บรษิัท  คอมพลที ซายน์
 จํากดั

989,750.00       
บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

989,750.00      
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014131 14/08/2019

3
จา้ง จา้งเหมาตดิตัNงตูแ้ละสายเมนไฟฟ้า
หอ้งปฎบิัตกิารวจิัย NNP-201

48,364.00        เฉพาะเจาะจง 0105557019684
บรษิัท เจ.เอส.บ.ี 
เอ็นจเินยีริ�ง 2014 จํากดั

48,364.00         
บรษิัท เจ.เอส.บ.ี 
เอ็นจเินยีริ�ง 2014 จํากดั

48,364.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013427 02/08/2019

4 ซืNอ ครุภัณฑ ์RI 3,745,000.00    3,500,000.00    

การประกาศเชญิ
ชวนทั�วไป วธิี
ประกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส ์
(e-bidding)

0105555081668
บรษิัท ไอดไีอ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

3,740,000.00    
บรษิัท ไอดไีอ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

3,740,000.00    
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014704 23/08/2019

5 ซืNอ ครุภัณฑ ์RI 658,000.00      

614,953.27       

การประกาศเชญิ
ชวนทั�วไป วธิี
ประกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส ์
(e-bidding)

0105544013666
บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั

556,400.00       
บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั

556,400.00      ราคาตํ�าสดุ PO19015180 03/09/2019

6 ซืNอ ครุภัณฑ ์RI 658,000.00      

614,953.27       

การประกาศเชญิ
ชวนทั�วไป วธิี
ประกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส ์
(e-bidding)

0105550014547
 บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ี
จํากดั

658,000.00       
บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั

556,400.00      ราคาตํ�าสดุ PO19015180 25/12/2019

7
จา้ง จัดจา้งตดิตัNงระบบกลอ้งวงจรปิด
หอ้งปฎบิัตกิารวจิัย INC2B-109 (Surface 
Area Analysis)

4,708.00          เฉพาะเจาะจง 0135554011607 บรษิัท ศฐุศิา จํากดั 4,708.00          บรษิัท ศฐุศิา จํากดั 4,708.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013581 05/08/2019

8 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 14,690.00        เฉพาะเจาะจง
Nanolab Instruments 
Sdn Bhd.

14,690.00         
Nanolab Instruments 
Sdn Bhd.

14,690.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013402 01/08/2019

9
จา้ง ขึNนรูปแม่พมิพส์ําหรับโครงสรา้งและ
รูปลักษณะสําหรับการฉีดขึNนรูปชดุตรวจ
ไกลเคทเตดอัลบมูนิ

497,550.00      เฉพาะเจาะจง 0105535003378
บรษิัท เซน็ตห์ลยุส์
พลาส-โมลด์ จํากดั

497,550.00       
บรษิัท เซน็ตห์ลยุสพ์ลาส-
โมลด์ จํากดั

497,550.00      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013379 01/08/2019

10

ซืNอ เพื�อนํามาใชใ้นการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 
เรื�อง "การใชโ้มเดล 3 มติขิองเนืNอเยื�อ
ผวิหนังและลําไส ้เพื�อทดสอบ
ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของสาร
ออกฤทธิmและผลติภัณฑเ์วชสําอางและ
อาหารเสรมิ"

499,993.87      เฉพาะเจาะจง 0103525036115
หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

498,994.50       
หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

498,994.50      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013380 01/08/2019

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที	 1-31 สงิหาคม 2562
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11
จา้ง ขนยา้ย ตดิตัNง ซอ่มบํารุง ปรับปรุง 
และทดสอบ ชดุรแีอกเตอรแ์บบตอ่เนื�อง   
สําหรับงานปรับสภาพชวีมวล

278,783.15      เฉพาะเจาะจง 0115561023887 บรษิัท จอีารด์ ีเทค จํากดั 278,783.15       บรษิัท จอีารด์ ีเทค จํากดั 278,783.15      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013414 02/08/2019

12 ซืNอ กลอ้งวงจรปิด ชนดิ IP Camera 6,848.00          เฉพาะเจาะจง 0105560115010
บรษิัท โปรเกรส โปรดักส์
 ซพัพลาย จํากดั

6,848.00          
บรษิัท โปรเกรส โปรดักส์
 ซพัพลาย จํากดั

6,848.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013322 01/08/2019

13
จา้ง จัดจา้งทําโลห่เ์พื�อมอบใหก้บั
พนักงานที�ไดส้รา้งผลงานใหก้บั ศน. เป็น
รางวัลที�ไดร้ับในประเทศและตา่งประเทศ

44,833.00        เฉพาะเจาะจง 0105550098333
บรษิัท อะเบาท ์โทรฟี�  
จํากดั

44,833.00         
บรษิัท อะเบาท ์โทรฟี�  
จํากดั

44,833.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013323 01/08/2019

14

ซืNอ เพื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบทดสอบและคัดกรอง
สารออกฤทธิmจากธรรมชาตทิี�มคีณุสมบัติ
ชะลอวัยและตา้นมะเร็ง

1,391.00          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

1,391.00          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

1,391.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013324 01/08/2019

15 จา้ง จา้งยอ้มตัวอย่างสําหรับงานวจิัย 1,050.00          เฉพาะเจาะจง 0105554102866
บรษิัท พาโทโลจ ี
ไดแอกโนสตกิ เซน็เตอร์
 จํากดั

1,050.00          
บรษิัท พาโทโลจ ี
ไดแอกโนสตกิ 
เซน็เตอร ์จํากดั

1,050.00          
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013325 01/08/2019

16 ซืNอ for cryosection 3,959.00          เฉพาะเจาะจง 0105544013666
บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั

3,959.00          
บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั

3,959.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013326 01/08/2019

17 ซืNอ ใชส้ําหรับเลีNยงเซลลล์ําไส ้ 5,243.00          เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากดั 5,243.00          บรษิัท กบิไทย จํากดั 5,243.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013327 01/08/2019

18 ซืNอ Swagelok สําหรับ echem cell 7,757.50          เฉพาะเจาะจง 0105537062398
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติNงจํากดั

7,757.50          
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติNงจํากดั

7,757.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013328 01/08/2019

19 ซืNอ ซืNอ Porcelain Crucible + Lid 5,136.00          เฉพาะเจาะจง 0745556007202
บรษิัท อตุสากาญจน ์
จํากดั

5,136.00          บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากดั 5,136.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013329 01/08/2019

20 ซืNอ งายวจิัย 4,601.00          เฉพาะเจาะจง 0105531047265
บรษิัท อตุสาหกรรม
เครื�องหอมไทย-จนี จํากดั

4,601.00          
บรษิัท อตุสาหกรรม
เครื�องหอมไทย-จนี จํากดั

4,601.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013330 01/08/2019

21 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 8,774.00          เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

8,774.00          
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

8,774.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013331 01/08/2019

22 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 4,012.50          เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

4,012.50          
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

4,012.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013332 31/08/2019
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23 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 4,012.50          เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

4,012.50          
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

4,012.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013332 01/08/2019

24

ซืNอ ซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหลข่องเครื�อง
สรา้งตน้แบบโครงสรา้งสามมติ ิเลข
ครุภัณฑ ์6695-064-0001-0000556-000
 สังกดั ทมีวจิัยเข็มระดับนาโน (NND) 
จํานวน 1 เครื�อง

62,060.00        เฉพาะเจาะจง 0105537108673
บรษิัท แอพพลแิคด 
จํากดั

62,060.00         บรษิัท แอพพลแิคด จํากดั 62,060.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013333 01/08/2019

25 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 1,284.00          เฉพาะเจาะจง 0105561035389
บรษิัท เอสโอเอ 
อนิเตอรซ์พัพลาย จํากดั

1,284.00          
บรษิัท เอสโอเอ อนิเตอร์
ซพัพลาย จํากดั

1,284.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013334 01/08/2019

26

ซืNอ สารเคมเีพื�อใชใ้นโครงการการ
ดัดแปลงโครงสรา้งอนุพันธข์องคมูารนิและ
ไดฟลอูอโรโบรอนบตีา้ไดคโีตเนตเพื�อใช ้
เป็นตัวตรวจวัดทางเคมทีี�ละลายนํNา

17,227.00        เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

17,227.00         
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

17,227.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013335 01/08/2019

27 ซืNอ วจิัย 12,572.50        เฉพาะเจาะจง 0105528024811 บรษิัท ธรีะเทรดดิNง จํากดั 12,572.50         บรษิัท ธรีะเทรดดิNง จํากดั 12,572.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013336 01/08/2019

28 ซืNอ เป็นเชืNอเพลงิในการผลติ 9,636.25          เฉพาะเจาะจง 0135538001988
บรษิัท ไทยสเปเชี�ยล
แกส๊ จํากดั

9,636.25          
บรษิัท ไทยสเปเชี�ยลแกส๊
 จํากดั

9,636.25          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013337 01/08/2019

29 ซืNอ Oleic acid เพื�อการวจิัย 2,568.00          เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

2,568.00          
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

2,568.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013338 01/08/2019

30
ซืNอ solvents สําหรับสังเคราะหต์ัวเร่ง
ปฏกิริยิา

3,745.00          เฉพาะเจาะจง 0105551110906
บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บ
สแกน จํากดั

3,745.00          
บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บ
สแกน จํากดั

3,745.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013339 01/08/2019

31 ซืNอ สารเคม ีเพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 12,500.00        เฉพาะเจาะจง 0125558025297
บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั�น 
จํากดั

12,500.00         
บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั�น 
จํากดั

12,500.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013340 01/08/2019

32
จา้ง เพื�อประชาสัมพันธง์านกจิกรรม
ครบรอบ 16 ปี ศน.

63,964.60        เฉพาะเจาะจง 0103555018441
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

63,964.60         
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

63,964.60        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013418 02/08/2019

33
ซืNอ ซืNอิ Zirconium(IV) chloride 
anhydrous

2,675.00          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

2,675.00          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

2,675.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013385 01/08/2019
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34 ซืNอ vials สําหรับสังเคราะหต์ัวเร่งปฏกิริยิา 4,670.55          เฉพาะเจาะจง 0125545003516
บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรูเมน้ท์
(ประเทศไทย) จํากดั

4,670.55          
บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรูเมน้ท์
(ประเทศไทย) จํากดั

4,670.55          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013386 01/08/2019

35 ซืNอ วัสดวุทิยส์ําหรับระบบทดสอบปฏกิริยิา 16,103.50        เฉพาะเจาะจง 0105537062398
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติNงจํากดั

16,103.50         
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติNงจํากดั

16,103.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013387 01/08/2019

36
ซืNอ วัสดวุทิยส์ําหรับตอ่ระบบทดสอบ
ปฏกิริยิาแบบตอ่เนื�อง

43,532.95        เฉพาะเจาะจง 0105537062398
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติNงจํากดั

43,532.95         
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติNงจํากดั

43,532.95        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013388 01/08/2019

37
ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร ์เพื�อใชใ้น
โครงการวจิัย

16,552.90        เฉพาะเจาะจง 0125554020762
บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนยีริ�ง จํากดั

16,552.90         
บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนยีริ�ง จํากดั

16,552.90        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013389 01/08/2019

38
ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร ์เพื�อใชใ้น
โครงการวจิัย

2,675.00          เฉพาะเจาะจง 0105558031441
บรษิัท สยามอนิเตอร์
เซอรว์สิแอนดค์อนซลั
แตนท ์จํากดั

2,675.00          
บรษิัท สยามอนิเตอร์
เซอรว์สิแอนดค์อนซลั
แตนท ์จํากดั

2,675.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013390 01/08/2019

39 ซืNอ งานวจิัยโครงการ P1851716 2,118.60          เฉพาะเจาะจง 0125554020762
บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนยีริ�ง จํากดั

2,118.60          
บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนยีริ�ง จํากดั

2,118.60          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013391 01/08/2019

40 ซืNอ งานวจิัยโครงการ P1851716 4,879.20          เฉพาะเจาะจง 0105522000669
บรษิัท เบคไทย 
กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

4,879.20          
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั

4,879.20          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013392 01/08/2019

41 ซืNอ ท่อสแตนเลสสําหรับทดสอบปฏกิริยิา 9,630.00          เฉพาะเจาะจง 0105556103347
บรษิัท  คอมพลที ซายน์
 จํากดั

9,630.00          
บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

9,630.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013393 01/08/2019

42 ซืNอ ท่อแกส๊สําหรับวเิคราะหต์ัวอย่าง 2,782.00          เฉพาะเจาะจง 0105550080574
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั

2,782.00          
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากดั

2,782.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013394 01/08/2019

43
จา้ง ตน้ไมแ้ละรัNว สติwกเกอร4์ สเีคลอืบดา้น
 จัดงานครบรอบ 16 ปี ศน.

