
แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

จดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง

 (บาท)
วธิซีื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

1 จา้ง พัฒนาปรบัปรงุเว็บไซตข์องศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต4ิ60,100.00 เฉพาะเจาะจง 0105560071187 00000 บรษิัท โซเชยีลแบรนด ์จํากัด 460,100.00 บรษิัท โซเชยีลแบรนด ์จํากัด 460,100.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011884 16/06/2020

2 ซื.อ NVIDIA® TITAN RTX 24GB GDDR6 (3xDP 241,240.01 เฉพาะเจาะจง 0125552015117 00000 บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ คอรป์อเรท จํากัด 241,240.01 บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ คอรป์อเรท จํากัด 241,240.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011429 05/06/2020

3 ซื.อ Ehtocel  เพื1อการวจิัย 91,485.00 เฉพาะเจาะจง 0125559026718 00000 บรษิัท เคซเีอ็นพ ีเทคโนโลย ีจํากัด 91,485.00 บรษิัท เคซเีอ็นพ ีเทคโนโลย ีจํากัด 91,485.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011199 02/06/2020

4 ซื.อ เพิ1อใชใ้นโครงการ P1851703 11,759.30 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากัด 11,759.30 บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากัด 11,759.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011202 02/06/2020

5 ซื.อ สารเคมเีพื1องานวจิัย 10,700.00 เฉพาะเจาะจง 0135555001141 00000 บรษิัท รอ็ธเวลล ์เทคนคิอล แอนด ์ซพัพลายจํากัด10,700.00 บรษิัท รอ็ธเวลล ์เทคนคิอล แอนด ์ซพัพลายจํากัด10,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011204 02/06/2020

6 ซื.อ สาร Iodine 4,001.80 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 4,001.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 4,001.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011205 02/06/2020

7 ซื.อ เพื1อใชใ้นงานวจิัย 8,346.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,346.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,346.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011206 02/06/2020

8 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 32,100.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 32,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011207 02/06/2020

9 ซื.อ สารเคมี 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,210.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,210.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011208 02/06/2020

10 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 21,186.00 เฉพาะเจาะจง 0125558022379 00000 บรษิัทสยาม เจนเนอรลั อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 21,186.00 บรษิัทสยาม เจนเนอรลั อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 21,186.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011209 02/06/2020

11 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 2,675.00 เฉพาะเจาะจง 0105519011337 00000 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 2,675.00 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 2,675.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011210 02/06/2020

12 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื1อการวจิัย   96,300.00 เฉพาะเจาะจง 0105543079477 00000 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ทจ์ํากัด 96,300.00 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ทจ์ํากัด 96,300.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011211 02/06/2020

13 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 72,164.40 เฉพาะเจาะจง CH Instruments, Inc. 72,164.40 CH Instruments, Inc. 72,164.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011200 02/06/2020

14 ซื.อ วัสดุแผ่นทองเหลอืง หนา 12.5 มม. 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 0105560115010 00000 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซพัพลาย จํากัด 8,025.00 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซพัพลาย จํากัด 8,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011180 01/06/2020

15 ซื.อ วัสดุ 2,710.01 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 00000 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 2,710.01 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 2,710.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011181 01/06/2020

16 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 36,874.96 เฉพาะเจาะจง 0105546135262 00000 บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 36,874.95 บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 36,874.95 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011182 01/06/2020

17 ซื.อ สารเคมี 45,261.00 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากัด 45,261.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากัด 45,261.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011216 02/06/2020

18 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 18,671.50 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 18,671.50 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 18,671.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011217 02/06/2020

19 ซื.อ สารเคมเีพื1อใชใ้นโครงการการเตรยีมสารประกอบไตรเอซาโบโรโลไพรดิเินยีมชนดิใหม่22,031.30 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 22,031.30 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 22,031.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011339 04/06/2020

20 ซื.อ สารเคมเีพื1อใชใ้นโครงการการเตรยีมสารประกอบไตรเอซาโบโรโลไพรดิเินยีมชนดิใหม่12,615.30 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 12,615.30 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 12,615.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011340 04/06/2020

21 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 10,860.50 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 10,860.50 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์จํากัด 10,860.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011341 04/06/2020

22 ซื.อ สารเคมสีําหรบัใชใ้นโครงการวจิัย 4,173.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 4,173.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์จํากัด 4,173.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011342 04/06/2020

23 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 4,066.00 เฉพาะเจาะจง 0105559060797 00000 บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 4,066.00 บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 4,066.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011343 04/06/2020

24 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตรส์ําหรบัใชใ้นโครงการวจิัย 27,044.25 เฉพาะเจาะจง 0105559060797 00000 บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 27,044.25 บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 27,044.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011344 04/06/2020

25 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตรส์ําหรบัใชใ้นโครงการวจิัย 27,044.25 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 27,044.25 บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 27,044.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011344 04/06/2020

26 ซื.อ สารเคมี 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 5,350.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011345 04/06/2020

27 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 8,570.70 เฉพาะเจาะจง 0105548112855 00000 บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ แมททเีรยีล จํากัด 8,570.70 บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ แมททเีรยีล จํากัด 8,570.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011346 04/06/2020

28 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตรส์ําหรบัใชใ้นโครงการวจิัย 16,531.50 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 16,531.50 บรษิัท กบิไทย จํากัด 16,531.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011349 04/06/2020

29 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 2,589.40 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,589.40 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,589.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011350 04/06/2020

30 ซื.อ แผ่นอะครลิคิใสหนา 3 มม. และนํ.ายาประสาน เพื1อจัดทํากล่องอะครลิคิเก็บตัวอย่าง4,333.50 เฉพาะเจาะจง 0105557039901 00000 บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 4,333.50 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด 4,333.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011351 04/06/2020

31 ซื.อ วัสดุส ิ.นเปลอืงสํานักงาน 12,718.04 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 00000 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 12,718.04 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 12,718.04 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011352 04/06/2020

32 ซื.อ วัสดุสํานักงาน 4,467.25 เฉพาะเจาะจง 0105560211299 00000 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 4,467.25 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 4,467.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011353 04/06/2020

33 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร ์10 รายการ 32,367.50 เฉพาะเจาะจง 0105556016924 00000 บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 32,367.50 บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 32,367.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011354 04/06/2020

34 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร ์3 รายการ และสารเคมเีพื1อการวจิัย 54,345.30 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 54,345.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 54,345.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011355 04/06/2020

35 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 14,338.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 14,338.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 14,338.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011360 04/06/2020

36 ซื.อ Methlene blue เพื1อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการ 2,279.10 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,279.10 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,279.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011372 04/06/2020

37 ซื.อ สารเคมเีพื1อทําการวจิัยจํานวน 1 รายการ 23,540.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 23,540.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 23,540.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011373 04/06/2020

38 ซื.อ สารเคมี 20,030.40 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 20,030.40 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 20,030.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011374 04/06/2020

39 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 9,309.00 เฉพาะเจาะจง 0105534072937 00000 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 9,309.00 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 9,309.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011375 04/06/2020

40 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 8,560.00 เฉพาะเจาะจง 0103545018741 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 8,560.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 8,560.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011361 04/06/2020

