
แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

1 จา้งเหมาเกบ็ตัวอย่างฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 

ไมครอน (PM 2.5) และ
บันทกึค่าผลการวัด
ปรมิาณฝุ่นละอองใน
บรรยากาศทั&วไป บรเิวณ
โดยรอบโรงไฟฟ้าถ่าน
หนิแม่เมาะ

1,000,000.00 920,200.00 การประกาศเชญิชวน
ทั&วไป วธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส ์
(e-bidding)

0105532106079 00000 บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 

จํากดั
920,200.00 บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 

จํากดั
920,200.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015555 27/08/2020

2 จา้งเหมาพนักงานบรหิาร
อาคาร จํานวน 1 คน

353,100.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 338,976.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 338,976.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014473 10/08/2020

3 จา้ง บันทกึขอ้มูล 277,344.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 277,344.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 277,344.00 PO20014309 05/08/2020

4 ซื6อ ครุภัณฑโ์ครงการวจิัย 95,230.00 เฉพาะเจาะจง 0105547119171 00000 บรษิัท รชิ อนิเตอร ์โปรดักส ์จํากดั 95,230.00 บรษิัท รชิ อนิเตอร ์โปรดักส ์จํากดั 95,230.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014325 06/08/2020

5 จา้ง จัดอบรม Dialogue 

for Collective 

Leadership เพื&อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจในพฤตกิรรม
พื6นฐานหรอืนิสัยในการ
สื&อสารของตัวเองและคน
อื&น เรยีนรูว้ธิกีารสื&อสารที&
สรา้งสรรค ์ความเขา้ใจ
และใหเ้กดิ Trust ใน
ทมีงานและสรา้งความ
เป็นหนึ&ง

171,200.00 เฉพาะเจาะจง 0105556064767 00000 บรษิัท ไดอะล็อค ลดีเดอรช์พิ จํากดั 171,200.00 บรษิัท ไดอะล็อค ลดีเดอรช์พิ จํากดั 171,200.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014174 03/08/2020

6 ซื6อวัสดุวทิยาศาตร ์ใช ้
สําหรับเลี6ยงเซลลล์ําไส ้

144,450.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

144,450.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

144,450.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014159 03/08/2020

7 ซื6อ คอลัมน์วเิคราะหส์าร
สําหรับต่อกบัเครื&องมอื
วเิคราะห ์Gas 

Chromatography

203,835.00 เฉพาะเจาะจง 0105546074786 00000 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 183,451.50 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 183,451.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014160 03/08/2020

8 ซื6อวัตถุดบิที&ใชใ้น
กระบวนการผลติ (บ. เอก
ตรง)

3,745.00 เฉพาะเจาะจง 0105528002817 00000 บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) 

จํากดั
3,745.00 บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) 

จํากดั
3,745.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014095 02/08/2020

9 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

2,568.00 เฉพาะเจาะจง 0105548112855 00000 บรษิัท ไซน์ ไดแอกนอสตกิ แมทที
เรยีล จํากดั

2,568.00 บรษิัท ไซน์ ไดแอกนอสตกิ แมทที
เรยีล จํากดั

2,568.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014096 02/08/2020

10 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

4,622.40 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ6ง จํากดั 4,622.40 บรษิัท ธรีะเทรดดิ6ง จํากดั 4,622.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014097 02/08/2020

11 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

4,590.30 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

4,590.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

4,590.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014098 02/08/2020

12 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

29,318.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 29,318.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 29,318.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014099 02/08/2020

13 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

22,737.50 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

22,737.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

22,737.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014100 02/08/2020

14 ซื6อ อุปกรณว์ทิยาศาสตร์
เพื&อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
การพัฒนาระบบนําส่ง
ระดับนาโนกกัเกบ็สาร
สกดัสมุนไพรเพื&อใชใ้น
ผลติภัณฑเ์ครื&องสําอาง

11,128.00 เฉพาะเจาะจง 0105543042531 00000 บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากดั 11,128.00 บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากดั 11,128.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014101 02/08/2020

