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สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก
ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจ้าง

เหตุผลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจ้าง
วนัที	เอกสาร

1
ซื
อ 1BT3-2100N : Tip 200 ul, Natural, 1000/PKG 
BIOTIX, U.S.A. 23,433.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 23,433.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 23,433.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000247 02/11/2018

2
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร ์8 รายการ

47,994.85 เฉพาะเจาะจง 0105537062398 00000 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ
งจํากัด 47,994.85 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ
งจํากัด 47,994.85 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000265 02/11/2018

3
ซื
อ 2ml screw neck ND9 vial, Amber, pk/100 120902

13,610.40 เฉพาะเจาะจง 0125545003516 00000 บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรเูมน้ท(์ประเทศไทย) จํากัด 13,610.40 บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรเูมน้ท(์ประเทศไทย) จํากัด 13,610.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000287 02/11/2018

4
ซื
อ Adapter เทฟลอ่น joint 45/40 โอรงิไวตั
น

6,741.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 6,741.00 หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 6,741.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000292 02/11/2018

5
จา้ง ซอ่มแซม Diaphragm pumpของเครื\องระเหยสารแบบ
หมนุ (Rotary evaporator)_FNI 26,643.00 เฉพาะเจาะจง 0105547094373 00000 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 26,643.00 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 26,643.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000274 02/11/2018

6
ซื
อ Micro Filter No.0 L=24cm. Od.8mm พรอ้มฝา

6,955.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 6,955.00 หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 6,955.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000465 06/11/2018

7
ซื
อ BLDE 12 (MDCL-FB) 

11,235.00 เฉพาะเจาะจง 0105557171001 00000 บรษิัทบา้นโป่ง โนวเิทท จํากัด 11,235.00 บรษิัทบา้นโป่ง โนวเิทท จํากัด 11,235.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000536 07/11/2018

8
จา้ง เหมาศกึษาและทําวจิัยในโครงการวจิัย

25,000.00 เฉพาะเจาะจง 1100600214726 00000 นาย สวิเพชร ศลิปประยูร 25,000.00 นาย สวิเพชร ศลิปประยูร 25,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000537 07/11/2018

9
ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.

14,659.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 14,659.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 14,659.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000212 01/11/2018

10
ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.

19,688.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 19,688.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 19,688.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000200 01/11/2018

11
ซื
อ แมคเนตคิ

1,583.60 เฉพาะเจาะจง 0123547000121 00000 หา้งหุน้สว่นจํากัด ดับเบิ
ล พ ีแอร ์เซอรว์สิ 1,583.60 หา้งหุน้สว่นจํากัด ดับเบิ
ล พ ีแอร ์เซอรว์สิ 1,583.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000697 09/11/2018

12
ซื
อ สารเคมี

22,309.50 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 22,309.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 22,309.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000300 02/11/2018

13 ซื
อ สารเคมสีําหรับเตรยีมตัวอย่าง
21,400.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 21,400.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 21,400.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000301 02/11/2018

14
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

USD1396.77 เฉพาะเจาะจง Thomas Scientific USD1396.77 Thomas Scientific USD1396.77 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000207 01/11/2018

15 ซื
อ วัสดวุทิย์
GBP360 เฉพาะเจาะจง Goodfellow Cambridge Limited GBP360 Goodfellow Cambridge Limited GBP360 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000467 06/11/2018

16
ซื
อ เครื\องวัดอณุหภูมแิละความชื
น ใชส้ําหรับงานบํารงุรักษา
เครื\อง Refrigerator & Freezer 5,531.90 เฉพาะเจาะจง 0115545004261 00000 บรษิัท สพุรมีไลนส ์จํากัด 5,531.90 บรษิัท สพุรมีไลนส ์จํากัด 5,531.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000252 02/11/2018

17 ซื
อ ทอ่อะครลิคิใชส้ําหรับงานวจิัย
4,601.00 เฉพาะเจาะจง 0135537002492 00000 บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 4,601.00 บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 4,601.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000250 02/11/2018

18 จา้ง ซอ่มแซมเปลี\ยนอะไหล ่Nicolet 6700 IR Source 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 0103514015863 00000 หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย 38,520.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย 38,520.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000540 07/11/2018

19
ซื
อ วัสดลุ็อคทอ่แก๊ส

2,568.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 2,568.00 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 2,568.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000249 02/11/2018

20 ซื
อ วัสดสุําหรับทําตน้แบบในงานวจิัยในโครงการ
74,900.00 เฉพาะเจาะจง 0107561000471 00000 บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด (มหาชน) 74,900.00 บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด (มหาชน) 74,900.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000245 02/11/2018

21 ซื
อ ถังขยะทั\วไป
2,400.01 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 00000 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 2,400.01 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 2,400.01 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000246 02/11/2018

22 ซื
อ สารเคมเีพื\อใชใ้นหอ้งปฏิบัตกิาร
53,788.90 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 53,788.90 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 53,788.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000214 01/11/2018

23 จา้ง ซอ่มแซมเปลี\ยน Pressure Gauge 3,659.40 เฉพาะเจาะจง 0115561023887 00000 บรษิัท จอีารด์ ีเทค จํากัด 3,659.40 บรษิัท จอีารด์ ีเทค จํากัด 3,659.40 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000543 07/11/2018

24

ซื
อ Nitrogen 99.5%, Gas content 7M3/CYL, CGA 580 

VALVE 2,782.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 2,782.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 2,782.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000248 02/11/2018
25 ซื
อ Evaporating Cylinder 500 mL 53,350.20 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จํากัด 53,350.20 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จํากัด 53,350.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000476 06/11/2018

26 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร ์จํานวน 14 รายการ
42,832.10 เฉพาะเจาะจง 0125538002984 00000 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 42,832.10 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 42,832.10 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000251 02/11/2018

27 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
13,910.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จํากัด 13,910.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จํากัด 13,910.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000254 02/11/2018

28 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
6,210.28 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,210.28 บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,210.28 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000255 02/11/2018

29
ซื
อ สารเคมี

76,398.00 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 76,398.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 76,398.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000258 02/11/2018

30 ซื
อ ทอ่แก๊สสําหรับการสังเคราะหถ์า่นกัมมันต์
14,659.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 14,659.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 14,659.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000548 07/11/2018

31 ซื
อ วัสดวุทิย์ เพื\อใชใ้นโครงการพัฒนากระบวนวธิสีังเคราะห์ 81,694.50 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 81,694.50 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 81,694.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000257 02/11/2018
32 ซื
อ วัสดวุทิย์ เพื\อใชใ้นโครงการพัฒนานํ
ายายอ้มสผีมถาวร 12,519.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 12,519.00 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 12,519.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000263 02/11/2018

33
ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.

14,552.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 14,552.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 14,552.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000276 02/11/2018

34
ซื
อ สารเคมี

6,439.25 เฉพาะเจาะจง 0105535004757 00000 บรษิัท แกมมาโก(้ประเทศไทย)จํากัด 6,890.00 บรษิัท แกมมาโก(้ประเทศไทย)จํากัด 6,890.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000296 02/11/2018

35 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
4,815.00 เฉพาะเจาะจง 0105525014903 00000 บรษิัท วศิณุและสภุัค จํากัด 4,815.00 บรษิัท วศิณุและสภุัค จํากัด 4,815.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000523 07/11/2018

36 ซื
อ สารเคม ีเพื\อไปถา่ยทอด
599.20 เฉพาะเจาะจง 0105528002817 00000 บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ์ (1985) จํากัด 599.20 บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ์ (1985) จํากัด 599.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000524 07/11/2018

37 ซื
อ สารเคม ีเพื\อไปถา่ยทอด
1,070.00 เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั\น จํากัด 1,070.00 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั\น จํากัด 1,070.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000525 07/11/2018

38
ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.