10,914.00        เฉพาะเจาะจง 0103555018441
หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

10,914.00         
หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

10,914.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013395 01/08/2019

44 ซืNอ ครุภัณฑห์ลักเพิ�มเตมิ 18,083.00        เฉพาะเจาะจง 0105535052123
บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากดั

18,083.00         บรษิัท มรกตไฮเทค จํากดั 18,083.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013396 01/08/2019

45 ซืNอ ป้ายบง่ชีNสถานะท่อแกส๊ 12,840.00        เฉพาะเจาะจง 0103555018441
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

12,840.00         
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี

12,840.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013486 02/08/2019
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46 ซืNอ ผา้สเกริต์โต๊ะ 15,000.01        เฉพาะเจาะจง 0105559026670
บรษิัท เอ็ม วาย เดคคอร์
 จํากดั

15,000.00         
บรษิัท เอ็ม วาย เดคคอร ์
จํากดั

15,000.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013487 02/08/2019

47
จา้ง พัฒนาระบบสําหรับทดสอบการหยบิ
จับนิNวมอืหุน่ยนตน์ิ�ม

399,800.00      เฉพาะเจาะจง 3520300096046 นายปณต นพทศพร 399,800.00       นายปณต นพทศพร 399,800.00      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013463 02/08/2019

48 ซืNอ เพื�อใชใ้นการทดลอง 973.70            เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

973.70             
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

973.70            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013433 02/08/2019

49 ซืNอ ท่อแกส๊สําหรับวเิคราะหต์ัวอย่าง 4,708.00          เฉพาะเจาะจง 0105550080574
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั

4,708.00          
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากดั

4,708.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013434 02/08/2019

50
ซืNอ กระบอกเทปลอนสําหรับใสต่ัวอย่าง
เพื�อทดสอบปฏกิริยิา

11,235.00        เฉพาะเจาะจง 0102542000050
หา้งหุน้สว่นสามัญนติิ
บคุคลเอส พ ีกลาส แอนด์

11,235.00         
หา้งหุน้สว่นสามัญนติิ
บคุคลเอส พ ีกลาส แอนด์

11,235.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013436 02/08/2019

51 ซืNอ Zr สําหรับ MOF 14,980.00        เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

14,980.00         
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

14,980.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013435 02/08/2019

52
จา้ง สอบเทยีบเครื�องมอืวทิยาศาสตรข์อง
ฝ่ายวจิัย จํานวน 22 ชิNน

21,614.00        เฉพาะเจาะจง 0105540040201
บรษิัท แคลเิบรชั�น แล
บอราทอร ีจํากดั

21,614.00         
บรษิัท แคลเิบรชั�น แลบอ
ราทอร ีจํากดั

21,614.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013439 02/08/2019

53 ซืNอ วัสดสุําหรับใชป้ฏบิัตงิานวจิัย 16,092.80        เฉพาะเจาะจง 0105554130452
บรษิัท โตนเิทค อคิวปิ
เมนท ์แอนด ์เคมคิัล 
จํากดั

16,092.80         
บรษิัท โตนเิทค อคิวปิ
เมนท ์แอนด ์เคมคิัล จํากดั

16,092.80        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013440 02/08/2019

54 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง
กรมการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก

20,000.00         
กรมการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก

20,000.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013441 02/08/2019

55 ซืNอ 2,5-Pyridinedicarboxylic acid 98% 8,795.40          เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

8,795.40          
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

8,795.40          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013442 02/08/2019

56 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 1,926.00          เฉพาะเจาะจง 0105550080574
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั

1,926.00          
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากดั

1,926.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013444 02/08/2019

57

ซืNอ เพื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบทดสอบและคัดกรอง
สารออกฤทธิmจากธรรมชาตทิี�มคีณุสมบัติ
ชะลอวัยและตา้นมะเร็ง

67,930.56        เฉพาะเจาะจง 0105559172323
บรษิัท จโีนแม็กซ ์
เทคโนโลยสี ์จํากดั

67,930.56         
บรษิัท จโีนแม็กซ ์
เทคโนโลยสี ์จํากดั

67,930.56        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013445 02/08/2019
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ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

58 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 11,770.00        เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

11,770.00         
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

11,770.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013446 02/08/2019

59
ซืNอ Cryo 1 degree C Freezing 
Container,PC,NALGENE

13,482.00        เฉพาะเจาะจง 0105555184076
บรษิัท โปรวชิั�น ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

13,482.00         
บรษิัท โปรวชิั�น ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

13,482.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013447 02/08/2019

60 ซืNอ สําหรับ molecular experiment 14,445.00        เฉพาะเจาะจง 0105554096467
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

14,445.00         
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

14,445.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013448 02/08/2019

61
จา้ง ศกึษาเเละวเิคราะหโ์ครงสรา้งทาง
อเิล็คทรอนกิสแ์ละDensity of State ของ
วัสดนุาโนชนดิใหม่ฯ

150,000.00      เฉพาะเจาะจง 1110100153817 นางสาวธารทพิย ์รุ่งเจรญิ 150,000.00       นางสาวธารทพิย ์รุ่งเจรญิ 150,000.00      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013424 02/08/2019

62
ซืNอ ชั Nนวางรองเทา้สําหรับหอ้งปฏบิัตกิาร 
NANC

11,890.00        เฉพาะเจาะจง 0107551000134
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

11,890.00         
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

11,890.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013585 05/08/2019

63 ซืNอ ครุภัณฑห์ลักเพิ�มเตมิ 89,880.00        เฉพาะเจาะจง 0105522000669
บรษิัท เบคไทย 
กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

89,880.00         
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั

89,880.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013576 05/08/2019

64 ซืNอ ครุภัณฑห์ลักเพิ�มเตมิ 34,775.00        เฉพาะเจาะจง 0135549009527
บรษิัท โปรโทรนกิส ์
อนิเตอรเ์ทรด จํากดั

34,775.00         
บรษิัท โปรโทรนกิส ์
อนิเตอรเ์ทรด จํากดั

34,775.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013578 05/08/2019

65 ซืNอ ครุภัณฑห์ลักเพิ�มเตมิ 11,663.00        เฉพาะเจาะจง 0105535052123
บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากดั

11,663.00         บรษิัท มรกตไฮเทค จํากดั 11,663.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013569 05/08/2019

66 ซืNอ ACROPCAP 0.2UM, SUPOR, 10/BX 20,544.00        เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

20,544.00         
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

20,544.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013582 05/08/2019

67 ซืNอ ครุภัณฑห์ลักเพิ�มเตมิ 15,729.00        เฉพาะเจาะจง 0135557004032
บรษิัท พาสเทล แอสโซ
ซเิอท จํากดั

15,729.00         
บรษิัท พาสเทล แอสโซซิ
เอท จํากดั

15,729.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013562 05/08/2019

68 ซืNอ ครุภัณฑห์ลักเพิ�มเตมิ 7,896.60          เฉพาะเจาะจง 0105535052123
บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากดั

7,896.60          บรษิัท มรกตไฮเทค จํากดั 7,896.60          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013564 05/08/2019

69 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 427.37            เฉพาะเจาะจง IONTOSORB 427.37             IONTOSORB 427.37            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013574 05/08/2019

หนา้ที� 6 จาก 35



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง
เลขประจาํตวัผู้

เสยีภาษี
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

70 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 610.00            เฉพาะเจาะจง
Xiamen Tmax Battery 
Equipments Limited

610.00             
Xiamen Tmax Battery 
Equipments Limited

610.00            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013567 05/08/2019

71 ซืNอ เพื�อนํามาใชใ้นโครงการวจิัย 8,827.50          เฉพาะเจาะจง 0105554077241
บรษิัท เฮเดล 
เทคโนโลยสี์
 (ประเทศไทย) จํากดั

8,827.50          
บรษิัท เฮเดล 
เทคโนโลยสี ์
 (ประเทศไทย) จํากดั

8,827.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013556 05/08/2019

72 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 657.68            เฉพาะเจาะจง
McMaster-Carr Supply 
Company

657.68             
McMaster-Carr Supply 
Company

657.68            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013570 05/08/2019

73 ซืNอ N,N-Dimethylformamide 5,136.00          เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

5,136.00          
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

5,136.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013557 05/08/2019

74 ซืNอ Polyacrylonitrile 12,240.80        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

12,240.80         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

12,240.80        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013558 05/08/2019

75 ซืNอ Titanium(IV) n-butoxide 3,745.00          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

3,745.00          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

3,745.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013559 05/08/2019

76 จา้ง จัดทํารายงานประจําปี 2561 146,590.00      เฉพาะเจาะจง 0133548005810
หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส 
เอท อนิเตอร์

146,590.00       
หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส 
เอท อนิเตอร์

146,590.00      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013886 08/08/2019

77 ซืNอ เครื�องวัดระยะเลเซอร์ 8,025.00          เฉพาะเจาะจง 0105560115010
บรษิัท โปรเกรส 
โปรดักส ์ซพัพลาย จํากดั

8,025.00          
บรษิัท โปรเกรส 
โปรดักส ์ซพัพลาย จํากดั

8,025.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013586 05/08/2019

78
จา้ง การศกึษาสภาวะการสกดัสารสําคัญ
จากบัวบกดว้ยเทคนคิการสกดัแบบ 
Subcritical Water Extraction

175,000.00      เฉพาะเจาะจง 0994000158564
คณะเภสัชศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

350,000.00       
คณะเภสัชศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

350,000.00      มคีวามชํานาญเฉพาะ PO19013698 07/08/2019

79 ซืNอ เครื�องวัดความเร็วลมแบบใบพัด 10,646.50        เฉพาะเจาะจง 0105560115010
บรษิัท โปรเกรส โปรดักส์
 ซพัพลาย จํากดั

10,646.50         
บรษิัท โปรเกรส โปรดักส์
 ซพัพลาย จํากดั

10,646.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013587 05/08/2019

80
ซืNอ ซืNอสารเคมเีพื�อใชใ้นโรงงาน (บ.อติัล
มาร)์

2,675.00          เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

2,675.00          
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

2,675.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013588 05/08/2019

81
ซืNอ ซืNอวัตถดุบิเพื�อใชใ้นกระบวนการผลติ 
(บรษิัท P.C.Intertrade)

16,050.00        เฉพาะเจาะจง 0105535141291
บรษิัท พ.ีซ.ีอนิเตอรเ์ท
รด จํากดั

16,050.00         
บรษิัท พ.ีซ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
จํากดั

16,050.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013580 05/08/2019

หนา้ที� 7 จาก 35



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง
เลขประจาํตวัผู้

เสยีภาษี
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

82
ซืNอ เพื�อใชใ้นโครงการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ
ประโยชนผ์ลงานวจิัย

2,942.50          เฉพาะเจาะจง 0105533074227
บรษิัท สัมมทิ เคมคีอล 
จํากดั

2,942.50          
บรษิัท สัมมทิ เคมคีอล 
จํากดั

2,942.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013590 05/08/2019

83
ซืNอ เพื�อใชใ้นโครงการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ
ประโยชนผ์ลงานวจิัย

5,275.10          เฉพาะเจาะจง 0105545022545 บรษิัท โบนันซา่เทคจํากดั 5,275.10          บรษิัท โบนันซา่เทคจํากดั 5,275.10          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013593 05/08/2019

84 ซืNอ เพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 23,539.67        เฉพาะเจาะจง 0105528002817
บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ์
 (1985) จํากดั

22,587.70         
บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์
(1985) จํากดั

22,587.70        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013591 05/08/2019

85 ซืNอ เพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 10,700.00        เฉพาะเจาะจง 0105534108761
บรษิัท โคลอสซอล 
อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั

10,700.00         
บรษิัท โคลอสซอล 
อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั

10,700.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013592 05/08/2019

86

ซืNอ สารเคมเีพื�อใชใ้นโครงการการ
ดัดแปลงโครงสรา้งอนุพันธข์องคมูารนิและ
ไดฟลอูอโรโบรอนบตีา้ไดคโีตเนตเพื�อใช ้
เป็นตัวตรวจวัดทางเคมทีี�ละลายนํNา

28,258.70        เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ
 เอ็กซเ์พรส จํากดั

28,258.70         
บรษิัท เคมเิคลิ 
เอ็กซเ์พรส จํากดั

28,258.70        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013594 05/08/2019

87
ซืNอ ACRODISC SYRINGE FILTER, 
0.45UM,32M

13,696.00        เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

13,696.00         
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

13,696.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013595 05/08/2019

88
ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร ์เพื�อใชใ้น
โครงการวจิัย

17,847.60        เฉพาะเจาะจง 0125554020762
บรษิัท บญุนําพา 
เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั

17,847.60         
บรษิัท บญุนําพา 
เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั

17,847.60        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013596 05/08/2019

89

ซืNอ ซืNออะไหล ่Disposable 
Microbiological In-Line Filter ของ
ตูค้วบคมุอณุหภมูแิละกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ของฝ่ายวจิัย จํานวน 
4 ช ิNน

5,992.00          เฉพาะเจาะจง 0103514015863
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
อปุกรณ์และเคมวีจิัย

5,992.00          
หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์
และเคมวีจิัย

5,992.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013597 05/08/2019

90 ซืNอ สารเคมสีําหรับวจิัย 10,165.00        เฉพาะเจาะจง 0105545073948
บรษิัท ไดแอ็กโนสตคิ เอ
เวอรไ์ลท(์ประเทศไทย) 
จํากดั

10,165.00         
บรษิัท ไดแอ็กโนสตคิ 
เอเวอรไ์ลท(์ประเทศไทย)
 จํากดั

10,165.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013650 06/08/2019

91 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 4,494.00          เฉพาะเจาะจง 0105522000669
บรษิัท เบคไทย 
กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

4,494.00          
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั

4,494.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013651 06/08/2019

92 ซืNอ เม็ดอลมูนิัมเพื�อใชใ้นงานวจิัย 7,490.00          เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,490.00          บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,490.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013662 06/08/2019
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วธิซีื�อหรอืจา้ง
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รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื
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ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

93 ซืNอ เพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 14,980.00        เฉพาะเจาะจง 0105522000669
บรษิัท เบคไทย 
กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

14,980.00         
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั

14,980.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013663 06/08/2019

94 ซืNอ เพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 34,828.50        เฉพาะเจาะจง 0105558061358
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