41 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 20,961.30 เฉพาะเจาะจง 0135543004621 00000 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 20,961.30 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 20,961.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011376 04/06/2020

42 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 10,218.50 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั1น จํากัด 10,218.50 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั1น จํากัด 10,218.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011362 04/06/2020

43 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 7,229.99 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,229.99 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,229.99 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011377 04/06/2020

44 ซื.อ Liquid Nitrogen 29,425.00 เฉพาะเจาะจง 0115556010373 00000 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมคิัลซพัพลาย 29,425.00 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมคิัลซพัพลาย 29,425.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011363 04/06/2020

45 จา้ง เหมาทําป้ายชื1อโรงงาน 46,010.00 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 46,010.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 46,010.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011365 04/06/2020

46 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตรส์ําหรบัใชใ้นโครงการวจิัย 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ.ง 9,630.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ.ง 9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011378 04/06/2020

47 จา้ง ซอ่มแซมเปลี1ยนอะไหล่เคร ื1อง High Performance Liquid Chromatography 93,887.20 เฉพาะเจาะจง 0105542068218 00000 บรษิัท เอจเิลนต ์เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย 93,887.20 บรษิัท เอจเิลนต ์เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย 93,887.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011366 04/06/2020

48 ซื.อ ชั .นวาง Stainless สําหรบัเคร ื1องอบเพาะเลี.ยงเซลล์ 12,840.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 12,840.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 12,840.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011379 04/06/2020

49 จา้ง บํารงุรกัษาและสอบเทยีบ เคร ื1อง Vacuum Mixer 64,735.00 เฉพาะเจาะจง 0105551011371 00000 บรษิัท แวนการด์ ซสิเต็มจํากัด 64,735.00 บรษิัท แวนการด์ ซสิเต็มจํากัด 64,735.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011367 04/06/2020

50 ซื.อ สารเคมี 20,330.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 20,330.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 20,330.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011381 04/06/2020

51 ซื.อ วัสดุวทิย์ 17,548.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 17,548.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส 17,548.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011382 04/06/2020

52 ซื.อ Ultrasonic Piezoeletric PTZ-40 kHz. 278,200.00 เฉพาะเจาะจง 0123558005561 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แอกมี1 อัลตรา้โซนคิ ทูล 278,200.00 หา้งหุน้ส่วนจํากแอกมี1 อัลตรา้โซนคิ ทูล 278,200.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011430 05/06/2020

53 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 35,738.00 เฉพาะเจาะจง 0125548005200 00000 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 35,738.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 35,738.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011383 04/06/2020

54 ซื.อ สารเคมี 8,960.00 เฉพาะเจาะจง Wellgo Chemical Technology Co.,ltd 8,960.00 Wellgo Chemical Technology Co.,ltd 8,960.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011368 04/06/2020

55 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 2,327.25 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,327.25 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,327.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011384 04/06/2020

56 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 42,051.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 42,051.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 42,051.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011385 04/06/2020

57 จา้ง บํารงุรกัษาพรอ้มเปลี1ยนอะไหล่เคร ื1อง Scanning Electron Microscope 91,485.00 เฉพาะเจาะจง 0105535105499 00000 บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชั1น จํากัด 91,485.00 บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชั1น จํากัด 91,485.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011364 04/06/2020

58 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตรส์ําหรบัใชใ้นโครงการวจิัย 18,190.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 18,190.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 18,190.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011386 04/06/2020

59 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 35,524.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 35,524.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 35,524.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011387 04/06/2020

60 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 26,129.40 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 26,129.40 บรษิัท กบิไทย จํากัด 26,129.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011388 04/06/2020

61 จา้ง บํารงุรกัษาและสอบเทยีบ เคร ื1อง CHNS/O Elemental Analysis by Combustion 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 0105543091744 00000 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์(ประเทศไทย) จํากัด 51,360.00 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์(ประเทศไทย) 51,360.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011432 05/06/2020

62 ซื.อ สารเคมี 40,150.25 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากัด 40,150.25 บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากัด 40,150.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011468 08/06/2020

63 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 53,607.00 เฉพาะเจาะจง 0125548005200 00000 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 53,607.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 53,607.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011469 08/06/2020

64 ซื.อ วัสดุ Vacuum desiccator  จํานวน  6  รายการ 10,186.40 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 10,186.40 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 10,186.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011470 08/06/2020

65 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 12,465.50 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 12,465.50 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 12,465.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011438 05/06/2020

66 ซื.อ วัสดุ Clear vial จํานวน  2  รายการ 2,728.50 เฉพาะเจาะจง 0105556016924 00000 บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 2,728.50 บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 2,728.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011471 08/06/2020

67 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 5,692.40 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 5,692.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 5,692.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011472 08/06/2020

68 จา้ง ซอ่มแซมเปลี1ยนอะไหล่ และสอบเทยีบ เคร ื1อง 17,013.00 เฉพาะเจาะจง 0105543117123 00000 บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชั1น จํากัด 17,013.00 บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชั1น จํากัด 17,013.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011439 05/06/2020

69 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 120,054.00 เฉพาะเจาะจง 0125546003765 00000 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส(์ประเทศไทย 120,054.00 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส(์ประเทศไทย 120,054.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011539 09/06/2020

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมถินุายน
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

จดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง

 (บาท)
วธิซีื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

70 ซื.อ สารเคมเีพื1องานวจิัย 24,075.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 24,075.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 24,075.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011473 08/06/2020

71 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 15,365.20 เฉพาะเจาะจง 0105555020499 00000 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 15,365.20 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 15,365.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011474 08/06/2020

72 ซื.อ สารเคมเีพื1องานวจิัย 8,135.43 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากัด 8,135.42 บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากัด 8,135.42 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011477 08/06/2020

73 จา้ง เหมากั.นผนังคอกกันนํ.ามัน 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 7,490.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์จํากัด 7,490.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011440 05/06/2020

74 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 42,265.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 42,265.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส 42,265.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011478 08/06/2020

75 ซื.อ สารเคมเีพื1องานวจิัย 1,262.60 เฉพาะเจาะจง 0105537062398 00000 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ.งจํากัด 1,262.60 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ.งจํากัด 1,262.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011479 08/06/2020

76 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 2,140.00 เฉพาะเจาะจง 0105554139298 00000 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด 2,140.00 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด 2,140.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011480 08/06/2020

77 ซื.อ วัสดุวทิย์ 9,309.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 9,309.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 9,309.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011481 08/06/2020

78 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 12,765.10 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 12,765.10 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 12,765.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011451 07/06/2020

79 ซื.อ สารเคมเีพื1องานวจิัย 42,800.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 42,800.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 42,800.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011452 07/06/2020

80 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 54,002.90 เฉพาะเจาะจง 0105543069455 00000 บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี1ส ์จํากัด 54,002.90 บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี1ส ์จํากัด 54,002.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011453 07/06/2020

81 จา้ง วเิคราะหป์รมิาณสารเคมเีมโทมลิตกคา้งในตัวอย่าง 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0105537029838 00000 บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 6,420.00 บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 6,420.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011454 07/06/2020

82 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 3,070.90 เฉพาะเจาะจง 0105559060797 00000 บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 3,070.90 บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 3,070.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011455 07/06/2020