9,732.72 เฉพาะเจาะจง 0105542041298 00000 บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 9,732.72 บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 9,732.72 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000527 07/11/2018

39
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

38,969.40 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 38,969.40 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 38,969.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000530 07/11/2018

40
ซื
อ 
ซื
อ 1LP-SPL-91010: SEROLOGICAL PIPETTE 10 ML. 3,852.00 เฉพาะเจาะจง 0105553093812 00000 บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากัด 3,852.00 บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากัด 3,852.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000522 07/11/2018

41 ซื
อ มา่นริ
ว PVC มาตรฐาน แผ่นเรยีบ (ใส)
4,815.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 4,815.00 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 4,815.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000519 07/11/2018

42 ซื
อ Set of sample crucibles and lids from Al
14,017.00 เฉพาะเจาะจง 0105543079477 00000 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ทจ์ํากัด 14,017.00 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ทจ์ํากัด 14,017.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000514 07/11/2018

43 ซื
อ Ammonium Hydroxide 30% RPE 2000ml
1,669.20 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,669.20 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,669.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000509 07/11/2018

44
ซื
อ IPA (pack 20L/pail)

19,260.00 เฉพาะเจาะจง 0105548097759 00000 บรษิัท แอล เค เค โพลเีมอร ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 19,260.00 บรษิัท แอล เค เค โพลเีมอร ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 19,260.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000507 07/11/2018

45 จา้ง ทดสอบทางจลุชวีวทิยา
13,867.20 เฉพาะเจาะจง 0105547029113 ศนูย์หอ้งปฏิบัตกิารและวจิัยทางการแพทย์และการเกษตรฯ13,867.20 ศนูย์หอ้งปฏิบัตกิารและวจิัยทางการแพทย์และการเกษตรฯ 13,867.20 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000312 02/11/2018

46 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
1,765.50 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 1,765.50 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 1,765.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000373 05/11/2018

47 ซื
อ Color Muse tool for color matching paint and more
7,008.50 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 7,008.50 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 7,008.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000406 05/11/2018

48 จา้ง ซอ่มเปลี\ยนอะไหล ่Dryer ตูเ้ย็น
3,745.00 เฉพาะเจาะจง 0105551023752 00000 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากัด 3,745.00 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากัด 3,745.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000716 09/11/2018

49
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

1,444.50 เฉพาะเจาะจง 0135559023859 00000 บรษิัท พลคิ เทอรโ์ม จํากัด 1,444.50 บรษิัท พลคิ เทอรโ์ม จํากัด 1,444.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000403 05/11/2018

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ระหวา่งวนัท ี	 1-30 พฤศจกิายน 2561
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจ้าง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจ้าง 

(บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจ้าง

เลขประจําตวัผู้
เสยีภาษี

สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก
ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจ้าง

เหตุผลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจ้าง
วนัที	เอกสาร

50
จา้ง ออกแบบโปสเตอรใ์นการจัดสัมมนาเซลลแ์สงอาทติย์เพ
อรอฟสไกต ์การพัฒนากา้วสูเ่ชงิพาณิชย์ Perovskite Solar 4,800.00 เฉพาะเจาะจง 1509900998662 00000 นาย องอาจ ผิวมั\นกจิ 4,800.00 นาย องอาจ ผิวมั\นกจิ 4,800.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000410 05/11/2018

51 ซื
อ วัสดวุทิย์
2,140.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 2,140.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 2,140.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000399 05/11/2018

52 ซื
อ สารเคมใีชใ้นงานวจิัย
28,119.60 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 28,119.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 28,119.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000416 05/11/2018

53 ซื
อ ทอ่ TFA ขาวใส ใชใ้นหารทดลอง
4,012.50 เฉพาะเจาะจง 0105549139684 00000 บรษิัท แฟนแทสตคิ ไทรอัม จํากัด 4,012.50 บรษิัท แฟนแทสตคิ ไทรอัม จํากัด 4,012.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000414 05/11/2018

54
จา้ง วเิคราะหท์ดสอบในโครงการการพัฒนาผลติภัณฑ์สําหรับ
ลา้งผักและผลไม ้ 30,816.00 เฉพาะเจาะจง 0135544005027 00000 ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 30,816.00 ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 30,816.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000413 05/11/2018

55 จา้ง ซอ่มแซมเปลี\ยนกระจกบานเลื\อนตูด้ดูควันไอกรด_NFC
13,910.00 เฉพาะเจาะจง 0125542000621 00000 บรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี จํากัด 13,910.00 บรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี จํากัด 13,910.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000700 09/11/2018

56 จา้ง ซอ่มเปลี\ยนอะไหลย่างขอบประตตููเ้ย็น
3,424.00 เฉพาะเจาะจง 0105551023752 00000 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากัด 3,424.00 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากัด 3,424.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000702 09/11/2018

57 จา้ง วเิคราะหต์ัวอย่าง
14,980.00 เฉพาะเจาะจง 0994000165617 00000 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 14,980.00 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 14,980.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001007 14/11/2018

58
จา้ง เหมาตดิตั
งมา่นมว้นบังแสงหอ้งสํานักงานและ
หอ้งปฎิบัตกิารวจิัย 97,508.03 เฉพาะเจาะจง 0105559026670 00000 บรษิัท เอ็ม วาย เดคคอร ์จํากัด 97,508.03 บรษิัท เอ็ม วาย เดคคอร ์จํากัด 97,508.03 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000730 09/11/2018

59
จา้ง ทดสอบทางจลุชวีวทิยา

2,600.10 เฉพาะเจาะจง 0105547029113 ศนูย์หอ้งปฏิบัตกิารและวจิัยทางการแพทย์และการเกษตรฯ 2,600.10 ศนูย์หอ้งปฏิบัตกิารและวจิัยทางการแพทย์และการเกษตรฯ 2,600.10 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000858 12/11/2018

60
จา้ง ซอ่มแซมเปลี\ยนอะไหล ่heating mantle ของเครื\อง 
Intergrated Nano-catalytic Performance 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 0745556007202 00000 บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากัด 16,050.00 บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากัด 16,050.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001075 15/11/2018

61 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ Challenge test
4,815.00 เฉพาะเจาะจง 0105547029113 ศนูย์หอ้งปฏิบัตกิารและวจิัยทางการแพทย์และการเกษตรฯ 4,815.00 ศนูย์หอ้งปฏิบัตกิารและวจิัยทางการแพทย์และการเกษตรฯ 4,815.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001015 14/11/2018

62 ซื
อ วัสดปุฏิบัตงิานวจิัย
11,556.00 เฉพาะเจาะจง 0125546003765 00000 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส(์ประเทศไทย) จํากัด 11,556.00 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส(์ประเทศไทย) จํากัด 11,556.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000493 06/11/2018

63 ซื
อ สารเคมี
18,360.00 เฉพาะเจาะจง 0105546135262 00000 บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 18,360.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 18,360.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000494 06/11/2018

64
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

78,645.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง จํากัด 56,282.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง จํากัด 56,282.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000496 06/11/2018

65 ซื
อ สารเคมี
83,427.90 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 83,427.90 บรษิัท กบิไทย จํากัด 83,427.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000497 06/11/2018

66 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
11,235.00 เฉพาะเจาะจง 0125540002848 00000 บรษิัท ไอท ีซัพพลาย แอนด ์คอนซัลติ
งจํากัด 11,235.00 บรษิัท ไอท ีซัพพลาย แอนด ์คอนซัลติ
งจํากัด 11,235.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000498 06/11/2018

67 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
8,859.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 8,859.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 8,859.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000499 06/11/2018

68 ซื
อ สารเคมี
99,349.50 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ
ง จํากัด 99,349.50 บรษิัท ธรีะเทรดดิ
ง จํากัด 99,349.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000500 06/11/2018

69
ซื
อ สารเคมี

5,564.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,564.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,564.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000501 06/11/2018

70
ซื
อ สารเคม ีเพื\อใชใ้นโครงการพัฒนานํ
ายายอ้มสผีมถาวรฯ

75,488.50 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 75,488.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 75,488.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000502 06/11/2018

71 ซื
อ แก๊สN2
3,188.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,188.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,188.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000510 07/11/2018

72 ซื
อ อปุกรณ์เครื\องแกว้ เพื\อใชใ้นการวจิัย
8,067.80 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 8,067.80 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 8,067.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000531 07/11/2018

73

จา้ง จัดทําโปสเตอร ์เพื\อเผยแพรผ่ลงานโครงการศนูย์
เครอืขา่ยดา้นการวจิัยนาโนเทคโนโลยี 13,200.00 เฉพาะเจาะจง 1509900998662 00000 นาย องอาจ ผิวมั\นกจิ 13,200.00 นาย องอาจ ผิวมั\นกจิ 13,200.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001033 14/11/2018

74
ซื
อ สารเคมี

6,227.40 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 6,227.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 6,227.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000532 07/11/2018

75 ซื
อ สารเคมี
73,551.80 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 73,551.80 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 73,551.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000513 07/11/2018

76 ซื
อ วัสดวุทิย์
24,075.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 24,075.00 หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 24,075.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000544 07/11/2018

77 ซื
อ แก๊สN2
2,461.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 2,461.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 2,461.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000516 07/11/2018

78 ซื
อ วัสดวุทิย์
77,896.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 77,896.00 หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 77,896.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000545 07/11/2018

79
ซื
อ สารเคมี

65,580.30 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 65,580.30 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 65,580.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000517 07/11/2018

80 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร ์เพื\อใชใ้นโครงการวจิัย
16,906.00 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 16,906.00 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 16,906.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000714 09/11/2018

81 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร ์เพื\อใชใ้นโครงการวจิัย
22,470.00 เฉพาะเจาะจง 0107561000471 00000 บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด (มหาชน) 22,470.00 บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด (มหาชน) 22,470.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000550 07/11/2018

82 ซื
อ ช ิ
นสว่น Peek polymer
4,012.50 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 4,012.50 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 4,012.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000551 07/11/2018

83
ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.