34,828.50         
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

34,828.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013664 06/08/2019

95
จา้ง จา้งเหมาปรับปรุงระบบแจง้เหตเุพลงิ
ไหมอ้าคาร Nanotec Pilot Plant

246,637.14      เฉพาะเจาะจง 0135551006611
บรษิัท เอเซยีตกิ 
ไฟร ์เทค จํากดั

246,637.14       
บรษิัท เอเซยีตกิ 
ไฟร ์เทค จํากดั

246,637.14      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013890 08/08/2019

96 ซืNอ Evaporator Socket 684.80            เฉพาะเจาะจง 0125556010047
บรษิัท เอ็น เค แลบอรา
ทอร ี(ประเทศไทย) 
จํากดั

684.80             
บรษิัท เอ็น เค แลบอรา
ทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั

684.80            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013657 06/08/2019

97 จา้ง เพื�อตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํNา 80,464.00        เฉพาะเจาะจง 0105546096453
บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิาร
กลาง (ประเทศไทย) 
จํากดั

80,464.00         
บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิาร
กลาง (ประเทศไทย) จํากดั

80,464.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013658 06/08/2019

98 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 13,054.00        เฉพาะเจาะจง 0103525036115
หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

13,054.00         
หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

13,054.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013665 06/08/2019

99 ซืNอ เพื�อซืNอแผน่ HOPG 11,400.00        เฉพาะเจาะจง 0105547056676 บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 11,400.00         บรษิัท ซคี อนิเตอร ์จํากดั 11,400.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013659 06/08/2019

100 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 3,049.50          เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,049.50          บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,049.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013667 06/08/2019

101 ซืNอ จัดซืNอเพื�อใชใ้นงานวจิัย 33,170.00        เฉพาะเจาะจง 0105519011337
บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

33,170.00         
บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

33,170.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013660 06/08/2019

102 ซืNอ สารเคมสีําหรับทําการทดลอง 31,313.55        เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

31,313.55         
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

31,313.55        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013668 06/08/2019

103
ซืNอ วัสดวุทิยโ์ครงการสกดั และพัฒนาสาร
สกดัจากใบมะรุม

28,119.60        เฉพาะเจาะจง 0102542000050
หสน.เอส พ ีกลาส แอนด์
 เคมคีอล

28,119.60         
หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์
เคมคีอล

28,119.60        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013669 06/08/2019
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ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

104

จา้ง ตรวจสอบและซอ่มแซม เครื�องแกส๊
โครมาโทรกราฟีแบบหลายมติ ิเลขครุภัณฑ์
 6630-027-0001-0000194-000 สังกดั 
ทมีวจิัยตัวเร่งปฏกิริยิา (CAT) จํานวน 1 
เครื�อง

3,745.00          เฉพาะเจาะจง 0105546074786
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค
 จํากดั

3,745.00          
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

3,745.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013670 06/08/2019

105 ซืNอ ครุภัณฑโ์ครงการ 699,994.00      

654,200.00       

การประกาศเชญิ
ชวนทั�วไป วธิี
ประกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส ์
(e-bidding)

0105544112478
บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั

699,780.00       
บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั

699,780.00      ราคาตํ�าสดุ PO19013799 08/08/2019

106
จา้ง ออกแบบ เขยีนแบบ เขยีนโปรแกรม
และประกอบ เพื�อสรา้งตน้แบบกระบวนการ
ขึNนรูปตัวเกบ็ประจยุิ�งยวดทรงกระบอก

166,920.00      เฉพาะเจาะจง 0125554020762
บรษิัท บญุนําพา
 เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั

166,920.00       
บรษิัท บญุนําพา 
เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั

166,920.00      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014096 13/08/2019

107 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 25,038.00        เฉพาะเจาะจง 0105531047265
บรษิัท อตุสาหกรรม
เครื�องหอมไทย-จนี จํากดั

25,038.00         
บรษิัท อตุสาหกรรม
เครื�องหอมไทย-จนี จํากดั

25,038.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013713 07/08/2019

108
ซืNอ วัสดวุทิยเ์พื�อใชส้ําหรับการขยายขนาด
การสังเคราะหส์ารโฟโตโครมกิ

23,540.00        เฉพาะเจาะจง 0102542000050
หสน.เอส พ ีกลาส แอนด์
 เคมคีอล

23,540.00         
หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์
เคมคีอล

23,540.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013714 07/08/2019

109

ซืNอ สารเคมเีพื�อใชใ้นโครงการการ
ดัดแปลงโครงสรา้งอนุพันธข์องคมูารนิและ
ไดฟลอูอโรโบรอนบตีา้ไดคโีตเนตเพื�อใช ้
เป็นตัวตรวจวัดทางเคมทีี�ละลายนํNา

45,250.30        เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากดั

45,250.30         
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

45,250.30        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013802 08/08/2019

110
จา้ง ซอ่มแซม Power supply 
BIO-RAD_6630-027-0001-0000073-
000_EHS

7,490.00          เฉพาะเจาะจง 0105528024811 บรษิัท ธรีะเทรดดิNง จํากดั 7,490.00          บรษิัท ธรีะเทรดดิNง จํากดั 7,490.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013801 08/08/2019

111 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 23,112.00        เฉพาะเจาะจง 0105558061358
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

23,112.00         
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

23,112.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013806 08/08/2019

112 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 37,129.00        เฉพาะเจาะจง 0105558061358
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

37,129.00         
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

37,129.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013803 08/08/2019

113 ซืNอ สารเคมี 16,264.00        เฉพาะเจาะจง 0105524010432
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

16,264.00         
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

16,264.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013805 08/08/2019

114 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 11,021.00        เฉพาะเจาะจง 0103545018741
หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วัลเลย่์

11,021.00         
หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วัลเลย่์

11,021.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013804 08/08/2019
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วนัที	เอกสาร

115 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 8,816.80          เฉพาะเจาะจง 0735546001716
บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์
อนิทเิกรชั�น จํากดั

8,816.80          
บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์
อนิทเิกรชั�น จํากดั

8,816.80          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013850 08/08/2019

116 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 9,630.00          เฉพาะเจาะจง 0115560022607
บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากดั

9,630.00          
บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากดั

9,630.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013851 08/08/2019

117
ซืNอ All Glass SET Funnel Filtration 
System

20,859.65        เฉพาะเจาะจง 0105553153548
บรษิัท มทิ เทคโนโลย ี
จํากดั

20,859.65         
บรษิัท มทิ เทคโนโลย ี
จํากดั

20,859.65        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013852 08/08/2019

118 ซืNอ Cobaltous Chloride 25,091.50        เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

25,091.50         
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

25,091.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013853 08/08/2019

119 ซืNอ N,N-Dimethylacetamide 18,618.00        เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

18,618.00         
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

18,618.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013854 08/08/2019

120 ซืNอ หนา้กากหนา้กากใยสังเคราะห ์3 ชั Nน 13,910.00        เฉพาะเจาะจง 0125556000637
บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติm 
จํากดั

13,910.00         
บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติm 
จํากดั

13,910.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013865 08/08/2019

121
ซืNอ Sodium Chloride RPE 1000g 
(C479687)

6,077.60          เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

6,077.60          
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

6,077.60          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013864 08/08/2019

122
ซืNอ MICROTUBE 
1.5ML.BOIL-PROOF,500/BAG

8,560.00          เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

8,560.00          
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

8,560.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013863 08/08/2019

123 ซืNอ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 14,231.00        เฉพาะเจาะจง 0105555092155
บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั

14,231.00         
บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั

14,231.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013862 08/08/2019

124 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 18,725.00        เฉพาะเจาะจง 0105535141291
บรษิัท พ.ีซ.ี
อนิเตอรเ์ทรด จํากดั

18,725.00         
บรษิัท พ.ีซ.ี
อนิเตอรเ์ทรด จํากดั

18,725.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013869 08/08/2019

125
ซืNอ ซืNอสารมาตรฐาน PS สําหรับวเิคราะห ์
นํNาหนักโมเลกลุ

57,309.20        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

57,309.20         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

57,309.20        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013870 08/08/2019

126 ซืNอ วจิัย 6,184.60          เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากดั

6,184.60          
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

6,184.60          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013871 08/08/2019
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127 ซืNอ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 13,375.00        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

13,375.00         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

13,375.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013868 08/08/2019

128
ซืNอ EasyPrep Standard Vessel 
Assembly, 100mL  เพื�อประกอบการวจิัย

144,771.00      เฉพาะเจาะจง 0105512005307 บรษิัท ไทยยูนคี  จํากดั 144,771.00       บรษิัท ไทยยูนคี  จํากดั 144,771.00      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013892 08/08/2019

129 ซืNอ MIcropipette tip เพื�อใชใ้นงานวจิัย 12,037.50        เฉพาะเจาะจง 0105532058015
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติNง จํากดั

12,037.50         
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติNง จํากดั

12,037.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013873 08/08/2019

130
ซืNอ ซืNอหมวกคลมุผมเพื�อใชใ้นโรงงาน (บ.
เอ็นท ีเคมคิอล)

2,140.00          เฉพาะเจาะจง 0105558061358
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

2,140.00          
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

2,140.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013874 08/08/2019

131 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 7,490.00          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

7,490.00          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

7,490.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013875 08/08/2019

132 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 16,264.00        เฉพาะเจาะจง 0105558061358
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

16,264.00         
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

16,264.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013876 08/08/2019

133
ซืNอ ตลับหมกึสดีําสําหรับเครื�อง Printer 
หอ้ง ผศน.

5,320.00          เฉพาะเจาะจง 0107551000134
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

5,320.00          
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

5,320.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013898 08/08/2019

134
จา้ง ขนของเสยีอันตราย (Lab Waste) ไป
กําจัดอย่างเหมาะสมเพิ�มเตมิ

33,437.50        เฉพาะเจาะจง  010555007203
บรษิัท พเีอสท ี
เอนไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลย ีจํากดั

33,437.50         
บรษิัท พเีอสท ี
เอนไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลย ีจํากดั

33,437.50        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013899 08/08/2019

135 ซืNอ สารเคมสีําหรับงานวจิัย 107,567.10      เฉพาะเจาะจง 0113534001400
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
บางกอกเคมารท์

107,567.10       
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
บางกอกเคมารท์

107,567.10      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013897 08/08/2019

136 ซืNอ เพื�อใชใ้นการทดลอง 3,135.10          เฉพาะเจาะจง 0105524010432
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

3,135.10          
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

3,135.10          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013902 08/08/2019

137
ซืNอ วัสดวุทิยส์ําหรับตอ่ระบบทดสอบ
ปฏกิริยิา

3,916.20          เฉพาะเจาะจง 0125556010047
บรษิัท เอ็น เค แลบอรา
ทอร ี(ประเทศไทย) 
จํากดั

3,916.20          
บรษิัท เอ็น เค แลบอรา
ทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั

3,916.20          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013903 08/08/2019

138
ซืNอ solvent สําหรับสังเคราะหต์ัวเร่ง
ปฏกิริยิา

4,333.50          เฉพาะเจาะจง 0105551110906
บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บ
สแกน จํากดั

4,333.50          
บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บ
สแกน จํากดั

4,333.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013904 08/08/2019
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139
จา้ง จัดทําโปสเตอร ์เพื�อการสื�อสาร
ประชาสัมพันธ์

18,618.00        เฉพาะเจาะจง 0103555018441
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

18,618.00         
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี

18,618.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013905 08/08/2019

140 ซืNอ GC column สําหรับใชใ้นงานวจิัย 36,808.00        เฉพาะเจาะจง 0125538002984
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

36,808.00         
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

36,808.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013906 08/08/2019

141 ซืNอ ครุภัณฑห์ลักเพิ�มเตมิ 29,104.00        เฉพาะเจาะจง 0135551009776
บรษิัท แซนตา้ 
เทคโนโลย ีจํากดั

29,104.00         
บรษิัท แซนตา้ เทคโนโลยี
 จํากดั

29,104.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013929 09/08/2019

142 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 22,042.00        เฉพาะเจาะจง 0105558061358
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

22,042.00         
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

22,042.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013944 09/08/2019

143 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 10,849.80        เฉพาะเจาะจง 0125538002984
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

10,849.80         
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

10,849.80        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013943 09/08/2019

144 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 2,675.00          เฉพาะเจาะจง 0105532058015
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติNง จํากดั

2,675.00          
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติNง จํากดั

2,675.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013942 09/08/2019

145 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 7,222.50          เฉพาะเจาะจง 0135543004621
บรษิัท เอสเอ็นพ ี
ไซแอนตฟิิค จํากดั

7,222.50          
บรษิัท เอสเอ็นพ ี
ไซแอนตฟิิค จํากดั

7,222.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013941 09/08/2019

146 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 8,560.00          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

8,560.00          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

8,560.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013945 09/08/2019

147 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 11,235.00        เฉพาะเจาะจง 0105532058015
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติNง 
จํากดั

11,235.00         
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติNง 
จํากดั

11,235.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013946 09/08/2019

148 ซืNอ เพื�อใชใ้นการวจิัย 4,408.40          เฉพาะเจาะจง 0105548112855
บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอ
สตกิ แมททเีรยีล จํากดั

4,408.40          
บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอ
สตกิ แมททเีรยีล จํากดั

4,408.40          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013947 09/08/2019

149 ซืNอ เพื�อใชใ้นการวจิัย 973.70            เฉพาะเจาะจง 0103545018741
หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วัลเลย่์

973.70             
หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วัลเลย่์

973.70            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013948 09/08/2019

150 ซืNอ เพื�อใชใ้นการวจิัย 80,500.01        เฉพาะเจาะจง 0105538059609
บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิNง
 จํากดั

80,500.00         
บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิNง 
จํากดั