15 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

3,424.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

3,424.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

3,424.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014102 02/08/2020

16 ซื6อ trap joint สําหรับ
ปฏกิริยิารดีักชันของ CO2

17,655.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 17,655.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 17,655.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014186 03/08/2020

17 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

4,992.62 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,992.62 บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,992.62 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014187 03/08/2020

18 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ 
Challenge Test 

(Meiyume)

25,145.00 เฉพาะเจาะจง 0105505001504 00000 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ&ง 
(ประเทศไทย) จํากดั

25,145.00 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ&ง 
(ประเทศไทย) จํากดั

25,145.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014188 03/08/2020

19 ซื6อ Custom Oligos 

Syn, 1 Oligos, 42 

mers, 25 nmole

13,013.34 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,013.34 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,013.34 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014189 03/08/2020

20 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

1,605.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,605.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,605.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014190 03/08/2020

21 ซื6อ ท่อซลิโิคนสําหรับปั= ม
 Persitaltic

3,183.25 เฉพาะเจาะจง 0105544013666 00000 บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย)

 จํากดั
3,183.25 บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย)

 จํากดั
3,183.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014191 03/08/2020

22 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

5,938.50 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั&น จํากดั 5,938.50 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั&น จํากดั 5,938.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014213 04/08/2020

ชื	อหนว่ยงานศูนยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ในระหวา่งวนัท ี	 1 - 31 สงิหาคม 2563

แบบสรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

23 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร์
สําหรับทําการทดลองใน
โครงการ

57,566.00 เฉพาะเจาะจง 0125557013601 00000 บรษิัท โปร เทส คทิ จํากดั 57,566.00 บรษิัท โปร เทส คทิ จํากดั 57,566.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014274 05/08/2020

24 ซื6อ ผงดบีุกสําหรับการ
สังเคราะหต์ัวเร่งปฏกิริยิา

3,349.10 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

3,349.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

3,349.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014326 06/08/2020

25 ซื6อ ชุดเซลลไ์ฟฟ้า+

ซลิโิคน+เทปล่อน
9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี

กลาส แอนด ์เคมคีอล
9,630.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี

กลาส แอนด ์เคมคีอล
9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014327 06/08/2020

26 ซื6อ วัสดุวทิยเ์พื&อใชใ้น
โครงการสกดั และ
พัฒนาสารสกดัจากใบ
มะรุมโดยวธิ ีSubcritical

 Water Extraction เพื&อ
ประยุกตใ์ชใ้นดา้น
ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร

9,095.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

9,095.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

9,095.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014328 06/08/2020

27 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร ์
จํานวน 4 รายการ

34,999.70 เฉพาะเจาะจง 0105536072594 00000 บรษิัท ฟายน์สเปค จํากดั 34,999.70 บรษิัท ฟายน์สเปค จํากดั 34,999.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014329 06/08/2020

28 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

6,420.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

6,420.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014330 06/08/2020

29 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร ์
สําหรับใชใ้น
หอ้งปฏบิัตกิารนาโน
โมเลกลุเป้าหมาย

46,812.50 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 46,812.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 46,812.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014331 06/08/2020

30 ซื6อ สารเคมเีพื&อใชใ้น
งานวจิัย

8,667.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

8,667.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

8,667.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014332 06/08/2020

31 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชท้ดสอบฤทธิ>สารใน
การทดลอง

3,659.40 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,659.40 บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,659.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014333 06/08/2020

32 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

20,062.50 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 20,062.50 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 20,062.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014339 06/08/2020

33 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

4,879.20 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

4,879.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

4,879.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014340 06/08/2020

34 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

2,022.30 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

2,022.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

2,022.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014341 06/08/2020

35 ซื6อ สารเคมเีพื&อใชใ้น
การทดลอง

5,125.30 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,125.30 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,125.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014296 05/08/2020

36 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรใ์ห ้
เพยีงพอต่อการใชง้าน

1,050.02 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,050.02 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,050.02 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014297 05/08/2020

37 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร ์ใช ้
สําหรับใส่ตัวอย่างเพื&อ
วเิคราะหด์ว้ยเทคนิค 
Chemisorption