5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 5,350.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 5,350.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000735 09/11/2018

84
ซื
อ Ti foil 0.25 mm 100x100 mm

3,691.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,691.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,691.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000553 07/11/2018

85 ซื
อ แผ่นเทปลอ่น
4,708.00 เฉพาะเจาะจง 0115561006095 00000 บรษิัท เอ็มอ ีคอนโทรล เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 4,708.00 บรษิัท เอ็มอ ีคอนโทรล เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 4,708.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000625 08/11/2018

86 ซื
อ สารเคม ีเพื\อไปถา่ยทอด
3,210.00 เฉพาะเจาะจง 0105516001888 00000 บรษิัท วันรัต(หนํ\าเซยีน)จํากัด 3,210.00 บรษิัท วันรัต(หนํ\าเซยีน)จํากัด 3,210.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000554 07/11/2018

87
ซื
อ Polytetrafluoroethylene preparation 60 % dispers. in

 H2O 100 mL 11,962.60 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,962.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,962.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000710 09/11/2018

88 จา้ง เหมาบรกิารผูช้ว่ยเจา้หนา้ที\ความปลอดภัย
19,200.00 เฉพาะเจาะจง 1939900194951 00000 นางสาว นภัสวรรณ พลอยระยา้ 19,200.00 นางสาว นภัสวรรณ พลอยระยา้ 19,200.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000703 09/11/2018

89
ซื
อ สาร Nafion สําหรับทําการทดลอง

4,130.20 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 4,130.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 4,130.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000557 07/11/2018

90 ซื
อ แก๊ส
1,819.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 1,819.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 1,819.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000518 07/11/2018

91
จา้ง ศกึษาแหลง่ที\มาของฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน
 ในบรเิวณชมุชนรอบโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 3120300116423 00000 นาย ยุทธนา หงษ์อารมณ์กจิ 30,000.00 นาย ยุทธนา หงษ์อารมณ์กจิ 30,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000733 09/11/2018

92 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
21,111.10 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 21,111.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 21,111.10 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000709 09/11/2018

93 ซื
อ วัสดวุทิย์
6,227.40 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,227.40 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,227.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000558 07/11/2018

94
ซื
อ Nitrogen 99.5% Gas content 7M3/CYL, CGA 580 

VALVE 1,926.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 1,926.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 1,926.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000563 07/11/2018

95 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
33,170.00 เฉพาะเจาะจง 0125545000118 00000 บรษิัทเนชั\นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์จํากัด 33,170.00 บรษิัทเนชั\นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์จํากัด 33,170.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000566 07/11/2018

96
จา้ง เก็บขอ้มลูและวเิคราะหผ์ลการทดสอบภาคสนามของการ
วัดระดับนํ
าตาลดว้ยเข็มขนาดไมโครเมตร 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 1500900176745 00000 นางสาว ณัฏฐพร  คชศักดิm 16,500.00 นางสาว ณัฏฐพร  คชศักดิm 16,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000718 09/11/2018

97 ซื
อ เครื\องคอมพวิเตอร ์MINI Desktop
17,976.00 เฉพาะเจาะจง 0105557050212 00000 บรษิัทเอ็นทพี ีจํากัด 17,976.00 บรษิัทเอ็นทพี ีจํากัด 17,976.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000878 12/11/2018

98 ซื
อ วัสดสุํานักงานสิ
นเปลอืง
12,579.04 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 00000 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 12,579.04 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 12,579.04 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000656 08/11/2018

99
ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.

4,494.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,494.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,494.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000725 09/11/2018

100 ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.
5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,350.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,350.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000727 09/11/2018

101 ซื
อ วัสดวุทิย์
2,942.50 เฉพาะเจาะจง 0105536122109 00000 บรษิัท คารโ์บกาญจน ์จํากัด 2,942.50 บรษิัท คารโ์บกาญจน ์จํากัด 2,942.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000663 08/11/2018

102 ซื
อ สําหรับใชใ้นหอ้งปฏิบัตกิารนาโนโมเลกลุเป้าหมาย
5,885.00 เฉพาะเจาะจง 0105548112855 00000 บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ แมททเีรยีล จํากัด 5,885.00 บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ แมททเีรยีล จํากัด 5,885.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000674 08/11/2018

103 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
14,926.50 เฉพาะเจาะจง 0105555085779 00000 บรษิัท ศริอินิสตรเูมน้ท ์จํากัด 14,926.50 บรษิัท ศริอินิสตรเูมน้ท ์จํากัด 14,926.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000734 09/11/2018
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจ้าง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจ้าง 

(บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจ้าง

เลขประจําตวัผู้
เสยีภาษี

สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก
ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจ้าง

เหตุผลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจ้าง
วนัที	เอกสาร

104
ซื
อ Silver Nitrate RPE-ACS 100g

16,692.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 16,692.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 16,692.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000737 09/11/2018

105 ซื
อ สารเคมี
64,863.40 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 64,863.40 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 64,863.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000547 07/11/2018

106 ซื
อ วเิคราะหต์ัวเรง่ปฏิกริยิา
3,600.00 เฉพาะเจาะจง 3100603592655 00000 รา้น WE LOVE TURNTABLE 3,600.00 รา้น WE LOVE TURNTABLE 3,600.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000611 08/11/2018

107 ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.
4,494.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 4,494.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 4,494.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000555 07/11/2018

108 ซื
อ สารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.
11,235.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 11,235.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 11,235.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000556 07/11/2018

109
ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.

3,210.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 3,210.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 3,210.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000559 07/11/2018

110 ซื
อ วัสดเุขา้ Store กลาง ศน.
26,643.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 26,643.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 26,643.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000561 07/11/2018

111 ซื
อ เตรยีมตัวเรง่ปฏิกริยิา
12,572.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 12,572.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 12,572.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000564 07/11/2018

112 ซื
อ อปุกรณ์ swagelok สําหรับใชท้ํา module
27,782.55 เฉพาะเจาะจง 0105537062398 00000 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ
งจํากัด 27,782.55 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ
งจํากัด 27,782.55 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000728 09/11/2018

113 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
16,831.10 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 16,831.10 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 16,831.10 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000732 09/11/2018

114
ซื
อ เตรยีมตัวเรง่ปฏิกริยิา

11,021.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,021.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,021.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000736 09/11/2018

115 ซื
อ วัสดเุพื\องานวจิัย
43,656.00 เฉพาะเจาะจง 0105536072594 00000 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 43,656.00 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 43,656.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000741 09/11/2018

116 ซื
อ Tin(IV) oxide nanoparticle ink 2.5 wt% , 10ml
4,900.60 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,900.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,900.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000759 09/11/2018

117
ซื
อ Whatman Puradisc Syringe Filters Cellulose Acetate

 0.45 um, 13 mm 100/pack 10,004.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 10,004.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 10,004.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000738 09/11/2018

118
ซื
อ อปุกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคลเพิ\มเตมิเพลื\อสํารองใช ้
ในการปฏิบัตงิาน 33,753.15 เฉพาะเจาะจง 0105504001047 00000 บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 33,753.15 บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 33,753.15 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001078 15/11/2018

119

ซื
อ Tube, Quartz OD 10 mm ID 8 mm ยาว 100 cm ตัด
เป็นทอ่นๆ ละ 50 cm หัวทา้ยเปิด 13,642.50 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 13,642.50 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 13,642.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000749 09/11/2018

120 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
9,148.50 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 9,148.50 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 9,148.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000744 09/11/2018

121 ซื
อ เครื\องพมิพอ์ักษร
1,790.00 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 00000 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,790.00 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,790.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001130 16/11/2018

122
ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.