80,500.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013949 09/08/2019
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151 ซืNอ ใชใ้นงานวจิัย 2,140.00          เฉพาะเจาะจง 0107537000785
บรษิัท ลนิเด ้
(ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน)

2,140.00          
บรษิัท ลนิเด ้
 (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน)

2,140.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013951 09/08/2019

152 ซืNอ ใชใ้นงานวจิัย 30,302.40        เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากดั 30,302.40         บรษิัท กบิไทย จํากดั 30,302.40        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013952 09/08/2019

153 ซืNอ Anthracite 4,000.00          เฉพาะเจาะจง 3110400703151 รา้น วอเตอร ์มารท์ 4,000.00          รา้น วอเตอร ์มารท์ 4,000.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013953 09/08/2019

154 ซืNอ เพื�อใชเ้ป็นสารตัNงตน้ในการทดลอง 4,440.50          เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

4,440.50          
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

4,440.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013959 09/08/2019

155
ซืNอ Au, Co, Re precursors สําหรับ
สังเคราะหต์ัวเร่งปฏกิริยิา

52,076.90        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

52,076.90         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

52,076.90        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013960 09/08/2019

156
ซืNอ Pt และ BPDC สําหรับสังเคราะหต์ัวเร่ง
ปฏกิริยิา

17,451.70        เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากดั

17,451.70         
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

17,451.70        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013961 09/08/2019

157
ซืNอ drying chamber สําหรับเตรยีมตัวเร่ง
ปฏกิริยิา

7,490.00          เฉพาะเจาะจง 0102542000050
หา้งหุน้สว่นสามัญนติิ
บคุคลเอส พ ีกลาส แอนด์

7,490.00          
หา้งหุน้สว่นสามัญนติิ
บคุคลเอส พ ีกลาส แอนด์

7,490.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013964 09/08/2019

158 ซืNอ ท่อแกส๊สําหรับวเิคราะหต์ัวอย่าง 4,280.00          เฉพาะเจาะจง 0105550080574
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั

4,280.00          
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากดั

4,280.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013962 09/08/2019

159
ซืNอ เพื�อใชใ้นการศกึษาและพัฒนากรรมวธิี
การแปรรูปนํNาตาลเป็นสารเคมชีวีภาพ

12,198.00        เฉพาะเจาะจง 0105535041822
บรษิัท แบงเทรดดิNง 
1992 จํากดั

12,198.00         
บรษิัท แบงเทรดดิNง 1992
 จํากดั

12,198.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013966 09/08/2019

160 ซืNอ สารเคลอืบผา้ 82,176.00        เฉพาะเจาะจง 0735559005197
บรษิัทเบทเทอร ์อนิเตอร์
เทรด จํากดั

82,176.00         
บรษิัทเบทเทอร ์อนิเตอร์
เทรด จํากดั

82,176.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013954 09/08/2019

161
ซืNอ ซืNออาหารเลีNยงเชืNอเพื�อใชใ้น
หอ้งปฏบิัตกิารจลุชวีวทิยา

12,872.10        เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากดั 12,872.10         บรษิัท กบิไทย จํากดั 12,872.10        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013955 09/08/2019

162 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 667.68            เฉพาะเจาะจง 0103525036115
หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

667.68             
หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

667.68            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19013950 09/08/2019

หนา้ที� 14 จาก 35



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง
เลขประจาํตวัผู้

เสยีภาษี
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

163 ซืNอ เพื�อใชใ้นโครงการ P1852161 19,260.00        เฉพาะเจาะจง 0105558157142
บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอื
วทิย ์จํากดั

19,260.00         
บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย์
 จํากดั

19,260.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014060 13/08/2019

164

จา้ง ซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล ่เครื�อง 
Micropipette สังกดั ทมีวจิัยกระบวนการ
ระดับนาโนเพื�ออตุสาหกรรมเกษตร (ACP) 
จํานวน 5 เครื�อง

7,704.00          เฉพาะเจาะจง 0105551075302
บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จํากดั

7,704.00          
บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จํากดั

7,704.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014061 13/08/2019

165
ซืNอ วัสดงุานตดิตัNงและซอ่มบํารุงระบบ
ประกอบอาคารและหอ้งปฎบิัตกิารของ ศน.

24,556.50        เฉพาะเจาะจง 0105560115010
บรษิัท โปรเกรส โปรดักส์
 ซพัพลาย จํากดั

24,556.50         
บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์
ซพัพลาย จํากดั

24,556.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014055 13/08/2019

166

ซืNอ Butyl Glove ใชง้านสําหรับเครื�อง 
Glove Box เลขครุภัณฑ ์
6685-004-0001-0000168-000 สังกดั
ทมีวจิัยวัตกรรมเคลอืบนาโน จํานวน 1 
เครื�อง

24,075.00        เฉพาะเจาะจง 0105556103347
บรษิัท  คอมพลที ซายน์
 จํากดั

24,075.00         
บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

24,075.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014058 13/08/2019

167

ซืNอ วัสดสุํานักงานสิNนเปลอืง เพื�อนําไปใช ้
ภายในงานหรอืกจิกรรมตา่งๆ ของศนูย ์
ตามที�พนักงานหรอืตัวแทนกจิกรรมแจง้
ความประสงค์

6,131.90          เฉพาะเจาะจง 0107551000134
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

6,131.90          
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

6,131.90          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014057 13/08/2019

168
จา้ง พัฒนาและวเิคราะหท์ดสอบวัสดนุาโน
เพื�อการตรวจวัดโมเลกลุเป้าหมาย

50,000.00        เฉพาะเจาะจง 1839900252307 กญัญวรรษ์ พลเมอืงดี 100,000.00       
Miss. กญัญวรรษ์ 
พลเมอืงดี

100,000.00      มคีวามชํานาญเฉพาะ PO19014049 13/08/2019

169 ซืNอ ใชส้ําหรับเตรยียมเมมเบรน 338.35            เฉพาะเจาะจง Sterlitech Corporation 338.35             Sterlitech Corporation 338.35            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014080 13/08/2019

170 ซืNอ ครุภัณฑ ์โครงการ SpearHead 269,559.75      เฉพาะเจาะจง 0735555003025
บรษิัท กรภัทร ซสิเท็ม 
จํากดั

269,559.75       
บรษิัท กรภัทร ซสิเท็ม 
จํากดั

269,559.75      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014340 19/08/2019

171 ซืNอ screw cap สําหรับเตรยีมตัวเร่งปฏกิริยิา 3,210.00          เฉพาะเจาะจง 0105524010432
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

3,210.00          
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

3,210.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014056 13/08/2019

172
ซืNอ เพื�อใชใ้นการเตรยีมตัวอย่างตัวเร่ง
ปฏกิริยิาสําหรับการเปลี�ยนนํNาตาลเป็น
สารเคมชีวีภาพ

95,042.75        เฉพาะเจาะจง 0215547002079 บรษิัท เทคโทรนคิ จํากดั 95,042.75         บรษิัท เทคโทรนคิ จํากดั 95,042.75        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014075 13/08/2019

173 ซืNอ สําหรับเตรยีมเมมเบรน 54,794.70        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

54,794.70         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

54,794.70        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014077 13/08/2019

174 ซืNอ ประกอบโมดลู 17,751.30        เฉพาะเจาะจง 0105537062398
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และ
ฟิตติNงจํากดั

17,751.30         
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติNง จํากดั

17,751.30        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014076 13/08/2019

หนา้ที� 15 จาก 35



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง
เลขประจาํตวัผู้

เสยีภาษี
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

175
ซืNอ สําหรับทดสอบการแยกสารดว้ยเมม
เบรน

18,190.00        เฉพาะเจาะจง 0102542000050
หา้งหุน้สว่นสามัญนติิ
บคุคลเอส 
พ ีกลาส แอนด์

18,190.00         
หา้งหุน้สว่นสามัญนติิ
บคุคลเอส พ ีกลาส แอนด์

18,190.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014079 12/09/2019

176
ซืNอ สําหรับทดสอบการแยกสารดว้ยเมม
เบรน

18,190.00        เฉพาะเจาะจง 0102542000050
หา้งหุน้สว่นสามัญนติิ
บคุคลเอส พ ีกลาส แอนด์

18,190.00         
หา้งหุน้สว่นสามัญนติิ
บคุคลเอส พ ีกลาส แอนด์

18,190.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014079 13/08/2019

177 ซืNอ เพื�อวัดความหนาของฟิลม์ 5,751.25          เฉพาะเจาะจง 0105540008838
บรษิัท มซิมู ิ(ไทย
แลนด)์ จํากดั

5,751.25          
บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั

5,751.25          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014081 13/08/2019

178 ซืNอ เพื�อใชใ้นการทดลอง 8,763.30          เฉพาะเจาะจง 0105551110906
บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บ
สแกน จํากดั

8,763.30          
บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บ
สแกน จํากดั

8,763.30          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014082 13/08/2019

179
ซืNอ เพื�อใชใ้นการศกึษาและพัฒนากรรมวธิี
การแปรรูปนํNาตาลเป็นสารเคมชีวีภาพ

4,975.50          เฉพาะเจาะจง 0105560025100
บรษิัท แอนตัน พาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

4,975.50          
บรษิัท แอนตัน พาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

4,975.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014083 13/08/2019

180 ซืNอ ใชใ้นงานวจิัย 4,815.00          เฉพาะเจาะจง 0125556010047
บรษิัท เอ็น เค แลบอรา
ทอร ี(ประเทศไทย) 
จํากดั

4,815.00          
บรษิัท เอ็น เค แลบอรา
ทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั

4,815.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014084 13/08/2019

181

จา้ง จา้งซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล ่เครื�อง
โครมาโตกราฟชนดิของเหลวประสทิธภิาพ
สงู เลขครุภัณฑ ์
6630-027-0001-0000088-000 สังกดั
ทมีวจิัยเทคโนโลยเีพื�อคณุภาพชวีติและ
เวชสําอาง (NLC) จํานวน 1 เครื�อง

83,995.00        เฉพาะเจาะจง 0105546074786
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค
 จํากดั

83,995.00         
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

83,995.00        PO19014086 13/08/2019

182

ซืNอ สารเคมเีพื�อใชใ้นโครงการการ
ดัดแปลงโครงสรา้งอนุพันธข์องคมูารนิและ
ไดฟลอูอโรโบรอนบตีา้ไดคโีตเนตเพื�อใช ้
เป็นตัวตรวจวัดทางเคมทีี�ละลายนํNา

19,944.80        เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากดั

19,944.80         
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

19,944.80        PO19014089 13/08/2019

183 ซืNอ swagelok adapter สําหรับตอ่ท่อแกส๊ 2,642.90          เฉพาะเจาะจง 0105537062398
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติNงจํากดั

2,642.90          
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติNงจํากดั

2,642.90          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014062 13/08/2019

184 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 9,876.10          เฉพาะเจาะจง 0105558061358
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

9,876.10          
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

9,876.10          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014087 13/08/2019

185 ซืNอ ใชส้ําหรับเครื�อง GC-MS 10,165.00        เฉพาะเจาะจง 0105550080574
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั

10,165.00         
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากดั

10,165.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014088 13/08/2019
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เหตุผลที	คดัเลอืก
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186
ซืNอ ใชส้ําหรับกรองสารละลายในการ
เตรยีมสารละลายตัวพาเขา้เครื�อง FFF

22,898.00        เฉพาะเจาะจง 0105556016924
บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร
 จํากดั

22,898.00         
บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร 
จํากดั

22,898.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014063 13/08/2019

187
ซืNอ gallium, zinc สําหรับสังเคราะหต์ัวเร่ง
ปฏกิริยิา

10,507.40        เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากดั

10,507.40         
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

10,507.40        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014064 13/08/2019

188 ซืNอ วัสดแุละสารเคมสีําหรับใชใ้นงานวจิัย 7,597.00          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

7,597.00          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

7,597.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014091 13/08/2019

189
ซืNอ วัสดแุละสารเคมสีําหรับเตรยีมตัวอย่าง
พชืสมุนไพร

44,148.20        เฉพาะเจาะจง 0105556016924
บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร
 จํากดั

44,148.20         
บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร 
จํากดั

44,148.20        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014065 13/08/2019

190 ซืNอ หมกึพริNนเตอร์ 34,240.00        เฉพาะเจาะจง 0105513004762
บรษิัท รโิก ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั

34,240.00         
บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย)
 จํากดั

34,240.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014092 13/08/2019

191 ซืNอ ใชส้ําหรับเครื�อง HPLC 40,232.00        เฉพาะเจาะจง 0105536072594 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 40,232.00         บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 40,232.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014066 13/08/2019

192 ซืNอ กาซไนโตรเจนหมดครับ 5,885.00          เฉพาะเจาะจง 0105550080574
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั

5,885.00          
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากดั

5,885.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014067 13/08/2019

193 ซืNอ เพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 1,637.10          เฉพาะเจาะจง 0105548112855
บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอ
สตกิ แมททเีรยีล จํากดั

1,637.10          
บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอ
สตกิ แมททเีรยีล จํากดั

1,637.10          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014093 13/08/2019

194 ซืNอ ใชเ้คลอืบผา้ 68,736.80        เฉพาะเจาะจง 0735559005197
บรษิั ทเบทเทอร ์
อนิเตอรเ์ทรด จํากดั

68,736.80         
บรษิัท เบทเทอร ์อนิเตอร์
เทรด จํากดั

68,736.80        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014094 13/08/2019

195
ซืNอ สําหรับใชใ้นโครงการตรวจวัดกรด
นวิคลอีกิสําหรับการตรวจวนิจิฉัยทาง
การแพทย์