19,260.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

19,260.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014342 06/08/2020

38 ซื6อ โพแทสเซยีมไฮดร
อกไซด ์เพื&อการวจิัย

34,240.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

34,240.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

34,240.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014343 06/08/2020

39 จา้ง อบรมการบรหิาร
งานวจิัย เพื&อวเิคราะห์
เทคโนโลยแีละ Market 

Feasibility ของ ศน.และ
เสนอแนวทางการปรับ 
Port Folio ปัจจุบันของ 
ศน. เพื&อตอบโจทย ์
Demand ของประเทศได ้

60,000.00 เฉพาะเจาะจง 3100202431316 00000 วไิลพร เจตนจันทร์ 60,000.00 วไิลพร เจตนจันทร์ 60,000.00 มคีวามชํานาญเฉพาะ PO20014284 05/08/2020

40 ซื6อ Nafion Dryer 

สําหรับซับไอนํ6าในแซม
เปิล

26,022.40 เฉพาะเจาะจง 0105536035591 00000 บรษิัท เอ็นเทค อนิดัสเทรยีล 
โซลูชั&น จํากดั

26,022.40 บรษิัท เอ็นเทค อนิดัสเทรยีล 
โซลูชั&น จํากดั

26,022.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014344 06/08/2020

41 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 2,792.70 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 2,792.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 2,792.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014345 06/08/2020

42 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

41,430.40 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 41,430.40 บรษิัท กบิไทย จํากดั 41,430.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014346 06/08/2020

43 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

24,824.00 เฉพาะเจาะจง 0105535041822 00000 บรษิัท แบงเทรดดิ6ง 1992 จํากดั 24,824.00 บรษิัท แบงเทรดดิ6ง 1992 จํากดั 24,824.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014347 06/08/2020

44 ซื6อ วัสดุวทิยเ์พื&อใชใ้น
โครงการ NPR: การ
พัฒนากระบวนการสกดั
สารมาตรฐานจากผัก
คราดหัวแหวน

3,103.00 เฉพาะเจาะจง 0105534078927 00000 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 3,103.00 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 3,103.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014356 06/08/2020

45 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

19,260.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

19,260.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014357 06/08/2020

46 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

29,018.40 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 29,018.40 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 29,018.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014358 06/08/2020

47 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 1,605.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,605.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,605.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014359 06/08/2020

48 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

88,061.00 เฉพาะเจาะจง 0125548005200 00000 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 88,061.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 88,061.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014360 06/08/2020

49 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

47,080.00 เฉพาะเจาะจง 0105555020499 00000 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั 47,080.00 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั 47,080.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014361 06/08/2020
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ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
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สญัญาหรอื
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การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

50 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร์
สําหรับใชใ้นโครงการวจิัย

7,222.50 เฉพาะเจาะจง 0105559060797 00000 บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 7,222.50 บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 7,222.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014362 06/08/2020

51 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 0994000158378 00000 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลัยมหดิล

18,000.00 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลัยมหดิล

18,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014363 06/08/2020

52 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 43,870.00 เฉพาะเจาะจง 0105534072937 00000 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 43,870.00 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 43,870.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014364 06/08/2020

53 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 14,535.00 เฉพาะเจาะจง Liofilchem S.r.l. 14,535.00 Liofilchem S.r.l. 14,535.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014305 05/08/2020

54 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

11,360.00 เฉพาะเจาะจง RenekaBio 11,360.00 RenekaBio 11,360.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014324 06/08/2020

55 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

12,569.00 เฉพาะเจาะจง Ted Pella, Inc., International 

Division

12,569.00 Ted Pella, Inc., International 

Division

12,569.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014336 06/08/2020

56 จา้ง การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการใช ้MoS2

 เป็นตัวเร่งปฏกิริยิาการ
เปลี&ยนกา๊ซคารบ์อนได
ออกไซน์เป็นสารเคมฐีาน

35,000.00 เฉพาะเจาะจง 1330900310389 00000 วาสนา มงคลกาล 35,000.00 วาสนา มงคลกาล 35,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014460 10/08/2020