83 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 1,177.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,177.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,177.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011457 07/06/2020

84 ซื.อ เคลอืบหนา้กากผา้ในโครงการ 188,320.00 เฉพาะเจาะจง 0735559005197 00000 บรษิัทเบทเทอร ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 188,320.00 บรษิัทเบทเทอร ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 188,320.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011715 12/06/2020

85 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 14,980.00 เฉพาะเจาะจง 0105523002118 00003 บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 14,980.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 14,980.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011516 08/06/2020

86 จา้ง ออกแบบกระบวนการประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผัสในเชงิพรรณนา200,000.00 เฉพาะเจาะจง 0994000158181 00000 คณะเทคโนโลยเีเละนวัตกรรมผลติภัณฑก์ารเกษตร200,000.00 คณะเทคโนโลยเีเละนวัตกรรมผลติภัณฑก์ารเกษตร200,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011520 09/06/2020

87 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 147,000.00 เฉพาะเจาะจง 0994000158378 00000 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลัยมหดิล 147,000.00 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลัยมหดิล 147,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011949 17/06/2020

88 จา้ง เหมาบรกิารป้องกันและกําจัดแมลง ปลวก มด 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 0105543110455 00000 บรษิัท บั:ค บ ีกอน จํากัด 64,200.00 บรษิัท บั:ค บ ีกอน จํากัด 64,200.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011722 12/06/2020

89 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 34,507.50 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 34,507.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 34,507.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011517 08/06/2020

90 ซื.อ สารเคมเีพื1องานวจิัย 10,593.00 เฉพาะเจาะจง 0105531047265 00000 บรษิัท อุตสาหกรรมเครื1องหอมไทย-จนี จํากัด 10,593.00 บรษิัท อุตสาหกรรมเครื1องหอมไทย-จนี จํากัด 10,593.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011518 08/06/2020

91 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 2,140.00 เฉพาะเจาะจง 0115561006095 00000 บรษิัท เอ็มอ ีคอนโทรล เอ็นจเินยีร ิ1ง จํากัด 2,140.00 บรษิัท เอ็มอ ีคอนโทรล เอ็นจเินยีร ิ1ง จํากัด 2,140.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011505 08/06/2020

92 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 4,162.30 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 4,162.30 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 4,162.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011519 08/06/2020

93 ซื.อ วัสดุเพื1องานวจิัย 6,901.50 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,901.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,901.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011507 08/06/2020

94 ซื.อ วัสดุเพื1องานวจิัย 6,527.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 6,527.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 6,527.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011508 08/06/2020

95 ซื.อ สารเคมเีพื1องานวจิัย 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 5,350.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011509 08/06/2020

96 ซื.อ สารเคมี 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 6,420.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 6,420.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011521 09/06/2020

97 จา้ง ทําโปสเตอร ์ สติ:กเกอร์ 22,416.50 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 22,416.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 22,416.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011522 09/06/2020

98 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 96,000.00 เฉพาะเจาะจง Mimotopes Pty Ltd 96,000.00 Mimotopes Pty Ltd 96,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011532 09/06/2020

99 ซื.อ สารเคมี 5,440.00 เฉพาะเจาะจง SHAANXI SANGHERB BIO-TECH INC 5,440.00 SHAANXI SANGHERB BIO-TECH INC 5,440.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011533 09/06/2020

100 ซื.อ สารเคมี 4,656.00 เฉพาะเจาะจง Wuhu Deli Foods Co., Ltd. 4,656.00 Wuhu Deli Foods Co., Ltd. 4,656.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011534 09/06/2020

101 ซื.อ วัสดุ 94,909.00 เฉพาะเจาะจง 0105546079737 00000 บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 94,909.00 บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 94,909.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011524 09/06/2020

102 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 87,023.10 เฉพาะเจาะจง 0105546079737 00000 บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 87,023.10 บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 87,023.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011525 09/06/2020

103 ซื.อ ไมโครฟิลเตอร ์และ ยางซลิโิคน 6,099.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 6,099.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส 6,099.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011526 09/06/2020

104 ซื.อ สารเคมี 5,146.70 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 5,146.70 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 5,146.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011527 09/06/2020

105 ซื.อ สารเคมเีพื1อใชใ้นงานวจิัย 7,586.30 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 7,586.30 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 7,586.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011528 09/06/2020

106 ซื.อ สารเคมี 1,224.08 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,224.08 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,224.08 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011529 09/06/2020

107 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 2,150.70 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,150.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,150.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011589 10/06/2020

108 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 12,305.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 12,305.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์จํากัด 12,305.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011590 10/06/2020

109 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 12,150.00 เฉพาะเจาะจง 0503531001821 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด นอรท์เทอรน์เคมเิคลิ แอนด์ 12,150.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด นอรท์เทอรน์เคมเิคลิ แอนด์ 12,150.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011591 10/06/2020

110 ซื.อ Transmission cell 31,030.00 เฉพาะเจาะจง 0105547141011 00000 บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 31,030.00 คัลเลอ โกลโบล จํากัด 31,030.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011592 10/06/2020

111 ซื.อ สารเคม ีจํานวน 1 รายการ 9,202.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 9,202.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 9,202.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011593 10/06/2020

112 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 24,099.98 เฉพาะเจาะจง 0105558164009 00000 บรษิัท ไรทส ์อนิสตรเูมนส ์จํากัด 24,099.98 บรษิัท ไรทส ์อนิสตรเูมนส ์จํากัด 24,099.98 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011594 10/06/2020

113 ซื.อ LECO Standard CRM Coal Refernce Material 15,729.00 เฉพาะเจาะจง 0105543091744 00000 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์(ประเทศไทย) จํากัด 15,729.00 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์(ประเทศไทย) 15,729.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011636 10/06/2020

114 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 3,659.40 เฉพาะเจาะจง 0135543004621 00000 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 3,659.40 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 3,659.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011637 10/06/2020

115 ซื.อ สารเคมี 1,037.90 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,037.90 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,037.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011638 10/06/2020

116 ซื.อ เคลอืบผา้ในโครงการ 84,530.00 เฉพาะเจาะจง 0735559005197 00000 บรษิัทเบทเทอร ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 84,530.00 บรษิัทเบทเทอร ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 84,530.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011639 10/06/2020

117 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบอนุภาค 21,571.20 เฉพาะเจาะจง 0105505001504 00000 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ1ง (ประเทศไทย 21,571.20 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ1ง (ประเทศไทย 21,571.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011631 10/06/2020

118 ซื.อ สารเคมี 24,396.00 เฉพาะเจาะจง 0105554108112 00000 บรษิัท เซน็เทเซยี จํากัด   24,396.00 บรษิัท เซน็เทเซยี จํากัด   24,396.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011649 10/06/2020

119 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 8,453.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 8,453.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 8,453.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011641 10/06/2020

120 จา้ง ซอ่มแซมเปลี1ยนอะไหล่มอเตอรโ์บลเวอรข์องเครื1องตัดเลเซอร์5,136.00 เฉพาะเจาะจง 0105551023752 00000 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากัด 5,136.00 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากัด 5,136.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011632 10/06/2020

121 ซื.อ สารเคมี 19,859.20 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 19,859.20 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 19,859.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011642 10/06/2020