2,568.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 2,568.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 2,568.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000724 09/11/2018

123 ซื
อ ตัวตรวจวัดทางเคมทีี\ละลายนํ
า
25,626.50 เฉพาะเจาะจง 0125538002984 00000 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 25,626.50 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 25,626.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000850 12/11/2018

124

ซื
อ เพื\อซื
อวัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store 

กลาง ศน. 13,482.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 13,482.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 13,482.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000721 09/11/2018

125 จา้ง สอบเทยีบ/ซอ่มเปลี\ยนอะไหล ่pipette_FNI and SOF
11,823.50 เฉพาะเจาะจง 0105543117123 00000 บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชั\น จํากัด 11,823.50 บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชั\น จํากัด 11,823.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001150 16/11/2018

126 จา้ง ออกแบบและสรา้งกระจกสะทอ้นแสงเลเซอร์
78,000.00 เฉพาะเจาะจง 3100400259242 00000 นาย พรพล ตันตวิัฒนพงษ์ 78,000.00 นาย พรพล ตันตวิัฒนพงษ์ 78,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001209 15/11/2018

127

ซื
อ อปุกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคลเพื\อสํารองใชใ้นการ
ปฏิบัตงิานของพนักงาน

37,086.20 เฉพาะเจาะจง 0125556000637 00000 บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติm จํากัด 37,086.20 บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติm จํากัด 37,086.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001129 16/11/2018

128

ซื
อ วัสดงุานตดิตั
งและซอ่มบํารงุระบบประกอบอาคารและ
หอ้งปฎิบัตกิาร ศน. 29,542.70 เฉพาะเจาะจง 0105557039901 00000 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 29,542.70 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 29,542.70 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001131 16/11/2018

129
ซื
อ นํ
ามัน Vacuum pump เครื\อง Freeze dryer

2,996.00 เฉพาะเจาะจง 0105526033308 00000 บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั\น จํากัด 2,996.00 บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั\น จํากัด 2,996.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001149 16/11/2018

130 จา้ง บํารงุรักษาและอบรมใชง้านเครื\อง Freeze dryer
8,560.00 เฉพาะเจาะจง 0105526033308 00000 บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั\น จํากัด 8,560.00 บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั\น จํากัด 8,560.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001132 16/11/2018

131 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
4,012.50 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,012.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,012.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000706 09/11/2018

132 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
1,337.50 เฉพาะเจาะจง 0105534078927 00000 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 1,337.50 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 1,337.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000708 09/11/2018

133 ซื
อ สารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.
4,280.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,280.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,280.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000712 09/11/2018

134
จา้ง ปฏิบัตงิานในโครงการวจิัย

21,935.00 เฉพาะเจาะจง 0105532106079 00000 บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 21,935.00 บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 21,935.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000745 09/11/2018

135 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบตัวอย่างงานวจิัย
7,490.00 เฉพาะเจาะจง 0105546096453 00000 บรษิัท หอ้งปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 7,490.00 บรษิัท หอ้งปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 7,490.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000755 09/11/2018

136 จา้ง วเิคราะหต์ัวอย่างในโครงการวจิัย
9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0105546096453 00000 บรษิัท หอ้งปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 9,630.00 บรษิัท หอ้งปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 9,630.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000762 09/11/2018

137 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตรเ์ขา้ Store กลาง ศน.
7,704.00 เฉพาะเจาะจง 0125556000637 00000 บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติm จํากัด 7,704.00 บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติm จํากัด 7,704.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000720 09/11/2018

138
ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.

3,595.20 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั\น จํากัด 3,595.20 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั\น จํากัด 3,595.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000771 09/11/2018

139
จา้ง เหมาเก็บและเตรยีมตัวอย่างชวีมวล

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 1340500266188 00000 นางสาว นราสริ ิหมายเหนี\ยวกลาง 4,500.00 นางสาว นราสริ ิหมายเหนี\ยวกลาง 4,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000753 09/11/2018

140
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

22,470.00 เฉพาะเจาะจง 0105526033308 00001 บรษิัทไซแอนตฟิิค โปรโมชั\น จํากัด 22,470.00 บรษิัทไซแอนตฟิิค โปรโมชั\น จํากัด 22,470.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000879 12/11/2018

141 ซื
อ IPA (pack 20L/pail)
16,050.00 เฉพาะเจาะจง 0105548097759 00000 บรษิัท แอล เค เค โพลเีมอร ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 16,050.00 บรษิัท แอล เค เค โพลเีมอร ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 16,050.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000787 09/11/2018

142 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0105537117915 00000 บรษิัทพรอสแพค ทลู แอนด ์ดาย จํากัด 9,630.00 บรษิัทพรอสแพค ทลู แอนด ์ดาย จํากัด 9,630.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000790 09/11/2018

143 ซื
อ Calcium Chloride Dihydrate RPE 1000g
2,974.60 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,974.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,974.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000783 09/11/2018

144
ซื
อ วัสดวุทิย์ เพื\อปฏิบัตงิานภายใตโ้ครงการ

46,801.80 เฉพาะเจาะจง 0105543113136 00000 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 46,801.80 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 46,801.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000798 09/11/2018

145 ซื
อ วัสดเุพื\อทําวจิัย
15,793.20 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง จํากัด 15,793.20 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง จํากัด 15,793.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000880 12/11/2018

146 ซื
อ Tetrahydrofuran, A.R., 2.5 L
7,190.40 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 7,190.40 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 7,190.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000785 09/11/2018

147 ซื
อ สั\งซื
อสารเพื\อการวจิัย
8,313.90 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 8,313.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 8,313.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000799 09/11/2018

148
ซื
อ สารเคม ีAmmonium persulfate, Pyrrole, Iron (III) 

chloride, Poly(ethylene oxide) 15,568.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 15,568.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 15,568.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000881 12/11/2018

149
ซื
อ สารเคม ีAniline และ lignin

9,833.30 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 9,833.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 9,833.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000849 12/11/2018

150 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตรเ์พื\อใชใ้นงานวจิัย
8,367.40 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 8,367.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 8,367.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000876 12/11/2018

151 ซื
อ วัสดวุทิย์
41,855.04 เฉพาะเจาะจง 0505547002971 00000 บรษิัท เชยีงใหม ่วเีอ็ม จํากัด 44,784.90 บรษิัท เชยีงใหม ่วเีอ็ม จํากัด 44,784.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000882 12/11/2018

152 ซื
อ สารเคมี
40,381.80 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 40,381.80 บรษิัท กบิไทย จํากัด 40,381.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000887 12/11/2018

153 ซื
อ n-Hexane RPE 2500ml
1,284.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,284.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,284.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000885 12/11/2018

154
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

165,828.60 165,828.60 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 165,828.60 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 165,828.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001227 19/11/2018

155 จา้ง ทดสอบฤทธิmของสารยับยั
งเช ื
อจลุนิทรยี์
8,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะเทคนคิการแพทย์ มหาลัยมหดิล 8,000.00 คณะเทคนคิการแพทย์ มหาลัยมหดิล 8,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000942 13/11/2018
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจ้าง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจ้าง 

(บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจ้าง

เลขประจําตวัผู้
เสยีภาษี

สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก
ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจ้าง

เหตุผลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจ้าง
วนัที	เอกสาร

156 จา้ง ทดสอบฤทธิmของสารยับยั
งเช ื
อจลุนิทรยี์
64,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะเทคนคิการแพทย์ มหาลัยมหดิล 64,000.00 คณะเทคนคิการแพทย์ มหาลัยมหดิล 64,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000934 13/11/2018

157 ซื
อ วัสดวุทิย์
240,322.00 240,322.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 240,322.00 หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 240,322.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001381 21/11/2018

158 ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.
1,540.80 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 1,540.80 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 1,540.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000884 12/11/2018

159
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

20,287.20 เฉพาะเจาะจง 0125538002984 00000 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 20,287.20 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 20,287.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000891 12/11/2018

160 จา้ง เปลี\ยนอะไหลป่ั
ม DH4K4
16,050.00 เฉพาะเจาะจง 0105557032478 00000 บรษิัทโฟลวฟ์ลอูดิจํากัด 16,050.00 บรษิัทโฟลวฟ์ลอูดิจํากัด 16,050.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000944 13/11/2018

161 จา้ง ซอ่มแซมเปลี\ยนอะไหล ่PCB Board เครื\อง Glass Oven
46,010.00 เฉพาะเจาะจง 0105547094373 00000 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 46,010.00 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 46,010.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000936 13/11/2018

162 ซื
อ วเิคราะหต์ัวเรง่ปฏิกริยิา
39,857.50 เฉพาะเจาะจง 0135552005421 00000 บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี จํากัด 39,857.50 บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี จํากัด 39,857.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001008 14/11/2018

163

ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตรส์ําหรับใชใ้นโครงการพัฒนาไบโอ
เซ็นเซอรด์ว้ยเทคนคิ SERs 12,936.30 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 12,936.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 12,936.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001011 14/11/2018

164
ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.