57 ซื6อ วัสดุ Cellulose air 

filter paper

19,955.50 เฉพาะเจาะจง 0105533042881 00000 บรษิัท โกลเดน้ ฟิลเทค คอร์
ปอเรชั&น จํากดั

19,955.50 บรษิัท โกลเดน้ ฟิลเทค คอร์
ปอเรชั&น จํากดั

19,955.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014407 07/08/2020

58 ซื6อวัสดุวทิยาศาสตร ์เพื&อ
ใชเ้ป็นสารมาตรฐานใน
การวเิคราะห์
ความสามารถในการตา้น
อนุมูลอสิระ

11,994.70 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 11,994.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 11,994.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014408 07/08/2020

59 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 7,586.30 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 5,114.60 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 5,114.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014409 07/08/2020

60 ซื6อ สารเคมสีําหรับใชใ้น
การเตรยีมวัสดุสังเคราะห์

8,784.70 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 8,784.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 8,784.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014410 07/08/2020

61 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

1,284.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,284.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,284.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014411 07/08/2020

62 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชใ้นการเตรยีมสารสกดั
จากผักเชยีงดา

10,165.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 10,165.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 10,165.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014412 07/08/2020

63 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0103544032987 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั มายไซนส์ 6,420.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั มายไซนส์ 6,420.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014413 07/08/2020

64 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

12,198.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 12,198.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 12,198.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014414 07/08/2020

65 ซื6อ สารเคม ีสําหรับใชใ้น
การสรา้งวัสดุโครงสรา้ง
นาโนเพื&อดักจับกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด์

2,921.10 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,921.10 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,921.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014415 07/08/2020

66 ซื6อ วัตถุดบิที&ใชใ้น
กระบวนการผลติ (บ. 

Chemico)

11,449.00 เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั&น
 จํากดั

11,449.00 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั&น
 จํากดั

11,449.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014416 07/08/2020

67 ซื6อ วัสดุวทิยเ์พื&อใชใ้น
โครงการ NPR: การ
พัฒนากระบวนการสกดั
สารมาตรฐานจากผัก
คราดหัวแหวน

7,276.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

7,276.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

7,276.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014394 06/08/2020

68 จา้ง พัฒนานํ6ายาสกดั
โปรตนีอัลบูมนิรวมจาก
ซรีัมของคน

31,000.00 เฉพาะเจาะจง 3230100379748 00000 นางสาว ชยาชล อภวิาท 31,000.00 นางสาว ชยาชล อภวิาท 31,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014395 06/08/2020

69 ซื6อ DVD Writer สําหรับ
 Computer ของเครื&อง 
GCMS เลขครุภัณฑ ์
6630-027-0001-000019

4-000 สังกดั ทมีวจิัย
ตัวเร่งปฏกิริยิา (CAT) 

จํานวน 1 เครื&อง

4,708.00 เฉพาะเจาะจง 0105541035502 00000 บรษิัท รยีูเนี&ยน โซลูชั&น จํากดั 4,708.00 บรษิัท รยีูเนี&ยน โซลูชั&น จํากดั 4,708.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014396 06/08/2020

70 ซื6อ กริ=ปถ่ายภาพเพื&อ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ดา้นการเผยแพร่
ผลงานวจิัยของศูนย์

9,608.60 เฉพาะเจาะจง 0205553015501 00000 บรษิัท ศวิาลัย การไฟฟ้า จํากดั 9,608.60 บรษิัท ศวิาลัย การไฟฟ้า จํากดั 9,608.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014397 06/08/2020

71 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชต้ั 6งเวลาเปิด-ปิดใหก้บั
เครื&องมอื

1,574.99 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,574.99 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,574.99 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014398 06/08/2020

72 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

6,068.51 เฉพาะเจาะจง 0105527008277 00000 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 6,068.51 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 6,068.51 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014399 06/08/2020

73 จา้งเหมาบรกิาร 
นักพัฒนาองคก์ร (ช่วย
สนับสนุนการจัดการดา้น
ระบบคุณภาพ)