122 จา้ง สอบเทยีบเครื1อง Micro pipette จํานวน 102 เคร ื1อง 42,072.40 เฉพาะเจาะจง 0105557131492 00000 บรษิัทครสิตัล คาลเิบรชั1นเซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิ 42,072.40 บรษิัทครสิตัล คาลเิบรชั1นเซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิ 42,072.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011633 10/06/2020

123 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 43,656.00 เฉพาะเจาะจง 0105537029838 00000 บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 43,656.00 บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 43,656.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011634 10/06/2020

124 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 7,618.40 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 7,618.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 7,618.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011643 10/06/2020

125 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 39,804.00 เฉพาะเจาะจง 0105537029838 00000 บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 39,804.00 บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 39,804.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011635 10/06/2020

126 ซื.อ สารเคมี 12,444.10 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 12,444.10 บรษิัท กบิไทย จํากัด 12,444.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011644 10/06/2020

127 จา้ง ผลติสื1อวดีทีัศนแ์นะนําศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ 467,289.72 เฉพาะเจาะจง 0105557026206 00000 บรษิัททร ีซกิตี.ไนน ์จํากัด 481,500.00 บรษิัททร ีซกิตี.ไนน ์จํากัด 481,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011951 17/06/2020

128 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 11,395.50 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) 11,395.50 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย 11,395.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011701 11/06/2020

129 ซื.อ สารเคมี 16,092.80 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 16,092.80 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 16,092.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011702 11/06/2020

130 ซื.อ สารเคม ี 1,679.90 เฉพาะเจาะจง 0103545018741 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 1,679.90 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 1,679.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011703 11/06/2020

131 จา้ง ออกแบบ และประกอบชุดเคร ื1องมอืเพิ1มเตมิสําหรบัชุดวเิคราะหพ์ื.นผวิสําหรบัตัวเรง่ปฏกิริยิาขณะเกดิปฏกิริยิาดว้ยแสงอนิฟราเรด40,000.00 เฉพาะเจาะจง 1100600093317 00000 นาย สุชาต ิพงษ์ชัยผล 40,000.00 นาย สุชาต ิพงษ์ชัยผล 40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011697 11/06/2020

132 ซื.อ สาร Antioxidant 1010 6,206.00 เฉพาะเจาะจง 0105552045288 00000 บรษิัท ไทยโพลเีคมคิอล จํากัด 6,206.00 บรษิัท ไทยโพลเีคมคิอล จํากัด 6,206.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011704 11/06/2020

133 ซื.อ วัสดุ Erlen Flask จํานวน  1  รายการ 8,838.20 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,838.20 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,838.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011705 11/06/2020

134 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 59,385.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 59,385.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 59,385.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011706 11/06/2020

135 จา้ง สอบเทยีบเครื1อง UV-visible Spectrophotometer 6,634.00 เฉพาะเจาะจง 0105550014547 00002 บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 6,634.00  บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 6,634.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011714 12/06/2020

136 ซื.อ สารเคม ี 3,370.50 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,370.50 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,370.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011730 12/06/2020

137 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 13,310.80 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากัด 13,310.80 บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากัด 13,310.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011731 12/06/2020

138 ซื.อ วัสดุ 11,213.60 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากัด 11,213.60 บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากัด 11,213.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011732 12/06/2020

139 ซื.อ สารเคม ี 1,423.10 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 1,423.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 1,423.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011733 12/06/2020

140 ซื.อ คลปิดํา 25 มม., คลปิดํา 19 มม., สันรดู 15 มม 1,322.98 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 00000 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,322.98 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,322.98 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011745 12/06/2020

141 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 17,644.30 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 17,644.30 บรษิัท กบิไทย จํากัด 17,644.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011734 12/06/2020

142 ซื.อ สารเคม ี 27,402.70 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 27,402.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 27,402.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011735 12/06/2020

143 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 37,236.00 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 37,236.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 37,236.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011736 12/06/2020

144 ซื.อ วัสดุ และ สารเคม ี vial solvents 8,442.30 เฉพาะเจาะจง 0105552040022 00000 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 8,442.30 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 8,442.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011799 15/06/2020

145 ซื.อ เคร ื1องจ่ายนํ.าสบู่อัตโนมัติ 7,383.00 เฉพาะเจาะจง 0105557039901 00000 บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 7,383.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด 7,383.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011800 15/06/2020

146 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 2,407.50 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 2,407.50 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส 2,407.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011801 15/06/2020

147 ซื.อ ปลั:กพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้า 28,729.50 เฉพาะเจาะจง 0105557039901 00000 บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 28,729.50 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด 28,729.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011814 15/06/2020

148 ซื.อ วัสดุจํานวน 2 รายการ 24,610.00 เฉพาะเจาะจง 0105543097025 00000 บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จํากัด 24,610.00 บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จํากัด 24,610.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011818 15/06/2020
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149 ซื.อ วัสดุเพื1อใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร NANC  จํานวน  1  1,947.40 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 1,947.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 1,947.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011819 15/06/2020

150 ซื.อ วัสดุงานตดิตั .งและซอ่มบํารงุระบบประกอบอาคารและหอ้งปฎบิัตกิารวจิัยของ21,164.60 เฉพาะเจาะจง 0105560115010 00000 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซพัพลาย จํากัด 21,164.60 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซพัพลาย จํากัด 21,164.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011820 15/06/2020

151 จา้ง ซอ่มแซมปรบัปรงุระบบ Pressure Sensor เคร ื1องปั: มสุญญากาศความดัน12,840.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 12,840.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์จํากัด 12,840.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011821 15/06/2020

152 จา้ง ผลติแม่พมิพ ์(Mold) 267,072.00 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ1ง จํากัด 267,072.00 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ1ง จํากัด 267,072.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012137 22/06/2020

153 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 24,600.00 เฉพาะเจาะจง 0105546135262 00000 บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 24,600.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 24,600.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011888 16/06/2020

154 ซื.อ สารเคมเีพื1อใชใ้นงานวจิัย 37,107.60 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 37,107.60 บรษิัท กบิไทย จํากัด 37,107.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011889 16/06/2020

155 ซื.อ สารเคม(ีก๊าซ) เพื1อใชใ้นการทําวจิัย 5,136.00 เฉพาะเจาะจง 0105534016981 00000 บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 5,136.00 บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011890 16/06/2020

156 จา้ง ซอ่มแซมชุดควบคุม PLC และเปลี1ยน Pipe Nipple 25,992.44 เฉพาะเจาะจง 0105538059609 00000 บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ.ง จํากัด 25,992.44 บรษิัทพ ีซ ีแอล โฮลดิ.ง จํากัด 25,992.44 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011898 16/06/2020

157 จา้ง ซอ่มแซมเปลี1ยนอะไหล่ Magnetic Stirrer ของฝ่ายวจิัย 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0105551023752 00000 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากัด 9,630.00 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากัด 9,630.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011899 16/06/2020

158 ซื.อ วัสดุวทิย์ 13,910.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 13,910.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส 13,910.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011891 16/06/2020

159 ซื.อ อาหารใชส้ําหรบัเลี.ยงเซลลล์ําไส ้ 27,820.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 27,820.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 27,820.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011892 16/06/2020