7,468.60 เฉพาะเจาะจง 0125548005200 00000 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 7,468.60 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 7,468.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001013 14/11/2018

165

ซื
อ KB-M01-210037-ROLL PRIMA40 (25 mm x 50 m), 1 

roll/pack 28,890.00 เฉพาะเจาะจง 0105555020499 00000 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 28,890.00 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 28,890.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001019 14/11/2018

166 ซื
อ สารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.
5,778.00 เฉพาะเจาะจง 0125548005200 00000 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 5,778.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 5,778.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001020 14/11/2018

167 ซื
อ ใชฉ้ีดเสน้ดา้ยในโครงการ
43,870.00 เฉพาะเจาะจง 0107548000153 00000 บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั\นส ์จํากัด(มหาชน) 43,870.00 บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั\นส ์จํากัด(มหาชน) 43,870.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001706 27/11/2018

168 ซื
อ Bovine Serum Albumin heat shock fraction
18,874.80 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 18,874.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 18,874.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001026 14/11/2018

169
ซื
อ MK-4750-1L glycerol, Omnipur 1L

27,670.20 เฉพาะเจาะจง 0105555071166 00000 บรษิัท อนิเตอรพ์ลัค พลัส จํากัด 27,670.20 บรษิัท อนิเตอรพ์ลัค พลัส จํากัด 27,670.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001028 14/11/2018

170
จา้ง ศกึษาประสทิธภิาพในการเรง่ปฏิกริยิาดว้ยเเสงของ 
อนภุาคนาโนไทเทเนยีมฯ 60,000.00 เฉพาะเจาะจง 1160100377359 00000 นางสาว ศริพิร  พรหมมา 60,000.00 นางสาว ศริพิร  พรหมมา 60,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000973 14/11/2018

171 ซื
อ สารเคมใีชใ้นงานวจิัย( isobutanol, MgCl2)
2,867.60 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,867.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,867.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000978 14/11/2018

172

จา้ง พัฒนาชดุตรวจและทดสอบประสทิธภิาพชดุตรวจสําหรับ
หาโปรตนีไกลเคทเตดอัลบูมนิ

46,000.00 เฉพาะเจาะจง 1100800760741 00000 นางสาว สรินิทร ์สทิธวิณิชย์ชัย 46,000.00 นางสาว สรินิทร ์สทิธวิณิชย์ชัย 46,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000974 14/11/2018

173 ซื
อ Solenoid valve สําหรับเครื\อง Glove box
5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 5,350.00 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 5,350.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000987 14/11/2018

174

จา้ง เหมาเพื\อเตรยีมสารประกอบเชงิซอ้นกรดอะมโินโลหะ
แมงกานสี 13,000.00 เฉพาะเจาะจง 1100800734430 00000 นางสาว ศรินิาท เจยีรนัย 13,000.00 นางสาว ศรินิาท เจยีรนัย 13,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000993 14/11/2018

175 ซื
อ ฟิวสเ์ครื\องสํารองไฟฟ้า
1,712.00 เฉพาะเจาะจง 0105542066479 00000 บรษิัทเพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 1,712.00 บรษิัทเพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 1,712.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000994 14/11/2018

176 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
2,889.00 เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั\น จํากัด 2,889.00 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั\น จํากัด 2,889.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000997 14/11/2018

177 จา้ง ซอ่มแซมเปลี\ยนอะไหล ่BATTERY เครื\อง 3D-Printer
14,124.00 เฉพาะเจาะจง 0125541004127 00000 บรษิัท พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 14,124.00 บรษิัท พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 14,124.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001003 14/11/2018

178
จา้ง ซอ่มแซมหนา้เพลนเครื\อง Laboratory Melt Spinning 

Machine 3,745.00 เฉพาะเจาะจง 0105535156361 00000 บรษิัท ยูเนยีน ทเีอสแอล จํากัด 3,745.00 บรษิัท ยูเนยีน ทเีอสแอล จํากัด 3,745.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000999 14/11/2018

179
ซื
อ สายยางซลิโิคน

2,140.00 เฉพาะเจาะจง 0105547094373 00000 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 2,140.00 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 2,140.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001001 14/11/2018

180 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
34,887.35 เฉพาะเจาะจง 0105553074206 00000 บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี(ประเทศไทย)จํากัด 34,887.35 บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี(ประเทศไทย)จํากัด 34,887.35 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001005 14/11/2018

181 ซื
อ วัสดบุรรจสุารสําหรับการวเิคราะหท์ดสอบ DSC และ TGA
28,306.85 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 28,306.85 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 28,306.85 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001000 14/11/2018

182
ซื
อ แผ่นกรองพอลเิมอร ์5 ชั 
น สําหรับเครื\อง Melt spinning

13,910.00 เฉพาะเจาะจง 0105537053674 00000 บรษิัท เอ.บี.เค.ดไีซนแ์อนดค์อนสตรัคชั\น จํากัด 13,910.00 บรษิัท เอ.บี.เค.ดไีซนแ์อนดค์อนสตรัคชั\น จํากัด 13,910.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000995 14/11/2018

183 ซื
อ suction flask 1000 mL/ชนดิหนา
3,531.00 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 3,531.00 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 3,531.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001206 19/11/2018

184
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

9,202.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 9,202.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 9,202.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001004 14/11/2018

185

จา้ง SERVICE (two roll) Tolling Fee Compression Molu 

Test 11,984.00 เฉพาะเจาะจง 0107551000282 00000 บรษิัท สาลี\ คัลเลอ่ร ์จํากัด(มหาชน) 11,984.00 บรษิัท สาลี\ คัลเลอ่ร ์จํากัด(มหาชน) 11,984.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001070 15/11/2018

186
ซื
อ Column Luna C18 (2) 5um Size 250x4.6 mm.

20,116.00 เฉพาะเจาะจง 0105538006408 00000 บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค จํากัด 20,116.00 บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค จํากัด 20,116.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001064 15/11/2018

187 ซื
อ Montanov 82
8,025.00 เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั\น จํากัด 8,025.00 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั\น จํากัด 8,025.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001065 15/11/2018

188 ซื
อ NanoWhite (Mibelle, Switzerland)
12,840.00 เฉพาะเจาะจง 0105535141291 00000 บรษิัท พ.ีซ.ีอนิเตอรเ์ทรด จํากัด 12,840.00 บรษิัท พ.ีซ.ีอนิเตอรเ์ทรด จํากัด 12,840.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001067 15/11/2018

189
ซื
อ ทอ่สําหรับเผาสาร

99,724.00 เฉพาะเจาะจง 0115553013151 00000 บรษิัท เอดดี ีเฟอรเ์นส จํากัด 99,724.00 บรษิัท เอดดี ีเฟอรเ์นส จํากัด 99,724.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001213 19/11/2018

190 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ
122,943.00 122,943.00 เฉพาะเจาะจง 0105546102003 00000 บรษิัท สปินคอนโทรล เอเชยี จํากัด 122,943.00 บรษิัท สปินคอนโทรล เอเชยี จํากัด 122,943.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001079 15/11/2018

191 จา้ง ปฏิบัตงิานในโครงการวจิัย
109,568.00 109,568.00 เฉพาะเจาะจง 0105546102003 00000 บรษิัท สปินคอนโทรล เอเชยี จํากัด 109,568.00 บรษิัท สปินคอนโทรล เอเชยี จํากัด 109,568.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001027 15/11/2018

192 จา้ง เตรยีมตัวอย่าง วัดเเละวเิคราะหผ์ลรามานของตัวอย่าง
4,200.00 เฉพาะเจาะจง 1710600159151 00000 นาย วัชรพงศ ์เสงี\ยมไพศาล 4,200.00 นาย วัชรพงศ ์เสงี\ยมไพศาล 4,200.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001623 26/11/2018

193
ซื
อ ทอ่ลมขนาด4x6mm

2,996.00 เฉพาะเจาะจง 0205559039011 00000 บรษิัท ไอคอนเซอรว์สิ จํากัด 2,996.00 บรษิัท ไอคอนเซอรว์สิ จํากัด 2,996.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001084 15/11/2018