31,565.00        เฉพาะเจาะจง 0105554096467
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

31,565.00         
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

31,565.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014068 13/08/2019

196
ซืNอ สําหรับใชใ้นโครงการตรวจวัดกรด
นวิคลอีกิสําหรับการตรวจวนิจิฉัยทาง
การแพทย์

19,260.00        เฉพาะเจาะจง 0105535108986
บรษิัท ไอ ท ีเอส 
(ไทยแลนด)์ จํากดั

19,260.00         
บรษิัท ไอ ท ีเอส
 (ไทยแลนด)์ จํากดั

19,260.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014069 13/08/2019

197 ซืNอ Indium foil 99.999% 12,476.20        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

12,476.20         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

12,476.20        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014070 13/08/2019
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198 ซืNอ สารเคมสีําหรับทํา H2O2 tritration 9,983.10          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

9,983.10          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

9,983.10          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014074 13/08/2019

199
จา้ง ทําโต๊ะรองรับการใชง้านตูอ้บ Oven 
จํานวน 3ตู_้
4430-004-0001-0000093-000_CCP

15,515.00        เฉพาะเจาะจง 0115560022607
บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากดั

15,515.00         
บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากดั

15,515.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014071 13/08/2019

200 ซืNอ TWEEN 20 viscous liquid 8,474.40          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

8,474.40          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

8,474.40          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014100 13/08/2019

201 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 16,863.20        เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากดั

16,863.20         
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

16,863.20        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014072 13/08/2019

202 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิับ 4,708.00          เฉพาะเจาะจง 0105522000669
บรษิัท เบคไทย 
กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

4,708.00          
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั

4,708.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014101 13/08/2019

203 ซืNอ สารเคมี 8,634.90          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

8,634.90          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

8,634.90          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014102 13/08/2019

204 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 19,688.00        เฉพาะเจาะจง 0105550120665
บรษิัท โครดา้ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

19,688.00         
บรษิัท โครดา้ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

19,688.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014073 13/08/2019

205
ซืNอ ทดสอบประสทิธภิาพการแยกของเมม
เบรน

164,566.00      เฉพาะเจาะจง 0105550080574
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั

164,566.00       
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากดั

164,566.00      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014341 19/08/2019

206 จา้ง คา่วเิคราะหท์ดสอบตัวอย่าง 4,494.00          เฉพาะเจาะจง 0105537029838
บรษิัท ศนูย์
วทิยาศาสตรเ์บทาโกร 
จํากดั

4,494.00          
บรษิัท ศนูย์
วทิยาศาสตรเ์บทาโกร 
จํากดั

4,494.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014103 13/08/2019

207

จา้ง ออกแบบ และประกอบชดุอปุกรณ์
สําหรับบรรจแุกส๊ชวีภาพ และบรรจแุกส๊ลง
ชดุอปุกรณ์ สําหรับบรรจแุกส๊ชวีภาพ จาก
พืNนที�หนา้ที�ผลติแกส๊ชวีภาพมายังสูพ่ืNนที�
ทําการทดลอง

50,000.00        เฉพาะเจาะจง 1100600093317 สชุาต ิพงษ์ชยัผล 50,000.00         Mr. สชุาต ิพงษ์ชยัผล 50,000.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014085 13/08/2019

208
จา้ง ขึNนรูปชดุทําปฎกิริยิาชนดิภายในโปร่ง
แสงสําหรับนํามาทดลองในโครงการ

36,166.00        เฉพาะเจาะจง 0143548002845
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส พี
 อะครลีคิ

36,166.00         
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส พ ี
อะครลีคิ

36,166.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014179 15/08/2019

209 ซืNอ โชค๊เกา้อีNสํานักงาน 9,630.00          เฉพาะเจาะจง 0105533025056
บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์
ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จําก

9,630.00          
บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์
ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จําก

9,630.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014180 15/08/2019
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เหตุผลที	คดัเลอืก
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210

ซืNอ อะไหล ่Limit Switch สําหรับเครื�อง
สลัดนํNาออกจากผา้ เลขครุภัณฑ ์
6695-001-0001-0000030-018 สังกดั
ทมีวจิัยนวัตกรรมเสน้ใยนาโน (NFT) 
จํานวน 1 เครื�อง

1,391.00          เฉพาะเจาะจง 0115560022607
บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์
99 จํากดั

1,391.00          
บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากดั

1,391.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014181 15/08/2019

211 ซืNอ Water HPLC ทําการทดลอง 1,765.50          เฉพาะเจาะจง 0105524010432
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

1,765.50          
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

1,765.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014182 15/08/2019

212 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 16,606.40        เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

16,606.40         
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

16,606.40        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014183 15/08/2019

213 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 16,606.40        เฉพาะเจาะจง 0143548002845
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส พี
 อะครลีคิ

16,606.40         
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

16,606.40        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014183 15/09/2019

214

จา้ง จา้งสอบเทยีบเครื�อง UNI Meter 
อปุกรณ์ประกอบเครื�อง UV exposure เลข
ครุภัณฑ ์6695-035-0001-0000001-000
 สังกดัทมีวจิัยเข็มระดับนาโน (NND) 
จํานวน 1 เครื�อง

23,112.00        เฉพาะเจาะจง 0135543001842
บรษิัท อนิซเ์ทค เม
โทรโลจคิอล เซน็เตอร ์
จําก

23,112.00         
บรษิัท อนิซเ์ทค เมโทรโล
จคิอล เซน็เตอร ์จําก

23,112.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014190 15/08/2019

215 ซืNอ เพื�อใชใ้นงาน molecular biology 12,722.30        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

12,722.30         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

12,722.30        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014192 15/08/2019

216 ซืNอ เพื�อใชง้าน molecular 16,050.00        เฉพาะเจาะจง 0105528024811 บรษิัท ธรีะเทรดดิNง จํากดั 16,050.00         บรษิัท ธรีะเทรดดิNง จํากดั 16,050.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014193 15/08/2019

217 ซืNอ เพื�อใชง้าน molecular 29,617.60        เฉพาะเจาะจง 0105528024811 บรษิัท ธรีะเทรดดิNง จํากดั 29,617.60         บรษิัท ธรีะเทรดดิNง จํากดั 29,617.60        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014194 15/08/2019

218

ซืNอ เพื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบทดสอบและคัดกรอง
สารออกฤทธิmจากธรรมชาตทิี�มคีณุสมบัติ
ชะลอวัยและตา้นมะเร็ง

11,435.63        เฉพาะเจาะจง 0105532058015
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติNง 
จํากดั

11,435.63         
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติNง 
จํากดั

11,435.63        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014197 15/08/2019

219

ซืNอ เพื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบทดสอบและคัดกรอง
สารออกฤทธิmจากธรรมชาตทิี�มคีณุสมบัติ
ชะลอวัยและตา้นมะเร็ง

39,707.70        เฉพาะเจาะจง 0103525036115
หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

39,707.70         
หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

39,707.70        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014198 15/08/2019

220 ซืNอ Stainless  jacket 74,900.00        เฉพาะเจาะจง 0102542000050
หา้งหุน้สว่นสามัญนติิ
บคุคลเอส พ ีกลาส แอนด์

74,900.00         
หา้งหุน้สว่นสามัญนติิ
บคุคลเอส พ ีกลาส แอนด์

74,900.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014200 15/08/2019
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221 ซืNอ อะไหลส่ําหรับ HPLC 65,805.00        เฉพาะเจาะจง 0105546074786
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค
 จํากดั

65,805.00         
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

65,805.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014201 15/08/2019

222 ซืNอ ท่อ ทําการทดลอง 12,305.00        เฉพาะเจาะจง 0105537062398
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติNงจํากดั

12,305.00         
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติNงจํากดั

12,305.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014205 15/08/2019

223 ซืNอ membrane filter 9,630.00          เฉพาะเจาะจง 0105552060180 บรษิัทคลารติัส จํากดั 9,630.00          บรษิัทคลารติัส จํากดั 9,630.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014206 15/08/2019

224 ซืNอ ซืNอ Glutaraldehyde solution 22,020.60        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

22,020.60         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

22,020.60        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014207 15/08/2019

225 ซืNอ ใชส้ําหรับเลีNยงเซลล์ 11,235.00        เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

11,235.00         
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

11,235.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014208 15/08/2019

226
ซืNอ สารเคม ีเพื�อใชใ้นโครงการการขยาย
ขนาดการสังเคราะหส์ารโฟโตโครมกิฯ

107,000.00      เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากดั

107,000.00       
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

107,000.00      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014355 19/08/2019

227
จา้ง จา้งสอบเทยีบเครื�องตรวจวัดปรมิาณ
กา๊ซในบรรยากาศชนดิพกพา (Gas 
Detector) จํานวน 1 เครื�อง

7,383.00          เฉพาะเจาะจง 0135553000555
บรษิัท แสนโชต ิอเิล็กท
รคิ อนิสตรูเมนท ์จําก

7,383.00          
บรษิัท แสนโชต ิอเิล็กทรคิ
 อนิสตรูเมนท ์จําก

7,383.00          
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014213 15/08/2019

228
ซืNอ Titanium dioxide codoped เพื�อใช ้
ในการวจิัย

13,910.00        เฉพาะเจาะจง 0105561095373
บรษิัท เอ แซด เทค 
จํากดั

13,910.00         บรษิัท เอ แซด เทค จํากดั 13,910.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014214 15/08/2019

229
จา้ง ทําชดุวางถังแกส๊สําหรับหอ้ง 
INC2B-413, INC2B-414, INC2B-505

52,430.00        เฉพาะเจาะจง 0105556103347
บรษิัท  คอมพลที ซายน์
 จํากดั

52,430.00         
บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

52,430.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014215 15/08/2019

230 ซืNอ ครุภัณฑ ์โครงการ SpearHead 232,564.50      เฉพาะเจาะจง 0105554130452
บรษิัท โตนเิทค อคิวปิ
เมนท ์แอนด ์เคมคิัล 
จํากดั

497,000.00       
บรษิัท โตนเิทค อคิวปิ
เมนท ์แอนด ์เคมคิัล จํากดั

497,000.00      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014280 16/08/2019

231 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 758.00            เฉพาะเจาะจง Creative Biomart, Inc 758.00             Creative Biomart, Inc 758.00            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014259 16/08/2019

232 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 408.00            เฉพาะเจาะจง
Wuhan Elabscience 
Biotechnology Co.,Ltd

408.00             
Wuhan Elabscience 
Biotechnology Co.,Ltd

408.00            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014262 16/08/2019
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233
เชา่ เพื�อจา้งบรกิารพืNนที�จัดแสดง
นทิรรศการ nano tech 2020

1,382,400.00    

1,382,400.00    

เฉพาะเจาะจง
JTB Communication 
Design Inc.

1,382,400.00    
JTB Communication 
Design Inc.

1,382,400.00    มคีวามชํานาญเฉพาะ PO19014480 21/08/2019

234
จา้ง คา่วเิคราะหท์ดสอบปรมิาณกลุม่สาร
ในตัวอย่างผงยสีตอ์บแหง้

4,494.00          เฉพาะเจาะจง 0105537029838
บรษิัท ศนูย์
วทิยาศาสตรเ์บทาโกร 
จํากดั

4,494.00          
บรษิัท ศนูย์
วทิยาศาสตรเ์บทาโกร 
จํากดั

4,494.00          
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014279 16/08/2019

235 ซืNอ ใชใ้นงานวจิัย 6,152.50          เฉพาะเจาะจง 0105534019122 เมอรค์ จํากดั 6,152.50          เมอรค์ จํากดั 6,152.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014276 16/08/2019

236 ซืNอ วัสดสุําหรับทําวจิัย 3,103.00          เฉพาะเจาะจง 0105558157142
บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอื
วทิย ์จํากดั

3,103.00          
บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย์
 จํากดั

3,103.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014277 16/08/2019

237 ซืNอ อปุกรณ์ครอบลดเสยีงรบกวน 36,808.00        เฉพาะเจาะจง 0115560022607
บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากดั

36,808.00         
บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากดั

36,808.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014278 16/08/2019

238 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 472.19            เฉพาะเจาะจง Dioxide Materials 472.19             Dioxide Materials 472.19            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014400 20/08/2019

239 ซืNอ ใชใ้นงานวจิัย 6,741.00          เฉพาะเจาะจง 0125546003765
บรษิัท ไบโอเมด ได
แอกนอสตกิส(์ประเทศ
ไทย) จํากดั

6,741.00          
บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส(์ประเทศไทย) 
จํากดั

6,741.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014419 20/08/2019

240
จา้งทดสอบสมบัตขิองแผน่ฟิลม์และเม็ด
ปุ๋ ยชนดิควบคมุการปลดปลอ่ย

82,500.00        เฉพาะเจาะจง 1909800774718
นางสาวสริญิญา  
โสตถอิดุม

82,500.00         
นางสาวสริญิญา  
โสตถอิดุม

82,500.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014420 20/08/2019

241
จา้ง ทดสอบประสทิธศิักยข์องผลติภัณฑ์
จากอนุภาคนาโนสารสกดัฯ

495,000.00      เฉพาะเจาะจง 0994000241241
ศนูยบ์รกิารทางวชิาการ 
มหาวทิยาลัยรังสติ

495,000.00       
ศนูยบ์รกิารทางวชิาการ 
มหาวทิยาลัยรังสติ

495,000.00      
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014684 23/08/2019

242 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตรใ์ชใ้นการทําวจิัย 5,243.00          เฉพาะเจาะจง 0105524010432
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

5,243.00          
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

5,243.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014484 21/08/2019

243 ซืNอ เพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 30,816.00        เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