160 ซื.อ วัสดุ เพื1อใชใ้นการศกึษาและพัฒนากระบวนการผลตินาโนเซลลูโลสฯ8,560.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 8,560.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 8,560.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011893 16/06/2020

161 ซื.อ วัสดุ high pressure dome, o-ring 89,933.50 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 89,933.50 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 89,933.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011894 16/06/2020

162 ซื.อ วัสดุงานตดิตั .งและซอ่มบํารงุระบบประกอบอาคารและหอ้งปฎบิัตกิารวจิัยของ6,099.00 เฉพาะเจาะจง 0105557039901 00000 บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 6,099.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด 6,099.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011895 16/06/2020

163 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื1อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการการศกึษาสมรรถนะการนําส่งสารจากแผ่นแปะไมโครนดีเดลิ11,031.70 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ1ง จํากัด 11,031.70 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ1ง จํากัด 11,031.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011896 16/06/2020

164 ซื.อ วัสดุส ิ.นเปลอืงสํานักงานใหเ้พยีงพอต่อการเบกิจ่ายและการใชง้านของพนักงาน9,614.07 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 00000 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 9,614.07 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 9,614.07 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011897 16/06/2020

165 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 14,445.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 14,445.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 14,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011952 17/06/2020

166 จา้ง จัดทําโปสเตอร ์ สติ:กเกอร ์  กล่อง  อารต์การต์ 21,881.50 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 21,881.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 21,881.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011954 17/06/2020

167 ซื.อ ซ ื.อกระดาษ WYPALL 5,392.80 เฉพาะเจาะจง 0105548071725 00000 บรษิัท อนิโนวาแพค จํากัด 5,392.80 บรษิัท อนิโนวาแพค จํากัด 5,392.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011980 18/06/2020

168 จา้ง ซอ่มแซมเปลี1ยนอะไหล่ ตูเ้ย็นเก็บสารเคม ีจํานวน 4,601.00 เฉพาะเจาะจง 0105551023752 00000 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากัด 4,601.00 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค จํากัด 4,601.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011981 18/06/2020

169 ซื.อ อุปกรณ์เพื1อใชก้ับงานอเิล็คทรอนคิสใ์นโครงการ 9,045.77 เฉพาะเจาะจง 0105549076224 00000 บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 9,045.76 บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 9,045.76 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011982 18/06/2020

170 จา้ง สอบเทยีบเครื1อง pH Meter จํานวน 1 เคร ื1อง 5,403.50 เฉพาะเจาะจง 0993000132246 00001 สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี1ปุ่ น) 5,403.50 สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี1ปุ่ น) 5,403.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011959 17/06/2020

171 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 10,197.10 เฉพาะเจาะจง 0103545018741 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 10,197.10 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 10,197.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011953 17/06/2020

172 จา้ง วเิคราะหโ์ลหะ 9 ชนดิ ในนํ.าดว้ยเทคนคิ ICP-MS 13,750.00 เฉพาะเจาะจง 2311500012436 00000 นายติ:ก อุย้รมัย์ 13,750.00 นายติ:ก อุย้รมัย์ 13,750.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011960 17/06/2020

173 จา้ง สอบเทยีบเครื1องมอืวัดทางไฟฟ้า ของฝ่ายวจิัย 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 0135546001177 00000 บรษิัท โปรเฟสชั1นแนล แครเิบรชั1น แอนดเ์ซอรว์สิเซส4,280.00 บรษิัท โปรเฟสชั1นแนล แครเิบรชั1น แอนดเ์ซอรว์สิเซส4,280.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20011958 17/06/2020

174 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 1,455.20 เฉพาะเจาะจง 0105547085366 00000 บรษิัท คอสเมพลัส จํากัด 1,455.20 บรษิัท คอสเมพลัส จํากัด 1,455.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011983 18/06/2020

175 ซื.อ สารเคมี 15,622.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 15,622.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 15,622.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011984 18/06/2020

176 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 13,482.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 13,482.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 13,482.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011985 18/06/2020

177 ซื.อ วัสดุใชส้ําหรบัทํางานวจิัย 6,601.90 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 6,601.90 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 6,601.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011986 18/06/2020

178 ซื.อ RECTGLR.GLASS PLTS 10X8CM (10/pk) 28,504.80 เฉพาะเจาะจง 0105535041822 00000 บรษิัท แบงเทรดดิ.ง 1992 จํากัด 28,504.80 บรษิัท แบงเทรดดิ.ง 1992 จํากัด 28,504.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011987 18/06/2020

179 จา้ง ตรวจสอบการทํางานเครื1อง Electrospinning machine  6,000.00 เฉพาะเจาะจง 1400900197611 00000 รา้น ซที ีคอม 6,000.00 ซที ีคอม 6,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012046 18/06/2020

180 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 32,135.68 เฉพาะเจาะจง McMaster-Carr Supply Company 32,135.68 McMaster-Carr Supply Company 32,135.68 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011992 18/06/2020

181 ซื.อ Liquid Nitrogen 13,375.00 เฉพาะเจาะจง 0115556010373 00000 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมคิัลซพัพลาย 13,375.00 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมคิัลซพัพลาย 13,375.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012047 18/06/2020

182 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 10,758.85 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั1น จํากัด 10,758.85 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั1น จํากัด 10,758.85 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012048 18/06/2020

183 ซื.อ Gold (III) chloride trihydrate  จํานวน  1  รายการ 7,169.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 7,169.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 7,169.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011988 18/06/2020

184 ซื.อ Gas CF4 จํานวน  1  รายการ 90,629.00 เฉพาะเจาะจง 0105558004559 00000 บรษิัทภูดศิณ์เทค จํากัด 90,629.00 บรษิัทภูดศิณ์เทค จํากัด 90,629.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011989 18/06/2020

185 ซื.อ Sputtering target and accessory for coating 86,456.00 เฉพาะเจาะจง 0105535005222 00000 บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 86,456.00 บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 86,456.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011990 18/06/2020

186 ซื.อ วัสดุเพื1อใชใ้นโครงการอนุญาตใหส้ทิธปิระโยชนผ์ลงานวจิัย 1,284.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,284.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,284.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20011991 18/06/2020

187 ซื.อ วัสดุวทิย์ 1,605.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 1,605.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 1,605.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012086 19/06/2020

188 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 12,305.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 12,305.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 12,305.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012087 19/06/2020

189 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 13,696.00 เฉพาะเจาะจง 0125538002984 00000 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 13,696.00 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 13,696.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012088 19/06/2020

190 จา้ง ซอ่มแซมปรบัปรงุระบบทําความรอ้นของชุดรแีอคเตอรแ์บบต่อเนื1อง104,860.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 104,860.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์จํากัด 104,860.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012118 22/06/2020

191 จา้ง เหมาเปลี1ยนถังควบคุมแรงดันนํ.า ระบบจ่ายนํ.าประปา 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 0103553032684 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอเตอร ์ชอยซ 21,400.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอเตอร ์ชอยซ 21,400.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012109 19/06/2020