194
จา้ง ซอ่มแซมเปลี\ยนอะไหล ่Board และ Battery UPS 

เครื\อง UHPLC 15,070.95 เฉพาะเจาะจง 0105542066479 00000 บรษิัทเพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 15,070.95 บรษิัทเพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 15,070.95 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001089 15/11/2018

195 ซื
อ สารเคมี
4,451.20 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,451.20 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,451.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001090 15/11/2018

196
จา้ง เหมาบรกิารทําแหง้ยา Enrofloxacin ดว้ยเครื\องสเปรย์ด
ราย 45,800.00 เฉพาะเจาะจง 0994000036540 00000 กองพัฒนายาแผนไทยและสมนุไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก45,800.00 กองพัฒนายาแผนไทยและสมนุไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก45,800.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001091 15/11/2018

197 ซื
อ HyPure Molecular Biology Grade Water, 1000 mL
10,486.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,486.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,486.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001200 19/11/2018

198 ซื
อ Magnetic retriever 30 cm
5,221.60 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,221.60 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 5,221.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001211 19/11/2018

199
ซื
อ คา่วัสดทุางวทิยาศาสตรเ์พื\อการทดลอง

2,697.47 เฉพาะเจาะจง 0105555107918 บรษิัทพพี ีอมิเพรสชั\น จํากัด 2,697.47 บรษิัทพพี ีอมิเพรสชั\น จํากัด 2,697.47 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001204 19/11/2018

200 ซื
อ Ethyl Alcohol 20 lit. commercial
5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,350.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,350.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001222 19/11/2018

201
ซื
อ วัสดวุทิย์ เพื\อใชใ้นโครงการการสกัดและพัฒนาสารสกัด
จากใบมะรมุ 47,374.25 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง จํากัด 47,374.25 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง จํากัด 47,374.25 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001224 19/11/2018

202
ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.

2,354.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 2,354.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 2,354.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001509 22/11/2018

203
ซื
อ สารเคมแีละวัสดวุทิย์ เพื\อใชใ้นโครงการสกัดและพัฒนา
สารสกัดจากใบมะรมุฯ 38,145.50 เฉพาะเจาะจง 0115560022607 00000 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 38,145.50 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด 38,145.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001492 22/11/2018

204
ซื
อ สารเคมเีพื\องานวจิัย

76,333.80 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 76,333.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 76,333.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001452 22/11/2018

205 ซื
อ Cover glass 22 x40 mm
3,531.00 เฉพาะเจาะจง 0103545018741 00000 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 3,531.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 3,531.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001627 26/11/2018

206 จา้ง เเยกและวเิคราะหป์ระเภทสารในสารสกัดเชยีงดา
15,000.00 เฉพาะเจาะจง 1100800124551 00000 นายวรีชัย พงษ์กติตพิันธ์ 15,000.00 นายวรีชัย พงษ์กติตพิันธ์ 15,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001232 19/11/2018
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจ้าง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจ้าง 

(บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจ้าง

เลขประจําตวัผู้
เสยีภาษี

สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก
ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจ้าง

เหตุผลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจ้าง
วนัที	เอกสาร

207 ซื
อ สารเคม ีเพื\อใชใ้นโครงการวจิัย
6,569.80 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 6,569.80 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 6,569.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001235 19/11/2018

208 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตรเ์พื\อใชง้านภายใตโ้ครงการ
130,540.00 130,540.00 เฉพาะเจาะจง 0105535005222 00000 บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 130,540.00 บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 130,540.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001329 20/11/2018

209
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

2,503.80 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 2,503.80 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 2,503.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001241 19/11/2018

210 ซื
อ อปุกรณ์เครื\องแกว้สําหรับทําการทดลอง
4,922.00 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 4,922.00 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 4,922.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001236 19/11/2018

211 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
6,066.90 เฉพาะเจาะจง 0105534038691 00000 บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากัด 6,066.90 บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากัด 6,066.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001238 19/11/2018

212 ซื
อ กรดอะซติกิ
1,177.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 1,177.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 1,177.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001240 19/11/2018

213 จา้ง จัดอบรมความรูด้า้นการสอบเทยีบเครื\องมอื
28,890.00 เฉพาะเจาะจง 0105552085581 00000 บรษิัท ไอเอสอที ี(ประเทศไทย) จํากัด 28,890.00 บรษิัท ไอเอสอที ี(ประเทศไทย) จํากัด 28,890.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001245 19/11/2018

214
ซื
อ สารเคมเีพื\อใชใ้นงานวจิัย

4,280.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 4,280.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 4,280.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001298 20/11/2018

215
ซื
อ Fitting ขอ้ตอ่นํ
า ใชง้านสําหรับเครื\อง Cooling Sputtering

2,140.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 2,140.00 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 2,140.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001248 19/11/2018

216 ซื
อ สารเคมเีพื\อใชใ้นงานวจิัย
68,736.80 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 68,736.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 68,736.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001304 20/11/2018

217 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
31,030.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 31,030.00 บรษิัทคอมพลที ซายน ์จํากัด 31,030.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001307 20/11/2018

218 ซื
อ วัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคมเีขา้ Store กลาง ศน.
2,354.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 2,354.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 2,354.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001252 19/11/2018

219
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 9,630.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 9,630.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001312 20/11/2018

220 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
20,051.80 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 20,051.80 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 20,051.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001313 20/11/2018

221 ซื
อ สารเคม ีเพื\อไปถา่ยทอด
6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0105549141735 00000 บรษิัท คอสมเีทค จํากัด 6,420.00 บรษิัท คอสมเีทค จํากัด 6,420.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001255 19/11/2018

222 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
USD895 เฉพาะเจาะจง University Wafer Inc. USD895 University Wafer Inc. USD895 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001261 19/11/2018

223 จา้ง ปรับปรงุตูค้วบคมุระบบไฟฟ้าเครื\องสลัดนํ
าออกจากผา้
10,700.00 เฉพาะเจาะจง 0105551023752 00000 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากัด 10,700.00 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากัด 10,700.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001501 22/11/2018

224
ซื
อ Tapered microtip,6 mm (10-50 mL)

14,980.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จํากัด 14,980.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จํากัด 14,980.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001723 27/11/2018

225 ซื
อ Methanol HPLC grade
8,303.20 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 8,303.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 8,303.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001710 27/11/2018

226 ซื
อ สารเคมี
USD810 เฉพาะเจาะจง FitzgeraldIndustries International USD810 FitzgeraldIndustries International USD810 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001628 26/11/2018

227
ซื
อ ตูต้ั
งพื
นสําหรับวางเครื\องไมโครเวฟ,ถังนํ
ารอ้นและชั 
นวาง
ของสําหรับหอ้ง Work Shop 16,345.80 เฉพาะเจาะจง 0125555014219 00000 บรษิัท เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 17,490.00 บรษิัท เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 17,490.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001369 21/11/2018

228
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

24,155.25 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 24,155.25 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 24,155.25 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001365 21/11/2018

229
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

8,461.56 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,461.56 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,461.56 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001364 21/11/2018

230 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตรเ์พื\อใชใ้นงานวจิัย
1,498.00 เฉพาะเจาะจง 0125538002984 00000 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 1,498.00 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 1,498.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001363 21/11/2018

231 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
24,845.40 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 24,845.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 24,845.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001362 21/11/2018

232 ซื
อ วัสดเุพื\องานวจิัย
856.00 เฉพาะเจาะจง 0105554096467 00000 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 856.00 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 856.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001320 20/11/2018

233 ซื
อ Tip Feedline, 0.5mm OD
2,675.00 เฉพาะเจาะจง 0105555020499 00000 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 2,675.00 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 2,675.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001321 20/11/2018

234
ซื
อ ใชใ้นการทําวจิัย

4,782.90 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 4,782.90 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 4,782.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001325 20/11/2018

235 ซื
อ วัสดทุางวทิยาศาสตร์
5,542.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 5,542.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 5,542.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001327 20/11/2018

236 ซื
อ สารเคมี
21,464.20 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 21,464.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 21,464.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001446 22/11/2018

237 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร ์เพื\อใชใ้นโครงการวจิัย
7,490.00 เฉพาะเจาะจง 0125556004586 00000 บรษิัท ไอเอ็ม อารเ์อ็น เอเชยี จํากัด 7,490.00 บรษิัท ไอเอ็ม อารเ์อ็น เอเชยี จํากัด 7,490.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001447 22/11/2018