30,816.00         
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

30,816.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014483 21/08/2019

244 ซืNอ ใชใ้นการวเิคราะหท์ดสอบ 74,900.00        เฉพาะเจาะจง 0100545001250
บรูเกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์
เอจี

74,900.00         
บรูเกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์
เอจี

74,900.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014482 21/08/2019
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245

จา้งซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล ่เครื�องผลตินํNา
บรสิทุธิmคณุภาพสงู Milliq Integral5 (A10)
 เลขครุภัณฑ ์
4620-001-0001-0000048-000 สังกดั
ทมีวจิัยความปลอดภัยระดับนาโนดา้น
สขุภาพและสิ�งแวดลอ้ม จํานวน 1 เครื�อง

31,297.50        เฉพาะเจาะจง 0105534019122 เมอรค์ จํากดั 31,297.50         เมอรค์ จํากดั 31,297.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014481 21/08/2019

246 ซืNอ จัดซืNอเครื�องวัดเวอรเ์นยีดจิติอล 4,815.00          เฉพาะเจาะจง 0105560115010
บรษิัท โปรเกรส 
โปรดักส ์ซพัพลาย จํากดั

4,815.00          
บรษิัท โปรเกรส 
โปรดักส ์ซพัพลาย จํากดั

4,815.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014421 20/08/2019

247 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 6,420.00          เฉพาะเจาะจง 0115560022607
บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์
99 จํากดั

6,420.00          
บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากดั

6,420.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014422 20/08/2019

248 ซืNอ เพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 2,675.00          เฉพาะเจาะจง 0105536128174
บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์
คอรป์อเรชั�น จํากดั

2,675.00          
บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์
คอรป์อเรชั�น จํากดั

2,675.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014423 20/08/2019

249 ซืNอ เพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 2,568.00          เฉพาะเจาะจง 0105528002817
บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ์
 (1985) จํากดั

2,568.00          
บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์
(1985) จํากดั

2,568.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014424 20/08/2019

250
ซืNอ สารเคมเีพื�อใชส้ําหรับการขยายขนาด
การสังเคราะหส์ารโฟโตโครมกิ

5,564.00          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

5,564.00          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

5,564.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014425 20/08/2019

251 ซืNอ วจิัย 25,466.00        เฉพาะเจาะจง 0105532058015
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติNง 
จํากดั

25,466.00         
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติNง 
จํากดั

25,466.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014490 21/08/2019

252 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ ICP 4,333.50          เฉพาะเจาะจง 0105528006880
บรษิัท อนิเตอรเ์ทค 
เทสติNง เซอรว์สิเซส
(ประเทศไทย) จํากดั

4,333.50          
บรษิัท อนิเตอรเ์ทค 
เทสติNง เซอรว์สิเซส
(ประเทศไทย) จํากดั

4,333.50          
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014426 20/08/2019

253 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ ICP 4,333.50          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

4,333.50          
บรษิัท อนิเตอรเ์ทค
 เทสติNง เซอรว์สิเซส
(ประเทศไทย) จํากดั

4,333.50          
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014426 19/09/2019

254
จา้ง จา้งเหมาศกึษาและทําวจิัยใน
โครงการวจิัย

45,000.00        เฉพาะเจาะจง 1102700679960 จณิณภัทร บญุมาก 45,000.00         จณิณภัทร บญุมาก 45,000.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014427 20/08/2019

255 ซืNอ วจิัย 47,272.60        เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากดั 47,272.60         บรษิัท กบิไทย จํากดั 47,272.60        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014489 21/08/2019
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256 ซืNอ trap สําหรับ flow gas 50,290.00        เฉพาะเจาะจง 0102542000050
หา้งหุน้สว่นสามัญนติิ
บคุคลเอส พ ีกลาส แอนด์

50,290.00         
หา้งหุน้สว่นสามัญนติิ
บคุคลเอส พ ีกลาส แอนด์

50,290.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014488 21/08/2019

257
ซืNอ สําหรับใชใ้นพัฒนาชดุตรวจไกลเคท
เตดอัลบมูนิ

9,865.40          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

9,865.40          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

9,865.40          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014487 21/08/2019

258 ซืNอ เพื�อใชส้ําหรับงานวจิัย 27,285.00        เฉพาะเจาะจง 0105556103347
บรษิัท  คอมพลที ซายน์
 จํากดั

27,285.00         
บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

27,285.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014511 21/08/2019

259 ซืNอ เพื�อใชส้ําหรับงานวจิัย 67,624.00        เฉพาะเจาะจง 0105556103347
บรษิัท  คอมพลที ซายน์
 จํากดั

67,624.00         
บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

67,624.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014512 21/08/2019

260
ซืNอ สารเคมแีละวัสดวุทิยาศาสตรส์ําหรับ
ใชป้ฏบิัตงิานตามโครงการ

5,414.20          เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

5,414.20          
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

5,414.20          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014513 21/08/2019

261 ซืNอ ซืNอสารเคมเีพื�อใชท้ดสอบกบัเซลล์ 7,404.40          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

7,404.40          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

7,404.40          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014514 21/08/2019

262 ซืNอ Fan stirrer สําหรับงานวจิัย 3,852.00          เฉพาะเจาะจง 0115560022607
บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากดั

3,852.00          
บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากดั

3,852.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014530 21/08/2019

263

ซืNอ วัสดสุิNนเปลอืงสําหรับงานวจิัยโครงการ
การพัฒนาวัสดอุา้งองิมาตรฐานสําหรับ
ประเทศไทยเพื�อใชใ้นการสอบเทยีบ
เครื�องมอืวัดขนาดอนุภาค

32,635.00        เฉพาะเจาะจง 0115560022607
บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากดั

32,635.00         
บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากดั

32,635.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014528 21/08/2019

264 ซืNอ เพื�อซืNอ CAFM tips 48,150.00        เฉพาะเจาะจง 0135553004011
บรษิัท เครส นาโน
โซลชูั�น (ประเทศไทย) 
จํากดั

48,150.00         
บรษิัท เครส นาโนโซลชูั�น
 (ประเทศไทย) จํากดั

48,150.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014531 21/08/2019

265 ซืNอ เพื�อซืNอ CAFM tips 22,470.00        เฉพาะเจาะจง 0135553004011
บรษิัท เครส นาโน
โซลชูั�น (ประเทศไทย) 
จํากดั

22,470.00         
บรษิัท เครส นาโนโซลชูั�น
 (ประเทศไทย) จํากดั

22,470.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014533 21/08/2019

266 ซืNอ สารเคมเีพื�องานวจิัย 12,123.10        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

12,123.10         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

12,123.10        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014518 21/08/2019

267 ซืNอ สารเคมใีชใ้นการทําวจิัย 1,284.00          เฉพาะเจาะจง 0105550080574
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั

1,284.00          
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากดั

1,284.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014519 21/08/2019
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268 ซืNอ ขวดเกบ็ตัวอย่าง 13,417.80        เฉพาะเจาะจง 0105558157142
บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอื
วทิย ์จํากดั

13,417.80         
บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย์
 จํากดั

13,417.80        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014520 21/08/2019

269
ซืNอ เพื�อใชใ้นการพัฒนาวัสดผุลติเยื�อเลอืก
ผา่นและระบบเยื�อเลอืกผา่น

25,680.00        เฉพาะเจาะจง 0125538002984
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

25,680.00         
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

25,680.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014521 21/08/2019

270

จา้ง ซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล ่เครื�อง LCR 
Meter เลขครุภัณฑ ์
5280-003-0004-0000100-000 สังกดั
ทมีวจิัยเข็มระดับนาโน (NND) จํานวน 1 
เครื�อง

23,614.90        เฉพาะเจาะจง 0105544112478
บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั

23,614.90         
บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั

23,614.90        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014522 21/08/2019

271
จา้ง เหมาบรกิารดแูลบํารุงรักษาเครื�องมอื
วทิยาศาสตร ์ระยะเวลา 12 เดอืน

391,620.00      เฉพาะเจาะจง 0105556103347
บรษิัท  คอมพลที ซายน์
 จํากดั

377,496.00       
บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

377,496.00      
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014494 21/08/2019

272
จา้ง จา้งเหมาบรกิาร ตรวจวัดแสงสวา่ง
ภายในพืNนที�ทํางาน ศน. และ จัดทํา
เอกสารระบบคณุภาพและความปลอดภัย

10,000.00        เฉพาะเจาะจง 1549900458731 นางสาวนริชา เดอืนเพ็ญ 10,000.00         นริชา เดอืนเพ็ญ 10,000.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014495 20/09/2019

273
จา้ง จา้งเหมาบรกิาร ตรวจวัดแสงสวา่ง
ภายในพืNนที�ทํางาน ศน. และ จัดทํา
เอกสารระบบคณุภาพและความปลอดภัย

10,000.00        เฉพาะเจาะจง 1549900458731 นางสาวนริชา เดอืนเพ็ญ 10,000.00         นางสาวนริชา เดอืนเพ็ญ 10,000.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014495 21/08/2019

274
ซืNอ เครื�องดับเพลงิมอืถอืเพื�อใชใ้นการ
ตดิตัNงในพืNนทกีจิกรรมใหม่ ศน. (INC2B 
505-506)

8,560.00          เฉพาะเจาะจง 0105535008698
บรษิัท ซานโต ไฟร ์โปร
ดักท ์จํากดั

8,560.00          
บรษิัท ซานโต ไฟร ์โปร
ดักท ์จํากดั

8,560.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014496 21/08/2019

275

จา้ง สอบเทยีบเครื�องอา่งควบคมุอณุหภมู ิ
(Water Bath) เลขครุภัณฑ ์
6640-027-0001-0000238-000 สังกดั
โรงงานตน้แบบผลติเครื�องสําอางระดับนา
โน (CPP) จํานวน 1 เครื�อง

1,605.00          เฉพาะเจาะจง 0993000132246
สมาคมสง่เสรมิ
เทคโนโลย ี(ไทย-ญี�ปุ่ น)

1,605.00          
สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยี
 (ไทย-ญี�ปุ่ น)

1,605.00          
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014497 21/08/2019

276 ซืNอ สารเคมเีพื�อใชใ้นหอ้งปฏฺบิัตกิาร 9,876.10          เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

9,876.10          
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

9,876.10          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014491 21/08/2019

277
ซืNอ Flat sheet membrane สําหรับใชเ้ป็น
 support เพื�อเคลอืบสารตา่งๆ

3,638.00          เฉพาะเจาะจง 0125558022379
บรษิัทสยาม เจนเนอรัล 
อคีวปิเมน้ท ์จํากดั

3,638.00          
บรษิัทสยาม เจนเนอรัล 
อคีวปิเมน้ท ์จํากดั

3,638.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014492 21/08/2019

278
ซืNอ Hydrophobic polyvinylidene 
fluoride(PVDF) Membrane

6,420.00          เฉพาะเจาะจง 0125558022379
บรษิัทสยาม เจนเนอรัล 
อคีวปิเมน้ท ์จํากดั

6,420.00          
บรษิัทสยาม เจนเนอรัล 
อคีวปิเมน้ท ์จํากดั

6,420.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014498 21/08/2019

279 ซืNอ Nylon Membrane 2,140.00          เฉพาะเจาะจง 0125558022379
บรษิัท สยาม เจนเนอรัล
 อคีวปิเมน้ท ์จํากดั

2,140.00          
บรษิัท สยาม เจนเนอรัล 
อคีวปิเมน้ท ์จํากดั

2,140.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014499 21/08/2019
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280 ซืNอ สารเคมี 12,893.50        เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

12,893.50         
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

12,893.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014500 21/08/2019

281 ซืNอ สารเคมี 12,893.50        เฉพาะเจาะจง 0125558022379
บรษิัท สยาม เจนเนอรัล
 อคีวปิเมน้ท ์จํากดั

12,893.50         
บรษิัท สยาม เจนเนอรัล 
อคีวปิเมน้ท ์จํากดั

12,893.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014500 20/09/2019

282 ซืNอ เครื�องแกว้สําหรับใชท้ําการทดลอง 4,515.40          เฉพาะเจาะจง 0125556010047
บรษิัท เอ็น เค แลบอรา
ทอร ี(ประเทศไทย) 
จํากดั

4,515.40          
บรษิัท เอ็น เค แลบอรา
ทอร ี(ประเทศไทย) จํากดั

4,515.40          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014501 21/08/2019

283 ซืNอ เครื�องคดิเลขสําหรับใชใ้นสํานักงาน 369.00            เฉพาะเจาะจง 0107551000134
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

369.00             
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

369.00            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014502 21/08/2019

284 ซืNอ เครื�องคดิเลขสําหรับใชใ้นสํานักงาน 375.00            เฉพาะเจาะจง 0107551000134
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

375.00             
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

375.00            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014503 21/08/2019

285 ซืNอ แฟ้มและซองเกบ็นามบัตร 520.00            เฉพาะเจาะจง 0107551000134
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

520.00             
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

520.00            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014504 21/08/2019

286
ซืNอ ซืNอวัตถดุบิเพื�อใชใ้นกระบวนการผลติ 
(บ.BRENNTAG)

2,247.00          เฉพาะเจาะจง 0107537001579
บรษิัท เบรนนแ์ท็ก 
อนิกรเีดยีนส(์ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

2,247.00          
บรษิัท เบรนนแ์ท็ก  
อนิกรเีดยีนส(์ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

2,247.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014505 21/08/2019

287 จา้ง จา้งทดสอบการระคายเคอืง 104,218.00      เฉพาะเจาะจง 0105546102003
บรษิัท สปินคอนโทรล 
เอเชยี จํากดั