290,184.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 285,048.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 285,048.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014432 07/08/2020
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74 จา้ง ช่วยสนับสนุนการ
จัดการดา้นความปลอดภัย
 จํานวน 12 เดอืน (1 

ตุลาคม 2563 - 30 

กนัยายน 2564)

299,386.04 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 294,250.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 294,250.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014551 11/08/2020

75 จา้งเหมาบรกิาร
ประสานงานโครงการ
เยาวชนและสื&อสาร
ประชาสัมพันธ์

294,036.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 291,211.20 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 291,211.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014602 11/08/2020

76 จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที&
บรหิารงานทั&วไป จํานวน 
1 งาน (BDV) ระยะเวลา 
12 เดอืน (1 ตุลาคม 63 -

 30 กนัยายน 64)

277,344.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 277,344.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 277,344.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014480 10/08/2020

77 จา้งเหมาตรวจสอบ
บํารุงรักษาตูดู้ดควันไอ
กรดสารเคมแีละชุดบําบัด
ไอกรดสารเคม ีของฝ่าย
วจิัยจํานวน1 งาน

436,025.00 เฉพาะเจาะจง 0105561047727 00000 บรษิัทเจทูดับบลวิ คอนซัลติ6งแอนด์
เซอรว์สิ จํากดั

422,650.00 บรษิัทเจทูดับบลวิ คอนซัลติ6งแอนด์
เซอรว์สิ จํากดั

422,650.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014442 10/08/2020

78 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

10,486.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 10,486.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 10,486.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014438 07/08/2020

79 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

9,523.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,523.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,523.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014439 07/08/2020

80 จา้งสังเคราะหซ์ลิเวอร์
ไทเทเนียมไดออกไซด์
ดว้ยวธิ ีGreen synthesis

 เพื&อใชส้ําหรับการเร่ง
ปฏกิริยิาดว้ยแสงและ
สําหรับกาํจัดสารประกอบ
อนิทรยี์

40,000.00 เฉพาะเจาะจง 1160100377359 นางสาว ศริพิร  พรหมมา 40,000.00 นางสาว ศริพิร  พรหมมา 40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014440 07/08/2020

81 จา้งทําโล่หอ์ะครลิคิ ให ้
กนัพนักงานที&ไดร้ับรางวัล
เกี&ยวกบัผลงานวจิัยฯ ที&
ไดส้รา้งชื&อเสยีงใหก้บั
สํานักงานฯ ในประเทศ 
และต่างประเทศ

53,072.00 เฉพาะเจาะจง 0105550098333 00000 บรษิัท อะเบาท ์โทรฟี&  จํากดั 53,072.00 บรษิัท อะเบาท ์โทรฟี&  จํากดั 53,072.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014443 10/08/2020

82 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชใ้นการปฏบิัตงิานตาม
โครงการ

62,562.90 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 62,562.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 62,562.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014445 10/08/2020

83 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชใ้นโครงการการเกบ็
ตัวอย่างนํ6าเพื&อรวบรวม
ขอ้มูลการปนเปื6อนมล
สารสําหรับการพัฒนานา
โนเซ็นเซอรต์รวจวัด
คุณภาพนํ6า

26,846.30 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 26,846.30 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 26,846.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014446 10/08/2020

84 ซื6อ วัสดุสํานักงานเพื&อใช ้
ในการสํารองขอ้มูลของ
ฝ่าย

3,190.00 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,190.00 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,190.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014447 10/08/2020

85 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

1,712.00 เฉพาะเจาะจง 0105516001888 00000 บรษิัท วันรัต(หนํ&าเซยีน)จํากดั 1,712.00 บรษิัท วันรัต(หนํ&าเซยีน)จํากดั 1,712.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014448 10/08/2020

86 ซื6อ เครื&องกลงึตั 6งโต๊ะ 169,916.00 เฉพาะเจาะจง 0745547000276 00000 บรษิัท สมารท์ ทรคิ เทคโนโลย ี
จํากดั