238 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร ์เพื\อใชใ้นโครงการวจิัย
19,923.40 เฉพาะเจาะจง 0105552025449 00000 บรษิัท โซลแิมค ออโตเมชั\น จํากัด 19,923.40 บรษิัท โซลแิมค ออโตเมชั\น จํากัด 19,923.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001449 22/11/2018

239
ซื
อ วัตถดุบิที\ใชใ้นกระบวนการผลติ

8,025.00 เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั\น จํากัด 8,025.00 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั\น จํากัด 8,025.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001433 22/11/2018

240 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
USD1684.6 เฉพาะเจาะจง CH Instruments  Inc. USD1684.6 CH Instruments  Inc. USD1684.6 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001751 27/11/2018

241 ซื
อ เคลอืบผา้ในโครงการ
147,660.00 147,660.00 เฉพาะเจาะจง 0105539017586 00001 บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์จํากัด 147,660.00 บรษิัท คอทโก ้เอ็นซอีาร ์เปเปอร ์จํากัด 147,660.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001388 21/11/2018

242 ซื
อ KBE 04,15Kg/Can
72,225.00 เฉพาะเจาะจง 0105530053903 00000 บรษิัท คสิโก ้(ท)ี จํากัด 72,225.00 บรษิัท คสิโก ้(ท)ี จํากัด 72,225.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001385 21/11/2018

243 ซื
อ ขวดแกว้เพื\อใชใ้นหอ้งปฏิบัตกิาร
5,831.50 เฉพาะเจาะจง 0105519004306 00000 บรษิัทตั
งซุน่ฮวดผลติภัณฑ์ จํากัด 5,831.50 บรษิัทตั
งซุน่ฮวดผลติภัณฑ์ จํากัด 5,831.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001392 21/11/2018

244
ซื
อ METHYL ETHLY KETONE

6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0105551110906 00000 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 6,420.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 6,420.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001450 22/11/2018

245 ซื
อ วัสดสุํานักงานสิ
นเปลอืง
3,621.95 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 00000 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,621.95 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,621.95 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001454 22/11/2018

246 ซื
อ คอลัมน ์GPC สําหรับวเิคราะหส์ารเพื\อใชใ้นงานวจิัย
67,410.00 เฉพาะเจาะจง 0125558022379 00000 บรษิัทสยาม เจนเนอรัล อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 67,410.00 บรษิัทสยาม เจนเนอรัล อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 67,410.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001473 22/11/2018

247 ซื
อ Stripette 10 ml, PPW
16,478.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง จํากัด 16,478.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง จํากัด 16,478.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001395 21/11/2018

248 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
13,011.20 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 13,011.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 13,011.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001390 21/11/2018

249
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

8,955.90 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,955.90 บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,955.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001444 22/11/2018

250 ซื
อ อปุกรณ์ทําวจิัย
73,756.17 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จํากัด 73,756.17 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จํากัด 73,756.17 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001387 21/11/2018

251 ซื
อ Perfluorodecyltriethoxysilane : 1 kg
37,450.00 เฉพาะเจาะจง 0105556173868 00000 บรษิัท สมารท์โฟล  จํากัด 37,450.00 บรษิัท สมารท์โฟล  จํากัด 37,450.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001393 21/11/2018

252
จา้ง ซอ่มแซมเปลี\ยนอะไหล ่Vacuum Pump เครื\อง Glove 

box 25,145.00 เฉพาะเจาะจง 0105542093727 00000 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั\ม เทคโนโลยี จํากัด 25,145.00 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั\ม เทคโนโลยี จํากัด 25,145.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001741 27/11/2018

253 ซื
อ เตรยีมตัวเรง่ปฏิกริยิา
9,999.15 เฉพาะเจาะจง 0125545003516 00000 บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรเูมน้ท(์ประเทศไทย) จํากัด 9,999.15 บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรเูมน้ท(์ประเทศไทย) จํากัด 9,999.15 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001726 27/11/2018

254
ซื
อ สารเคมี

64,285.60 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 64,285.60 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 64,285.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001639 26/11/2018

255 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
12,305.00 เฉพาะเจาะจง 0105558157142 00000 บรษิัท พ.ีท.ีเครื\องมอืวทิย์ จํากัด 12,305.00 บรษิัท พ.ีท.ีเครื\องมอืวทิย์ จํากัด 12,305.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001712 27/11/2018

256 ซื
อ n-Butyl alcohol (pack 20L/pail)
141,775.00 141,775.00 เฉพาะเจาะจง 0105548097759 00000 บรษิัท แอล เค เค โพลเีมอร ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 141,775.00 บรษิัท แอล เค เค โพลเีมอร ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 141,775.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001493 22/11/2018

257 ซื
อ Amicon Ultra 4 Ultracel 30K
14,552.00 เฉพาะเจาะจง 0105558157142 00000 บรษิัท พ.ีท.ีเครื\องมอืวทิย์ จํากัด 14,552.00 บรษิัท พ.ีท.ีเครื\องมอืวทิย์ จํากัด 14,552.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001738 27/11/2018

258
ซื
อ Custom Oligos Syn, 1 Oligos, 100 mers, 250nmole, 

5' 6-FAM 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,490.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,490.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001719 27/11/2018

259
ซื
อ วัตถดุบิเพื\อใชใ้นกระบวนการผลติ

6,687.50 เฉพาะเจาะจง 0105550120665 00000 บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 6,687.50 บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 6,687.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001583 26/11/2018

260
จา้ง สอบเทยีบเครื\องวัดอณุหภูม ิ4 เครื\องของ EQS ตาม
มาตรฐาน ISO 17025 6,302.30 เฉพาะเจาะจง 0125549000635 00000 บรษิัท เทอรโ์มโลยี จํากัด 6,302.30 บรษิัท เทอรโ์มโลยี จํากัด 6,302.30 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001743 27/11/2018
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจ้าง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจ้าง 

(บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจ้าง

เลขประจําตวัผู้
เสยีภาษี

สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก
ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจ้าง

เหตุผลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจ้าง
วนัที	เอกสาร

261
ซื
อ วัสดวุทิย์เพื\อใชใ้นโครงการการสกัด และพัฒนาสารสกัด
จากใบมะรมุ 4,815.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง จํากัด 4,815.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง จํากัด 4,815.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001635 26/11/2018

262
จา้ง วเิคราะหท์ดสอบสําหรับโครงการพัฒนาผลติภัณฑ์
สําหรับลา้งผักและผลไม ้ 36,380.00 เฉพาะเจาะจง 0135544005027 สนญ. ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 36,380.00 ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 36,380.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001631 26/11/2018

263
จา้ง สอบเทยีบเครื\องวัดความเร็วลมและเครื\องวัดความเร็ว
รอบของ EQS ตามมาตรฐาน ISO 17025 6,901.50 เฉพาะเจาะจง 0105545112919 00000 บรษิัท มริาเคลิ อนิเตอรเ์นชั\นแนล เทคโนโลยจํากัด 6,901.50 บรษิัท มริาเคลิ อนิเตอรเ์นชั\นแนล เทคโนโลยจํากัด 6,901.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001842 29/11/2018

264
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105551110906 00000 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 5,350.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 5,350.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001625 26/11/2018

265
ซื
อ Solid probe, 13 mm (50-250 mL)

SON-1A 630-0219 26,750.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จํากัด 26,750.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์ จํากัด 26,750.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001518 22/11/2018

266 ซื
อ No.9017 96 Well Plate,FB,25/100
7,811.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง จํากัด 7,811.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง จํากัด 7,811.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001517 22/11/2018

267 ซื
อ วัตถดุบิเพื\อใชใ้นกระบวนการผลติ
6,955.00 เฉพาะเจาะจง 0107537001579 00000 บรษิัท เบรนนแ์ท็ก อนิกรเีดยีนส ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,955.00 บรษิัท เบรนนแ์ท็ก อนิกรเีดยีนส ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,955.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001527 23/11/2018

268
จา้ง เหมาตดิตั
งระบบกลอ้งวงจรปิดพื
นที\สํานักงานและพื
นที\
หอ้งปฎิบัตกิารวจิัย 124,248.40 124,248.40 เฉพาะเจาะจง 0135554011607 00000 บรษิัท ศฐุศิา จํากัด 124,248.40 บรษิัท ศฐุศิา จํากัด 124,248.40 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001540 23/11/2018

269
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตรแ์ละสารเคมี

45,868.76 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 45,868.76 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 45,868.76 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001536 23/11/2018