192 จา้ง บรกิารรกัษาความปลอดภัย อาคาร Nanotec Pilot Plant 499,476.00 เฉพาะเจาะจง 0105531026675 00000 บรษิัท รกัษาความปลอดภัย มารนี แอซเซท็โปรเท็คชั1น499,476.00 บรษิัท รกัษาความปลอดภัย มารนี แอซเซท็โปรเท็คชั1น499,476.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012564 29/06/2020

193 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 2,926.01 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 00000 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 2,925.99 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 2,925.99 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012110 19/06/2020

194 ซื.อ AFM probes จํานวน  3  รายการ 240,750.00 เฉพาะเจาะจง 0135553004011 00000 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั1น (ประเทศไทย) จํากัด 240,750.00 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั1น (ประเทศไทย) 240,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012225 24/06/2020

195 ซื.อ สารเคมี 9,416.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 9,416.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 9,416.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012113 22/06/2020

196 ซื.อ สารเคมเีพื1อการวจิัย 1,605.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 1,605.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 1,605.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012114 22/06/2020

197 ซื.อ TEM grid 29,104.00 เฉพาะเจาะจง 0105551086207 00000 บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 29,104.00 บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 29,104.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012115 22/06/2020

198 จา้ง บํารงุรกัษาและเปลี1ยนอะไหล่ เคร ื1องเคลอืบฟิลมบ์างโดยวธิสีปัตเตอรร ิ1ง44,298.00 เฉพาะเจาะจง 0105543042531 00000 บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากัด 44,298.00 บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากัด 44,298.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012111 19/06/2020

199 จา้ง ออกแบบกระบวนการแยกเซลลย์สีตฯ์ 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 1529900244153 00000 นางสาวภาวนิ ีนันตา 40,000.00 นางสาวภาวนิ ีนันตา 40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012125 22/06/2020

200 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 109,851.55 เฉพาะเจาะจง 0105554130452 00000 บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิัล 109,851.55 บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิัล 109,851.55 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012175 23/06/2020

201 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 10,678.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 10,678.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 10,678.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012128 22/06/2020

202 ซื.อ PS-MICROTEST-PLATE,72 WELL 82,0/56 28,890.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 28,890.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 28,890.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012129 22/06/2020

203 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบอนุภาค 6,377.20 เฉพาะเจาะจง 0105505001504 00000 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ1ง (ประเทศไทย 6,377.20 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ1ง (ประเทศไทย 6,377.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012131 22/06/2020

204 ซื.อ กระบอกสแตนเลส 31,565.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 31,565.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส 31,565.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012132 22/06/2020

205 ซื.อ วัสดุวทิยฯ์ เพื1อนํามาใชใ้นการวจิัย 9,597.90 เฉพาะเจาะจง 0135543004621 00000 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 9,597.90 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 9,597.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012133 22/06/2020

206 ซื.อ สารเคมี 49,819.20 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ1ง จํากัด 49,819.20 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ1ง จํากัด 49,819.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012134 22/06/2020

207 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 66,000.00 เฉพาะเจาะจง 0125558025297 00000 บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั1น จํากัด 66,000.00 บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั1น จํากัด 66,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012135 22/06/2020

208 ซื.อ หลอด Air-cooled Xenon Arc lamp สําหรบัเคร ื1อง 70,620.00 เฉพาะเจาะจง 0105547141011 00000 บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 70,620.00 คัลเลอ โกลโบล จํากัด 70,620.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012136 22/06/2020

209 จา้ง ศกึษาความเป็นพษิต่อเซลลเ์พาะเลี.ยง 21,000.00 เฉพาะเจาะจง 0994000158378 00000 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลัยมหดิล 21,000.00 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลัยมหดิล 21,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012130 22/06/2020

210 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 149,500.40 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 149,500.40 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 149,500.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012171 23/06/2020

211 ซื.อ เซลลไ์ฟฟ้าสําหรบัทําการทดลอง 9,095.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 9,095.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส 9,095.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012358 25/06/2020

212 ซื.อ กรดแลกตกิเพื1อการทดลอง 4,322.80 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 4,322.80 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 4,322.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012359 25/06/2020

213 ซื.อ Column PD-10 78,110.00 เฉพาะเจาะจง 0105535041822 00000 บรษิัท แบงเทรดดิ.ง 1992 จํากัด 78,110.00 บรษิัท แบงเทรดดิ.ง 1992 จํากัด 78,110.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012360 25/06/2020

214 ซื.อ อุปกรณ์ 17,023.70 เฉพาะเจาะจง 0105547105693 00000 บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากัด 17,023.70 บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากัด 17,023.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012361 25/06/2020

215 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบคุณภาพนํ.า 7,704.00 เฉพาะเจาะจง 0105540004859 00000 บรษิัทเอแอลเอส แลบอราทอรี1 กรุป๊(ประเทศไทย 7,704.00 บรษิัทเอแอลเอส แลบอราทอรี1 กรุป๊(ประเทศไทย 7,704.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012179 23/06/2020

216 จา้ง สอบเทยีบและบํารงุรกัษาเครื1อง POTENTIOSTAT 30,495.00 เฉพาะเจาะจง 0105543113136 00000 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 30,495.00 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 30,495.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012180 23/06/2020

217 จา้ง ซอ่มแซมเปลี1ยนอะไหล่เคร ื1อง Ultra-High Performance Liquid Chromatography 27,499.00 เฉพาะเจาะจง 0105546074786 00000 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 27,499.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 27,499.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012181 23/06/2020

218 จา้ง เหมาขึ.นรปูแผ่นฟิลม์ 31,030.00 เฉพาะเจาะจง 0107537000769 00002 บรษิัท ไทยนามพลาสตกิส ์จํากัด (มหาชน 31,030.00 บรษิัท ไทยนามพลาสตกิส ์จํากัด (มหาชน 31,030.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012182 23/06/2020

219 จา้ง ขนของเสยีอันตราย (Lab Waste) ไปกําจัดอย่างเหมาะสม 25,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105550072032 00000 บรษิัท พเีอสท ีเอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี 25,000.00 บรษิัท พเีอสท ีเอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี 25,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012183 23/06/2020

220 จา้ง ฉายรงัสเีพื1อฆ่าเชื.อและตรวจสอบเชื.อ 42,800.00 เฉพาะเจาะจง 0105553081067 00000 บรษิัท แอดวานซ ์อาร ์แอนด ์ด ีเทคโนโลยี 42,800.00 บรษิัท แอดวานซ ์อาร ์แอนด ์ด ีเทคโนโลยี 42,800.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012184 23/06/2020

221 จา้ง ซอ่มเครื1องปรบัอากาศหอ้งเคร ื1อง Transmission Electron Microscopy 16,585.00 เฉพาะเจาะจง 0123547000121 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ดับเบิ.ล พ ีแอร ์เซอรว์สิ 16,585.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ดับเบิ.ล พ ีแอร ์เซอรว์สิ 16,585.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012185 23/06/2020

222 จา้ง ผลติตน้แบบอนุภาคพอลสิไตรนี 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 1260400091107 00000 นางสาวชลธฌิา พรรณพนาวัลย์ 20,000.00 นางสาว ชลธฌิา 20,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012227 24/06/2020