104,218.00       
บรษิัท สปินคอนโทรล 
เอเชยี จํากดั

104,218.00      
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014540 21/08/2019

288
จา้ง จา้งสังเคราะหว์ัสดโุครงสรา้งระดับนา
โนเพื�อใชเ้ป็นวัสดใุหส้ัญญาณในการ
พัฒนาชดุตรวจ

11,500.00        เฉพาะเจาะจง 1801100093673 นางสาว นรารัตน ์ยงค์ 11,500.00         นางสาว นรารัตน ์ยงค์ 11,500.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014537 21/08/2019

289
ซืNอ ซืNอวัตถดุบิเพื�อใชใ้นกระบวนการผลติ 
(บ.Chemico)

7,490.00          เฉพาะเจาะจง 0105536128174
บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์
คอรป์อเรชั�น จํากดั

7,490.00          
บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์
คอรป์อเรชั�น จํากดั

7,490.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014602 22/08/2019

290 ซืNอ สารเคม ีเพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 22,031.30        เฉพาะเจาะจง 0125554020762
บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนยีริ�ง จํากดั

22,031.30         
บรษิัท บญุนําพา เอ็นจิ
เนยีริ�ง จํากดั

22,031.30        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014603 22/08/2019

291 ซืNอ สารเคมสีําหรับใชใ้นงานวจิัย 9,683.50          เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

9,683.50          
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

9,683.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014604 22/08/2019

หนา้ที� 25 จาก 35



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง
เลขประจาํตวัผู้

เสยีภาษี
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง
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292 ซืNอ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 2,568.00          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

2,568.00          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

2,568.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014605 22/08/2019

293 ซืNอ สําหรับงานวจิัย 16,617.10        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

16,617.10         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

16,617.10        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014606 22/08/2019

294 ซืNอ สารเคมี 9,844.00          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

9,844.00          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

9,844.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014620 22/08/2019

295 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 9,683.50          เฉพาะเจาะจง 0735546001716
บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั�น จํากดั

9,683.50          
บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั�น จํากดั

9,683.50          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014621 22/08/2019

296 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 12,861.40        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

12,861.40         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

12,861.40        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014622 22/08/2019

297 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 30,602.00        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

30,602.00         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

30,602.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014623 22/08/2019

298
ซืNอ เพื�อใชใ้นโครงการ อนุญาตใหส้ทิธิ
ประโยชนผ์ลงานวจิัย

19,527.50        เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากดั 19,527.50         บรษิัท กบิไทย จํากดั 19,527.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014624 22/08/2019

299 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 14,305.90        เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากดั 14,305.90         บรษิัท กบิไทย จํากดั 14,305.90        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014625 22/08/2019

300

จา้ง สอบเทยีบเครื�อง pH Meter เลข
ครุภัณฑ ์6515-017-0001-0000186-000
 สังกดั โรงงานตน้แบบผลติเครื�องสําอาง
ระดับนาโน (CPP) จํานวน 1 เครื�อง

4,815.00          เฉพาะเจาะจง 0105540040201
บรษิัท แคลเิบรชั�น 
แลบอราทอร ีจํากดั

4,815.00          
บรษิัท แคลเิบรชั�น 
แลบอราทอร ีจํากดั

4,815.00          
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014626 22/08/2019

301 ซืNอ เปลี�ยนอะไหลท่ี�เสื�อมสภาพ 7,062.00          เฉพาะเจาะจง 0105546074786
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค
 จํากดั

7,062.00          
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

7,062.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014627 22/08/2019

302 ซืNอ กรองสาร 18,190.00        เฉพาะเจาะจง 0102542000050
หสน.เอส พ ีกลาส แอนด์
 เคมคีอล

18,190.00         
หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์
เคมคีอล

18,190.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014628 22/08/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง
เลขประจาํตวัผู้

เสยีภาษี
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

303 ซืNอ สารเคมี 19,880.60        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

19,880.60         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

19,880.60        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014629 22/08/2019

304 ซืNอ สําหรับงานวจิัย 80,250.00        เฉพาะเจาะจง 0125546003765
บรษิัท ไบโอเมด ได
แอกนอสตกิส(์ประเทศ
ไทย) จํากดั

80,250.00         
บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส(์ประเทศไทย) 
จํากดั

80,250.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014630 22/08/2019

305

ซืNอ เป็นวัสดอุปุกรณ์สําหรับทําการทดสอบ
เชืNอแบคทเีรยีในงานวจิัยการพัฒนา
กระบวนการผลติสารคเีลตในระดับตน้แบบ
กึ�งอตุสาหกรรม

70,994.50        เฉพาะเจาะจง 0115560022607
บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์
99 จํากดั

70,994.50         
บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากดั

70,994.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014631 22/08/2019

306 ซืNอ สําหรับงานวจิัย 21,079.00        เฉพาะเจาะจง 0125546003765
บรษิัท ไบโอเมด 
ไดแอกนอสตกิส์
(ประเทศไทย) จํากดั

21,079.00         
บรษิัท ไบโอเมด 
ไดแอกนอสตกิส(์ประเทศ
ไทย) จํากดั

21,079.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014632 22/08/2019

307 ซืNอ สําหรับงานวจิัย 29,400.00        เฉพาะเจาะจง 0105546135262
บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

29,400.00         
บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

29,400.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014633 22/08/2019

308

ซืNอ เพื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบทดสอบและคัดกรอง
สารออกฤทธิmจากธรรมชาตทิี�มคีณุสมบัติ
ชะลอวัยและตา้นมะเร็ง

2,568.00          เฉพาะเจาะจง 0105535041822
บรษิัท แบงเทรดดิNง 
1992 จํากดั

2,568.00          
บรษิัท แบงเทรดดิNง 1992
 จํากดั

2,568.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014634 22/08/2019

309

ซืNอ เพื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบทดสอบและคัดกรอง
สารออกฤทธิmจากธรรมชาตทิี�มคีณุสมบัติ
ชะลอวัยและตา้นมะเร็ง

7,490.00          เฉพาะเจาะจง 0103525036115
หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

7,490.00          
หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

7,490.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014635 22/08/2019

310
ซืNอ ซืNอสารเคมสีําหรับใชใ้นโครงการ
เซน็เซอรค์วามไวสงูสําหรับการตรวจวัด
โปรตนีไกลเคทเตดอัลบมูนิจากสารคัดหลั�ง

18,725.00        เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

18,725.00         
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

18,725.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014636 22/08/2019

311 ซืNอ Silicone oil 22,470.00        เฉพาะเจาะจง 0105554130452
บรษิัท โตนเิทค อคิวปิ
เมนท ์แอนด ์เคมคิัล จ

22,470.00         
บรษิัท โตนเิทค อคิวปิ
เมนท ์แอนด ์เคมคิัล จ

22,470.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014637 22/08/2019

312 ซืNอ รองเทา้ผา้ PVC สําหรับหอ้งคลนีรูม 26,964.00        เฉพาะเจาะจง 0105554074340
บรษิัท ว.ีพ.ีโปรดักส ์
ซพัพลาย จํากดั

26,964.00         
บรษิัท ว.ีพ.ีโปรดักส ์ซพั
พลาย จํากดั

26,964.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014638 22/08/2019

313 ซืNอ เพื�อใชง้านในหอ้งปฏบิัตกิาร 4,455.48          เฉพาะเจาะจง 0105553153548
บรษิัท มทิ เทคโนโลย ี
จํากดั

4,455.48          
บรษิัท มทิ เทคโนโลย ี
จํากดั

4,455.48          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014640 22/08/2019

314 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ Challenge Test 5,029.00          เฉพาะเจาะจง 0105505001504
บรษิัท แอลเอฟ บวิตีN 
(ประเทศไทย) จํากดั

5,029.00          
บรษิัท แอลเอฟ บวิตีN 
(ประเทศไทย) จํากดั

5,029.00          
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014641 22/08/2019

หนา้ที� 27 จาก 35



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง
เลขประจาํตวัผู้

เสยีภาษี
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

315
ซืNอ สําหรับใชใ้นโครงการตรวจวัดกรด
นวิคลอีกิสําหรับการตรวจวนิจิฉัยทาง
การแพทย์

32,100.00        เฉพาะเจาะจง 0105528024811 บรษิัท ธรีะเทรดดิNง จํากดั 32,100.00         บรษิัท ธรีะเทรดดิNง จํากดั 32,100.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014642 22/08/2019

316 ซืNอ สารเคมี 2,047.00          เฉพาะเจาะจง
 Meridian Life Science, 
Inc

2,047.00          
 Meridian Life Science, 
Inc

2,047.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014652 22/08/2019

317
เชา่ เชา่พืNนที�บธูมาตรฐานงาน Beyond 
Beauty Asean Bangkok 2019

74,900.00        เฉพาะเจาะจง 0125542006506
บรษิัท อมิแพ็ค เอ็กซิ
บชิั�น แมเนจเมน้ท ์จํากดั

74,900.00         
บรษิัท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิั�น
 แมเนจเมน้ท ์จํากดั

74,900.00        มคีวามชํานาญเฉพาะ PO19014644 22/08/2019

318

จา้ง บํารุงรักษาซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล ่
ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว  ขนาด 100ลติร 
สังกดัทมี งานสนับสนุนการวจิัย (RSS) 
จํานวน 2 เครื�อง

25,252.00        เฉพาะเจาะจง 0115556010373
บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊
แอนด์
เคมคิัลซพัพลาย จํากดั

25,252.00         
บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊
แอนด์
เคมคิัลซพัพลาย จํากดั

25,252.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014618 22/08/2019

319 ซืNอ ซืNอวัสดสุําหรับใชใ้นงานวจิัย 81,320.00        เฉพาะเจาะจง 0105527003208
บรษิัท เดลตา แล็บบอ
ราตอรี� จํากดั

81,320.00         
บรษิัท เดลตา แล็บบอรา
ตอรี� จํากดั

81,320.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014649 22/08/2019

320
ซืNอ เพื�อนํามาใชต้รวจวัดเชืNอ HPV จาก
ปัสสาวะผูป้่วยมะเร็งปากมดลกู

84,112.15        เฉพาะเจาะจง 0105557034381 บรษิัท แอท-ยนีส ์จํากดั 90,000.00         บรษิัท แอท-ยนีส ์จํากดั 90,000.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014651 22/08/2019

321
จา้ง การศกึษาฤทธิmชะลอวัยของสารออก
ฤทธิmจากพชืสมุนไพร

48,000.00        เฉพาะเจาะจง 1199900417175
นางสาวเสาวรส ทอง
อนิทร์

48,000.00         นางสาวเสาวรส ทองอนิทร์ 48,000.00        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014686 23/08/2019

322 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 5,885.00          เฉพาะเจาะจง 0125548005200
บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค
 จํากดั

5,885.00          
บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

5,885.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014687 23/08/2019

323 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 5,885.00          เฉพาะเจาะจง 0125538002984
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

5,885.00          
บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

5,885.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014687 22/09/2019

324 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 11,513.20        เฉพาะเจาะจง 0125538002984
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

11,513.20         
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

11,513.20        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014688 23/08/2019

325 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 11,513.20        เฉพาะเจาะจง 0105524010432
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

11,513.20         
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

11,513.20        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014688 22/09/2019

326 ซืNอ สารเคมี 21,100.40        เฉพาะเจาะจง 0105524010432
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

21,100.40         
บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

21,100.40        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014689 23/08/2019

หนา้ที� 28 จาก 35



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง
เลขประจาํตวัผู้

เสยีภาษี
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

327

ซืNอ วัสดสุํานักงานสิNนเปลอืง เพื�อนําไปใช ้
ภายในงานหรอืกจิกรรมตา่งๆ ของศนูย ์
ตามที�พนักงานหรอืตัวแทนกจิกรรมแจง้
ความประสงค์

16,494.86        เฉพาะเจาะจง 0107551000134
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

16,494.86         
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

16,494.86        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014690 23/08/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง
เลขประจาํตวัผู้

เสยีภาษี
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

328
ซืNอ ซืNอสารเคมสีําหรับใชใ้นโครงการ
เซน็เซอรค์วามไวสงูสําหรับการตรวจวัด
โปรตนีไกลเคทเตดอัลบมูนิจากสารคัดหลั�ง

28,643.90        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

28,643.90         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

28,643.90        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014691 23/08/2019

329 ซืNอ เพื�อใชส้ําหรับงานวจิัย 20,330.00        เฉพาะเจาะจง 0105556103347
บรษิัท  คอมพลที ซายน์
 จํากดั

20,330.00         
บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

20,330.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014692 23/08/2019

330 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 20,447.70        เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,447.70         บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,447.70        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014693 23/08/2019

331 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 18,725.00        เฉพาะเจาะจง 0102542000050
หสน.เอส พ ีกลาส แอนด์
 เคมคีอล

18,725.00         
หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์
เคมคีอล

18,725.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014694 23/08/2019

332 ซืNอ ซืNอ Polyvinylpyrrolidone 7,639.80          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

7,639.80          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

7,639.80          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014706 23/08/2019

333
ซืNอ sodium silicate สําหรับสังเคราะห์
สารที�มรีูพรุน

6,013.40          เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

6,013.40          
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

6,013.40          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014708 23/08/2019

334

จา้ง ซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหลเ่ครื�อง High 
Performance Liquid Chromatography 
เลขครุภัณฑ ์
6630-027-0001-0000108-000 สังกดั
ทมีวจิัยเวชศาสตรน์าโน (NMV) จํานวน 1 
เครื�อง

15,985.80        เฉพาะเจาะจง 0105519011337
บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

15,985.80         
บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

15,985.80        
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014709 23/08/2019