270 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
14,766.00 เฉพาะเจาะจง 0105547094373 00000 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 14,766.00 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 14,766.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001538 23/11/2018

271 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
75,927.20 เฉพาะเจาะจง 0125540004433 00000 บรษิัท ยูแอนดว์ ีโฮลดิ
ง (ไทยแลนด)์ จํากัด 75,927.20 บรษิัท ยูแอนดว์ ีโฮลดิ
ง (ไทยแลนด)์ จํากัด 75,927.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001640 26/11/2018

272
จา้ง สอบเทยีบชดุตุม้นํ
าหนัก จํานวน 2 ชดุ เป็นเครื\องมอืของ
 EQS  ตามมาตรฐาน ISO 17025 (รายละเอยีดเครื\องมอื ตาม 6,029.45 เฉพาะเจาะจง 0105548030859 00000 บรษิัทเอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั\น เซ็นเตอรจ์ํากัด 6,029.45 บรษิัทเอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั\น เซ็นเตอรจ์ํากัด 6,029.45 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001534 23/11/2018

273 ซื
อ Potassium phosphate dibasic สําหรับการทดลอง
6,708.90 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 6,708.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 6,708.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001643 26/11/2018

274
ซื
อ ขอ้ตอ่ทอ่

5,600.00 เฉพาะเจาะจง 0205557018121 00000 บรษิัท สตารว์อเตอรฟ์ิลเตอร ์จํากัด 5,600.00 บรษิัท สตารว์อเตอรฟ์ิลเตอร ์จํากัด 5,600.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001535 23/11/2018

275 ซื
อ วัตถดุบิเพื\อใชใ้นกระบวนการผลติ
18,168.60 เฉพาะเจาะจง 0125541004160 00000 บรษิัท เดอะ มทิธ ์จํากัด 18,168.60 บรษิัท เดอะ มทิธ ์จํากัด 18,168.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001530 23/11/2018

276 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
4,922.00 เฉพาะเจาะจง 0105534078927 00000 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,922.00 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,922.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001646 26/11/2018

277 ซื
อ Potassium Sulfate สําหรับการทดลอง
3,177.90 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,177.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,177.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001650 26/11/2018

278 ซื
อ Ethylene Glycol "TCI" 500G TCI-E0105-500G
15,482.90 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 15,482.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 15,482.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001649 26/11/2018

279
ซื
อ Column Luna C18 (2) 5um Size 250x4.6mm.

20,116.00 เฉพาะเจาะจง 0105538006408 00000 บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค จํากัด 20,116.00 บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค จํากัด 20,116.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001652 26/11/2018

280 จา้ง วเิคราะหต์ัวอย่าง
18,725.00 เฉพาะเจาะจง 0994000165617 00000 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 18,725.00 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 18,725.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001711 27/11/2018

281 ซื
อ เมมเบรน
15,515.00 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 15,515.00 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 15,515.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001630 26/11/2018

282 ซื
อ วัสดุ
USD238 เฉพาะเจาะจง Xiamen Tmax Battery Equipments Limited USD238 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited USD238 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001832 29/11/2018

283
จา้ง ซอ่มแซมเปลี\ยนอะไหล ่Inverter ของ UPS เครื\อง 
3D-Printer 5,210.90 เฉพาะเจาะจง 0125541004127 00000 บรษิัท พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 5,210.90 บรษิัท พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 5,210.90 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001636 26/11/2018

284

จา้ง วเิคราะหท์ดสอบในโครงการผลติภัณฑ์ยับยั
งการ
เจรญิเตบิโตของเชื
อจลุนิทรยี์ 18,297.00 เฉพาะเจาะจง 0105528006880 00000 บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ
ง เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย 18,297.00 บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ
ง เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย 18,297.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001645 26/11/2018

285

ซื
อ เครื\องดับเพลงิมอืถอืเพื\อใชใ้นการตดิตั
งในพื
นที\ 
NANOTEC Pilot Plant

84,530.00 เฉพาะเจาะจง 0105535008698 00000 บรษิัท ซานโต ไฟร ์โปรดักท ์จํากัด 84,530.00 บรษิัท ซานโต ไฟร ์โปรดักท ์จํากัด 84,530.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001648 26/11/2018

286 ซื
อ วัสดวุทิย์สําหรับสังเคราะห์
34,668.00 เฉพาะเจาะจง 0745556007202 00000 บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากัด 34,668.00 บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากัด 34,668.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001754 27/11/2018

287 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
2,033.00 เฉพาะเจาะจง 0125540004433 00000 บรษิัท ยูแอนดว์ ีโฮลดิ
ง (ไทยแลนด)์ จํากัด 2,033.00 บรษิัท ยูแอนดว์ ีโฮลดิ
ง (ไทยแลนด)์ จํากัด 2,033.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001749 27/11/2018

288 ซื
อ Toluene RPE-ACS 2500ml
588.50 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 588.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 588.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001692 27/11/2018

289
ซื
อ ปลัqกพว่ง

56,945.40 เฉพาะเจาะจง 0105545036350 00000 บรษิัท เซฟทรอนคิส ์คอรป์อเรชั\น จํากัด 56,945.40 บรษิัท เซฟทรอนคิส ์คอรป์อเรชั\น จํากัด 56,945.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001701 27/11/2018

290 ซื
อ NITRIC ACID AR, 2.5L
72,727.90 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 72,727.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 72,727.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001752 27/11/2018

291 ซื
อ วัสดวุทิย์ เพื\อปฏิบัตงิานภายใตโ้ครงการ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง 0105543113136 00000 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 6,634.00 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 6,634.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001747 27/11/2018

292 ซื
อ แก๊สไนโตรเจนสําหรับทํางานวจิัย
642.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 642.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 642.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001744 27/11/2018

293 ซื
อ ไมก้วาดไนลอ่น สําหรับใชง้านในโรงงาน GMP
350.00 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 สนญ. บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 350.00 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 350.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001742 27/11/2018

294

ซื
อ วัสดตุดิตั
งและซอ่มบํารงุระบบประกอบอาคารและ
หอ้งปฎิบัตกิาร 24,695.60 เฉพาะเจาะจง 0105557039901 00000 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 24,695.60 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 24,695.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001848 29/11/2018

295 จา้ง จัดทําสื\อนทิรรศการ
9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0105552034723 00000 บรษิัทโคโค แอดเวอรไ์ทซิ\ง จํากัด 9,630.00 บรษิัทโคโค แอดเวอรไ์ทซิ\ง จํากัด 9,630.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001737 27/11/2018

296 ซื
อ สารเคมี
81,320.00 เฉพาะเจาะจง 0105532083796 00000 บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ อนิกรเีดยีนส ์(ท)ี จํากัด 81,320.00 บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ อนิกรเีดยีนส ์(ท)ี จํากัด 81,320.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001729 27/11/2018

297
ซื
อ วัสดวุทิย์

2,675.00 เฉพาะเจาะจง 0125538002984 00000 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 2,675.00 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 2,675.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001725 27/11/2018

298 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์
1,678.83 เฉพาะเจาะจง 0105554096467 00000 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 1,678.83 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 1,678.83 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001841 29/11/2018

299
ซื
อ IPA (pack 20L/pail)

74,900.00 เฉพาะเจาะจง 0105548097759 00000 บรษิัท แอล เค เค โพลเีมอร ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 74,900.00 บรษิัท แอล เค เค โพลเีมอร ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 74,900.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001764 27/11/2018

300 ซื
อ ใชใ้นโครงการวจิัย
23,540.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 23,540.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 23,540.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001758 27/11/2018

301 ซื
อ วัสดทุางวทิยาศาสตรส์ําหรับทํางานวจิัย
7,329.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 7,329.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 7,329.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001759 27/11/2018

302 ซื
อ เครื\องแกว้ membrane เพื\อลดขนาดอนภุาค
30,388.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 30,388.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 30,388.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001761 27/11/2018

303 ซื
อ สารเคมเีพื\องานวจิัย
3,852.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,852.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,852.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001767 27/11/2018

304
ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์

24,374.60 เฉพาะเจาะจง 0125538002984 00000 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 24,374.60 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 24,374.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001814 28/11/2018

305 ซื
อ เตรยีมตัวเรง่ปฏิกริยิา
8,891.70 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 8,891.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 8,891.70 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001812 28/11/2018

306 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร ์เพื\อใชใ้นโครงการวจิัย
18,725.00 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 18,725.00 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีริ\ง จํากัด 18,725.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001813 28/11/2018
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