223 จา้ง สอบเทยีบเครื1อง Oxygen Sensor จํานวน 2 เคร ื1อง 8,346.00 เฉพาะเจาะจง 0135553000555 00000 บรษิัท แสนโชต ิอเิล็กทรคิ อนิสตรเูมนท ์จํากัด 8,346.00 บรษิัท แสนโชต ิอเิล็กทรคิ อนิสตรเูมนท ์ 8,346.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012228 24/06/2020

224 ซื.อ วัสดุวทิย ์เพื1อใชใ้นงานวจิัย 1,926.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 1,926.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 1,926.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012249 24/06/2020

225 ซื.อ สารเคม ีเพื1อใชใ้นงานวจิัย 5,243.00 เฉพาะเจาะจง 0135551000418 00000 บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 5,243.00 บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 5,243.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012248 24/06/2020

226 ซื.อ ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร์ 139,100.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 139,100.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 139,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012470 26/06/2020

227 ซื.อ วัสดุสําหรบัใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิารนาโนโมเลกุลเป้าหมาย 20,116.00 เฉพาะเจาะจง 0125546003765 00000 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส(์ประเทศไทย 20,116.00 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส(์ประเทศไทย 20,116.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012250 24/06/2020
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แบบ สขร.1
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วธิซีื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
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ซื�อหรอืจา้ง
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เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

228 จา้ง บํารงุรกัษาระบบประมวลผลสมรรถภาพสูงเพื1อการคํานวณระดับนาโน365,714.23 เฉพาะเจาะจง 0105541035502 00000 บรษิัท รยีูเนี1ยน โซลูชั1น จํากัด 364,870.00 บรษิัท รยีูเนี1ยน โซลูชั1น จํากัด 364,870.00 ราคาตํ1าสุด PO20012357 25/06/2020

0125552015117 00000 บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ คอรป์อเรท จํากัด 387,000.00

229 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 80,500.01 เฉพาะเจาะจง 0105538059609 00000 บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ.ง จํากัด 80,500.01 บรษิัทพ ีซ ีแอล โฮลดิ.ง จํากัด 80,500.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012362 25/06/2020

230 ซื.อ สารเคมี 6,430.70 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 6,430.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 6,430.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012363 25/06/2020

231 จา้ง วเิคราะหป์รมิาณสารเคมเีมโทมลิตกคา้งในตัวอย่าง 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0105537029838 00000 บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 9,630.00 บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012364 25/06/2020

232 ซื.อ สารเคมเีพื1อทําการวจิัยจํานวน 3 รายการ 10,239.90 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 10,239.90 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 10,239.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012365 25/06/2020

233 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื1อทําการวจิัย   จํานวน  1 รายการ 2,140.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 2,140.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส 2,140.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012366 25/06/2020

234 ซื.อ สารเคมี 38,413.00 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ1ง จํากัด 38,413.00 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินยีร ิ1ง จํากัด 38,413.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012367 25/06/2020

235 ซื.อ วัสดุวทิย ์ 5,136.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 5,136.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส 5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012369 25/06/2020

236 ซื.อ สารเพื1องานวจิัย 6 รายการ 39,515.10 เฉพาะเจาะจง 0103521013676 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 39,515.10 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 39,515.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012370 25/06/2020

237 ซื.อ ก๊าซ จํานวน 3 รายการ เพื1อการวจิัย  68,908.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 68,908.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 68,908.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012371 25/06/2020

238 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร ์1 รายการ 24,289.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 24,289.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 24,289.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012372 25/06/2020

239 ซื.อ วัสดุเพื1อใชใ้นการศกึษาวจิัย 18,083.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 18,083.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 18,083.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012373 25/06/2020

240 ซื.อ วัสดุทดลองในโครงการ 10,272.00 เฉพาะเจาะจง 0105554096467 00000 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 10,272.00 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 10,272.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012374 25/06/2020

241 ซื.อ สารเคม ีHydriodic acid 14,241.70 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 14,241.70 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 14,241.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012406 25/06/2020

242 ซื.อ แก๊สผสมไนโตรเจน ไฮโดรเจน และ ฮเีลยีม 8,774.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 8,774.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 8,774.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012407 25/06/2020

243 ซื.อ สารเคม ี anhydrous pyridine 3,852.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 3,852.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 3,852.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012408 25/06/2020

244 ซื.อ สารเคมี 25,326.90 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 25,326.90 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 25,326.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012409 25/06/2020

245 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 7,704.00 เฉพาะเจาะจง 0125556000637 00000 บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติC จํากัด 7,704.00 บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติC จํากัด 7,704.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012385 25/06/2020

246 ซื.อ วัสดุวทิย ์ 15,408.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 15,408.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 15,408.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012386 25/06/2020

247 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 4,494.00 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 4,494.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 4,494.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012387 25/06/2020

248 ซื.อ สารเคมี 17,762.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 17,762.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 17,762.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012388 25/06/2020

249 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 6,527.00 เฉพาะเจาะจง 0125545003516 00000 บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรเูมน้ท(์ประเทศไทย) จํากัด 6,527.00 บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรเูมน้ท(์ประเทศไทย) จํากัด 6,527.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012389 25/06/2020

250 ซื.อ วัสดุเพื1องานวจิัย 5,564.00 เฉพาะเจาะจง 0105557027075 00000 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 5,564.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 5,564.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012390 25/06/2020

251 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 3,424.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,424.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,424.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012391 25/06/2020

252 ซื.อ วัสดุเพื1องานวจิัย 2,889.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 2,889.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 2,889.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012392 25/06/2020

253 ซื.อ สารเคมี 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 0135543004621 00000 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 8,988.00 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 8,988.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012393 25/06/2020

254 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 7,995.04 เฉพาะเจาะจง 0125545003516 00000 บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรเูมน้ท(์ประเทศไทย) จํากัด 7,995.04 บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรเูมน้ท(์ประเทศไทย) จํากัด 7,995.04 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012399 25/06/2020

255 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 13,161.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 13,161.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 13,161.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012400 25/06/2020

256 ซื.อ วัสดุและสารเคมเีพื1องานวจิัย 21,453.50 เฉพาะเจาะจง 0105554096467 00000 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 21,453.50 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 21,453.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012401 25/06/2020

257 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 27,285.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 27,285.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 27,285.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012402 25/06/2020

258 ซื.อ สารเคม ี 18,275.60 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 18,275.60 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 18,275.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012403 25/06/2020

259 ซื.อ สารเคมี 6,955.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 6,955.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์จํากัด 6,955.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012480 26/06/2020

260 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 11,449.00 เฉพาะเจาะจง 0125548005200 00000 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 11,449.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 11,449.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012422 25/06/2020

261 จา้ง เตรยีมชิ.นงานเสน้ใยคารบ์อนและเสน้ใยถ่านกัมมันตจ์ากวัสดุชวีมวล60,000.00 เฉพาะเจาะจง 1160100408327 00000 นางสาว ณิชาพัฒน ์ทองใส 60,000.00 นางสาว ณิชาพัฒน ์ทองใส 60,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012423 25/06/2020

262 จา้ง ฉายรงัสเีพื1อฆ่าเชื.อและตรวจสอบเชื.อ 28,890.00 เฉพาะเจาะจง 0105553081067 00000 บรษิัท แอดวานซ ์อาร ์แอนด ์ด ีเทคโนโลยี 28,890.00 บรษิัท แอดวานซ ์อาร ์แอนด ์ด ีเทคโนโลยี 28,890.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012424 25/06/2020