335 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตรใ์ชใ้นการทําวจิัย 2,568.00          เฉพาะเจาะจง 0105550080574
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั

2,568.00          
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากดั

2,568.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014710 23/08/2019

336 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 3,103.00          เฉพาะเจาะจง 0105535041822
บรษิัท แบงเทรดดิNง 
1992 จํากดั

3,103.00          
บรษิัท แบงเทรดดิNง 1992
 จํากดั

3,103.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014711 23/08/2019

337 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 18,404.00        เฉพาะเจาะจง 0105554096467
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

18,404.00         
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

18,404.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014712 23/08/2019

338 ซืNอ เพื�อใชใ้นงานวจิัย 10,453.90        เฉพาะเจาะจง 0105555071166
บรษิัท อนิเตอรพ์ลัค 
พลัส จํากดั

10,453.90         
บรษิัท อนิเตอรพ์ลัค พลัส
 จํากดั

10,453.90        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014713 23/08/2019

หนา้ที� 30 จาก 35



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง
เลขประจาํตวัผู้

เสยีภาษี
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

339 ซืNอ วจิัย 11,267.10        เฉพาะเจาะจง 0105519011337
บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

11,267.10         
บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

11,267.10        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014714 23/08/2019

340 ซืNอ วจิัย 13,696.00        เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากดั

13,696.00         
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

13,696.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014715 23/08/2019

341 ซืNอ สารเคมเีพื�อใชป้ฏบิัตงิานตามโครงการ 31,244.00        เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

31,244.00         
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

31,244.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014716 23/08/2019

342 ซืNอ สําหรับเลีNยงเซลลล์ําไส ้ 27,820.00        เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

27,820.00         
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

27,820.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014717 23/08/2019

343 ซืNอ สําหรับเลีNยงเซลลล์ําไส ้ 19,859.20        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

19,859.20         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

19,859.20        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014718 23/08/2019

344 ซืNอ เพื�อใชง้านตรวจสอบคณุภาพนํNาในระบบ 24,743.75        เฉพาะเจาะจง 0105556103347
บรษิัท  คอมพลที ซายน์
 จํากดั

24,743.75         
บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

24,743.75        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014719 23/08/2019

345 ซืNอ สารเคมตีัNงตน้สําหรับการสังเคราะห์ 9,715.60          เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากดั

9,715.60          
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

9,715.60          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014720 23/08/2019

346 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 33,737.10        เฉพาะเจาะจง 0105558061358
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

33,737.10         
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

33,737.10        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014725 23/08/2019

347 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 33,737.10        เฉพาะเจาะจง 0105558061358
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

33,737.10         
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

33,737.10        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014725 23/08/2019

348 ซืNอ สารเคมี 14,124.00        เฉพาะเจาะจง 0105550080574
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั

14,124.00         
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากดั

14,124.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014726 23/08/2019

349 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 14,980.00        เฉพาะเจาะจง 0105523002118
บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั

14,980.00         
บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั

14,980.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014727 23/08/2019

350 ซืNอ เพื�อปฏบิัตงิานวจิัย 9,095.00          เฉพาะเจาะจง 0115560022607
บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากดั

9,095.00          
บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 
จํากดั

9,095.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014728 23/08/2019
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351 ซืNอ เพื�อซืNอ CAFM Spring 8,667.00          เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

8,667.00          
บรษิัท เครส นาโนโซลชูั�น
 (ประเทศไทย) จํากดั

8,667.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014729 23/09/2019

352 ซืNอ เพื�อซืNอ CAFM Spring 8,667.00          เฉพาะเจาะจง 0135553004011
บรษิัท เครส นาโน
โซลชูั�น (ประเทศไทย) 
จํากดั

8,667.00          
บรษิัท เครส นาโนโซลชูั�น
 (ประเทศไทย) จํากดั

8,667.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014729 23/08/2019

353 ซืNอ Ethanol สําหรับงานวจิัย 4,173.00          เฉพาะเจาะจง 0105534114753
บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

4,173.00          
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

4,173.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014730 23/08/2019

354 ซืNอ SERS substrates สําหรับงานวจิัย 24,396.00        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

24,396.00         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

24,396.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014732 23/08/2019

355 ซืNอ สารเคมี 11,149.40        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

11,149.40         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

11,149.40        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014733 23/08/2019

356 ซืNอ สารเคมเีพื�อการวจิัย 8,560.00          เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

8,560.00          
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

8,560.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014734 23/08/2019

357
ซืNอ gas regulator สําหรับแกส๊เพื�อใชใ้น
การทดสอบตัวเร่งปฏกิริยิา

11,770.00        เฉพาะเจาะจง 0125538002984
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

11,770.00         
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

11,770.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014735 23/08/2019
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358
ซืNอ ZnSe window สําหรับทดสอบตัวเร่ง
ปฏกิริยิา

26,750.00        เฉพาะเจาะจง 0105522000669
บรษิัท เบคไทย 
กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

26,750.00         
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั

26,750.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014736 23/08/2019

359

ซืNอ ซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล ่เครื�องสํารอง
ไฟ ใชง้านกบัเครื�อง Industrial Rotary 
Evaporator เลขครุภัณฑ ์
6695-059-0001-0000014-000 สังกดั 
ทมีวจิัยนาโนเทคโนโลยเีพื�อคณุภาพชวีติ
และเวชสําอาง (NLC) จํานวน 1 เครื�อง

4,922.00          เฉพาะเจาะจง 0125541004127
บรษิัท พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค 
เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั

4,922.00          
บรษิัท พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค 
เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั

4,922.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014737 23/08/2019

360 ซืNอ ซืNอสารเคมเีพื�อทําวจิัย 71,615.10        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

71,615.10         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

71,615.10        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014839 26/08/2019

361 ซืNอ สารเคมสีําหรับทําวจิัย 1,177.00          เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากดั

1,177.00          
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

1,177.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014840 26/08/2019

362 ซืNอ วัสดสุําหรับทําวจิัย 10,432.50        เฉพาะเจาะจง 0105558157142
บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอื
วทิย ์จํากดั

10,432.50         
บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย์
 จํากดั

10,432.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014841 26/08/2019

363 จา้ง วเิคราะหต์ัวอย่าง 8,667.00          เฉพาะเจาะจง 0105528006880
บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เท
สติNง เซอรว์สิเซส
(ประเทศไทย) จํากดั

8,667.00          
บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เท
สติNง เซอรว์สิเซส(ประเทศ
ไทย) จํากดั

8,667.00          
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014842 26/08/2019

364 ซืNอ สําหรับงานวจิัย 13,375.00        เฉพาะเจาะจง 0105535108986
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

13,375.00         
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

13,375.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014854 26/08/2019

365 ซืNอ สําหรับงานวจิัย 6,601.90          เฉพาะเจาะจง 0105532058015
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติNง จํากดั

6,601.90          
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติNง จํากดั

6,601.90          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014855 26/08/2019

366 ซืNอ สําหรับเลีNยงเซลล์ 30,388.00        เฉพาะเจาะจง 0105534072937
บรษิัท ไทย แคน ไบโอ
เทค จํากดั

30,388.00         
บรษิัท ไทย แคน ไบโอ
เทค จํากดั

30,388.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014856 26/08/2019

367 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 11,235.00        เฉพาะเจาะจง 0125548005200
บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค
 จํากดั

11,235.00         
บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

11,235.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014879 28/08/2019

368 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 11,609.50        เฉพาะเจาะจง 0125538002984
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

11,609.50         
บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

11,609.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014880 28/08/2019
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369 ซืNอ ปฏบิัตงิานวจิัย 9,630.00          เฉพาะเจาะจง 0115560022607
บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์
99 จํากดั

9,630.00          
บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99
 จํากดั

9,630.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014881 28/08/2019

370 ซืNอ ที�วาง Case CPU 2,519.98          เฉพาะเจาะจง 0107551000134
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

2,519.98          
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

2,519.98          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014882 28/08/2019

371 จา้ง โปสเตอรจ์ํานวน 24 แผน่ 20,030.40        เฉพาะเจาะจง 0103555018441
หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

20,030.40         
หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

20,030.40        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014948 29/08/2019

372 ซืNอ วัสดสุํานักงาน 3,524.99          เฉพาะเจาะจง 0107551000134
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

3,524.99          
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

3,524.99          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014949 29/08/2019

373 ซืNอ เพื�อปฏบิัตงิานวจิัย 39,376.00        เฉพาะเจาะจง 0105534019122 เมอรค์ จํากดั 39,376.00         เมอรค์ จํากดั 39,376.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014950 29/08/2019

374

ซืNอ สารเคมเีพื�อใชใ้นโครงการการเตรยีม
สารประกอบไตรเอซาโบโรโลไพรดิเินยีม
ชนดิใหม่ และการประยุกตใ์ชใ้นการ
ตรวจวัดทางเคม ีบนตัวรองรับเซลลโูลส

31,425.90        เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากดั

31,425.90         
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

31,425.90        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014951 29/08/2019

375 ซืNอ เพื�อใชส้ําหรับงานวจิัย 82,550.50        เฉพาะเจาะจง 0105556103347
บรษิัท  คอมพลที ซายน์
 จํากดั

82,550.50         
บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

82,550.50        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014954 29/08/2019

376 ซืNอ ซืNอ polyethylene oxide 14,701.80        เฉพาะเจาะจง 0105529031799
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
 ซพัพลาย จํากดั

14,701.80         
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

14,701.80        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014955 29/08/2019

377
จา้ง ทดสอบ Filter efficiency and 
pressure drop

5,350.00          เฉพาะเจาะจง 0105547098638
บรษิัท แคมฟิล (ประเทศ
ไทย) จํากดั

5,350.00          
บรษิัท แคมฟิล (ประเทศ
ไทย) จํากดั

5,350.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014956 29/08/2019

378 ซืNอ วจิัย 13,589.00        เฉพาะเจาะจง 0105558157142
บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอื
วทิย ์จํากดั

13,589.00         
บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย์
 จํากดั

13,589.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014957 29/08/2019

379 ซืNอ ถาด กลอ่ง ถังขยะ 6,233.82          เฉพาะเจาะจง 0105557056423 บรษิัท นํางา่ยฮง จํากดั 6,233.82          บรษิัท นํางา่ยฮง จํากดั 6,233.82          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014960 29/08/2019

380
ซืNอ วัสดงุานตดิตัNงและซอ่มบํารุงงาน
อาคารสถานที� ศน.

24,658.15        เฉพาะเจาะจง 0105557039901 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั 24,658.15         บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั 24,658.15        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014961 29/08/2019
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381 ซืNอ สําหรับเลีNยงเซลลล์ําไส ้ 86,670.00        เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

86,670.00         
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

86,670.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014962 29/08/2019

382 ซืNอ สําหรับเลีNยงเซลลล์ําไส ้ 90,950.00        เฉพาะเจาะจง 0105528025566
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

90,950.00         
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

90,950.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014963 29/08/2019

383
ซืNอ ซืNอสารเคมสีําหรับใชใ้นโครงการ
เซน็เซอรค์วามไวสงูสําหรับการตรวจวัด
โปรตนีไกลเคทเตดอัลบมูนิจากสารคัดหลั�ง

42,500.40        เฉพาะเจาะจง 0105555071166
บรษิัท อนิเตอรพ์ลัค 
พลัส จํากดั

42,500.40         
บรษิัท อนิเตอรพ์ลัค พลัส
 จํากดั

42,500.40        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014940 29/08/2019

384

จา้ง ซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล ่Storage 
Battery สําหรับเครื�องระบบประมวลผล
ประสทิธภิาพสงู สังกดัทมีวจิัยการคํานวน
ระดับนาโน (SIM) จํานวน 4 เครื�อง

29,960.00        เฉพาะเจาะจง 0125552015117
บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ คอร์
ปอเรท จํากดั

29,960.00         
บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ คอร์
ปอเรท จํากดั

29,960.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014942 29/08/2019

385
ซืNอ HPLC คอลัมนส์ําหรับวเิคราะห์
สารสําคัญในพชืสมุนไพร

20,758.00        เฉพาะเจาะจง 0105536072594 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 20,758.00         บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 20,758.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014943 29/08/2019

386 ซืNอ อปุกรณ์วทิยาศาสตรใ์ชใ้นการทําวจิัย 14,445.00        เฉพาะเจาะจง 0105556103347
บรษิัท  คอมพลที ซายน์
 จํากดั

14,445.00         
บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

14,445.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014944 29/08/2019

387 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 270.00            เฉพาะเจาะจง EMS Acquisition Corp. 270.00             EMS Acquisition Corp. 270.00            
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014959 29/08/2019

388 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 1,028.00          เฉพาะเจาะจง
Semiconductor Wafer 
Inc.

1,028.00          
Semiconductor Wafer 
Inc.

1,028.00          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014947 29/08/2019

389

ซืNอ สารเคมเีพื�อใชใ้นโครงการการ
ดัดแปลงโครงสรา้งอนุพันธข์องคมูารนิและ
ไดฟลอูอโรโบรอนบตีา้ไดคโีตเนตเพื�อใช ้
เป็นตัวตรวจวัดทางเคมทีี�ละลายนํNา

69,229.00        เฉพาะเจาะจง 0115545003940
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากดั

69,229.00         
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

69,229.00        
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014946 29/08/2019

390 ซืNอ วัสดวุทิยาศาสตร์ 1,899.23          เฉพาะเจาะจง
Galaxy Resource 
International

1,899.23          
Galaxy Resource 
International

1,899.23          
มคีณุลักษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19014972 29/08/2019
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