263 ซื.อ สารเคมี 32,040.00 เฉพาะเจาะจง Chemical Point UG (haftungsbeschränkt) 32,040.00 Chemical Point UG (haftungsbeschränkt) 32,040.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012448 26/06/2020

264 ซื.อ วัสดุอุปกรณ์ 33,256.80 เฉพาะเจาะจง Porometer Ltd. 33,256.80 Porometer Ltd. 33,256.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012449 26/06/2020

265 จา้ง ตดิตั .งและเปลี1ยนอะไหล่ สําหรบัเคร ื1อง CO2 Incubator 31,030.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 31,030.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์จํากัด 31,030.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012481 26/06/2020

266 จา้ง เหมาจัดทําบันไดลงิแนวดิ1ง 25,038.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์จํากัด 25,038.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์จํากัด 25,038.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012468 26/06/2020

267 จา้ง ทดสอบประสทิธภิาพของผลติภัณฑ์ 120,268.00 เฉพาะเจาะจง 0105546102003 00000 บรษิัท สปินคอนโทรล เอเชยี จํากัด 120,268.00 บรษิัท สปินคอนโทรล เอเชยี จํากัด 120,268.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012476 26/06/2020

268 ซื.อ สารเคมี 23,776.00 เฉพาะเจาะจง CD Creative Diagnostics 23,776.00 CD Creative Diagnostics 23,776.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012568 29/06/2020

269 ซื.อ วัสดุเพื1อใชท้ดสอบฤทธิCสารในการทดลอง 12,947.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 12,947.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 12,947.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012482 26/06/2020

270 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 2,140.00 เฉพาะเจาะจง 0105539106911 00000 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 2,140.00 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 2,140.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012483 26/06/2020

271 ซื.อ สารเคม ีเพื1อการวจิัย 19,260.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 19,260.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012484 26/06/2020

272 ซื.อ วัสดุวทิยส์ําหรบัต่อระบบปฏกิรณ์ทําปฏกิริยิา 51,895.00 เฉพาะเจาะจง 0105522017707 00000 บรษิัท สยามจมิมารแ์มน จํากัด 51,895.00 บรษิัท สยามจมิมารแ์มน จํากัด 51,895.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012485 26/06/2020

273 ซื.อ วัสดุ o-ring 18,618.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 18,618.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ์ 18,618.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012486 26/06/2020

274 ซื.อ ก๊าซสําหรบัใชง้านกับเครื1องมอืทดสอบปฏกิริยิา 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 4,280.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 4,280.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012487 26/06/2020

275 ซื.อ เพื1อนํามาใชใ้นโครงการวจิัย 825.00 เฉพาะเจาะจง 3209900290464 00000 รา้นเซฟทเ์คมแีละบรรจุภัณฑ์ 825.00 รา้นเซฟทเ์คมแีละบรรจุภัณฑ์ 825.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012573 29/06/2020

276 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 8,581.40 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 8,581.40 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 8,581.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012488 26/06/2020

277 ซื.อ สารเคมี 16,692.00 เฉพาะเจาะจง 0105531047265 00000 บรษิัท อุตสาหกรรมเครื1องหอมไทย-จนี จํากัด 16,692.00 บรษิัท อุตสาหกรรมเครื1องหอมไทย-จนี จํากัด 16,692.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012489 26/06/2020

278 ซื.อ วัสดุ 2,568.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,568.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,568.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012490 26/06/2020

279 ซื.อ วัสดุวทิย์ 2,065.10 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 2,065.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 2,065.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012574 29/06/2020

280 ซื.อ วัสดุ 3,081.60 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,081.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,081.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012575 29/06/2020

281 ซื.อ สารเคมี 15,836.00 เฉพาะเจาะจง 0105552125150 00000 บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 15,836.00 บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 15,836.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012576 29/06/2020

282 ซื.อ วัสดุวทิย ์ 4,119.50 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 4,119.50 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส 4,119.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012577 29/06/2020

283 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 99,938.00 เฉพาะเจาะจง 0103545011754 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เมดแิคร ์ซพัพลาย 99,938.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เมดแิคร ์ซพัพลาย 99,938.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012578 29/06/2020

284 ซื.อ วัสดุวทิยฯ์เพื1อนํามาใชใ้นการวจิัย 2,257.70 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,257.70 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,257.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012579 29/06/2020

285 ซื.อ สารเคมี 3,745.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 3,745.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 3,745.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012580 29/06/2020

286 จา้ง บํารงุรกัษาเครื1อง Portable specular reflectometer 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0105550058277 00000 บรษิัท สเปคทรลั เทคโนโลย ีอนิสทรเูมน้ท์ 6,420.00 บรษิัท สเปคทรลั เทคโนโลย ีอนิสทรเูมน้ท์ 6,420.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012592 29/06/2020

287 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 30,709.00 เฉพาะเจาะจง 0113544000911 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ธลีสุ ซพัพลาย 30,709.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ธลีสุ ซพัพลาย 30,709.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012596 29/06/2020

288 ซื.อ สารตั .งตน้สําหรบัสังเคราะหส์ารที1ใชใ้นงานวจิัย 1,070.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,070.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,070.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012597 29/06/2020

289 ซื.อ แก๊สฮเีลยีม เพื1อใชก้ับ GC 10,700.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 10,700.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 10,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012598 29/06/2020

290 ซื.อ สารเคมี 1,123.50 เฉพาะเจาะจง 0105554096467 00000 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 1,123.50 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 1,123.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012599 29/06/2020

291 ซื.อ วัสดุเพื1อใชใ้นการทดลองในโครงการ 3,920.61 เฉพาะเจาะจง 0105560126771 00000 บรษิัทอนิฟินทิ คราฟท ์จํากัด 3,920.61 บรษิัทอนิฟินทิ คราฟท ์จํากัด 3,920.61 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012600 29/06/2020

292 ซื.อ สารเคม ีTri butyl citrate 22,309.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 22,309.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 22,309.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012601 29/06/2020

293 ซื.อ Liquid Nitrogen 13,375.00 เฉพาะเจาะจง 0115556010373 00000 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมคิัลซพัพลาย 13,375.00 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมคิัลซพัพลาย 13,375.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012593 29/06/2020

294 ซื.อ วัสดุ Desiccator จํานวน  7  รายการ 12,112.40 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 12,112.40 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 12,112.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012602 29/06/2020

295 ซื.อ วัสดุวทิยาศาสตรส์ําหรบัใชใ้นงานวจิัย 3,648.70 เฉพาะเจาะจง 0105556016924 00000 บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 3,648.70 บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 3,648.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012603 29/06/2020

296 ซื.อ ปากกกาบันทกึกราฟอุณหภูม ิสําหรบัตู ้Freezer 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 0105526016578 00000 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 4,280.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 4,280.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO20012613 29/06/2020

297 จา้ง บํารงุรกัษาเครื1องบรรจุสองหัวกรอก Non-Viscous 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105540053582 00000 บรษิัท ชาญอนิเตอรเ์ทค จํากัด 5,350.00 บรษิัท ชาญอนิเตอรเ์ทค จํากัด 5,350.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20012614 29/06/2020
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