169,916.00 บรษิัท สมารท์ ทรคิ เทคโนโลย ี
จํากดั

169,916.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014673 13/08/2020

87 ซื6อ วัสดุวทิย ์เพื&อใชใ้น
โครงการพัฒนาสูตร
ตํารับผลติภัณฑป์ิดผม
ขาวชนิดครมีฯ

78,056.50 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

78,056.50 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

78,056.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014449 10/08/2020

88 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

36,915.00 เฉพาะเจาะจง 0105558004559 00000 บรษิัทภูดศิณเ์ทค จํากดั 36,915.00 บรษิัทภูดศิณเ์ทค จํากดั 36,915.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014450 10/08/2020

89 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

1,968.80 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,968.80 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,968.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014451 10/08/2020

90 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

26,200.00 เฉพาะเจาะจง 0105546135262 00000 บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 

จํากดั
26,200.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 

จํากดั
26,200.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014452 10/08/2020

91 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

8,560.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

8,560.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

8,560.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014453 10/08/2020

92 ซื6อ วัสดุงานตดิตั 6งและ
ซ่อมบํารุงระบบประกอบ
อาคารและหอ้งปฎบิัตกิาร
วจิัยของ ศน.

24,285.16 เฉพาะเจาะจง 0105560115010 00000 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย
 จํากดั

24,285.15 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย
 จํากดั

24,285.15 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014454 10/08/2020
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วนัท ี	เอกสาร

93 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร์
เพื&อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
การพัฒนาแผ่นแปะเข็ม
ขนาดไมโครเมตรเพื&อ
การนําส่งสารผ่านชั 6น
ผวิหนัง

42,265.00 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินียริ&ง จํากดั 42,265.00 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินียริ&ง จํากดั 42,265.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014455 10/08/2020

94 ซื6อ วัสดุงานตดิตั 6งเพื&อ
จัดทําเครื&องกรองอากาศ
 PM 2.5 แบบเคลื&อนที&

9,095.00 เฉพาะเจาะจง 0105557039901 00000 บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั 9,095.00 บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั 9,095.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014456 10/08/2020

95 จา้งวเิคราะหก์ารกรอง
อนุภาคของแผ่นกรอง

42,800.00 เฉพาะเจาะจง 0115562005033 00000 บรษิัท อนิโนเวทฟี อาร ์แอนด ์ด ี
จํากดั

42,800.00 บรษิัท อนิโนเวทฟี อาร ์แอนด ์ด ี
จํากดั

42,800.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014441 07/08/2020

96 ซื6อ ตูเ้สื6อผา้บานเลื&อนทบึ 9,523.00 เฉพาะเจาะจง 0105539109626 00000 บรษิัท ประชุมเอ็นจเินียริ&ง(1996) 

จํากดั
9,523.00 บรษิัท ประชุมเอ็นจเินียริ&ง(1996) 

จํากดั
9,523.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014481 10/08/2020

97 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 185,859.00 เฉพาะเจาะจง 0105555020499 00000 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั 185,859.00 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั 185,859.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014657 13/08/2020

98 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 16,264.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 16,264.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 16,264.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014482 10/08/2020

99 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 13,610.40 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 13,610.40 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 13,610.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014483 10/08/2020

100 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 53,500.00 เฉพาะเจาะจง 0105545108067 00000 บรษิัท เดริม์สแกน เอเชยี จํากดั 53,500.00 บรษิัท เดริม์สแกน เอเชยี จํากดั 53,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014484 10/08/2020

101 ซื6อ สารเคมเีพื&อนํามาใช ้
ภายใตโ้ครงการ
การศกึษาอทิธพิลของ 
pH ต่อการรักษา
เสถยีรภาพในระบบพกิ
เคอรงิอมิัลชั&นของ
อนุภาคลกินินนาโน

14,851.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

14,851.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

14,851.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014500 10/08/2020

102 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

81,020.40 เฉพาะเจาะจง 0105554117537 00000 บรษิัท เอสเปเชี&ยล คอนสตรัคชั&น 
แอนดเ์อ็นจเินียริ&ง จํากดั

81,020.40 บรษิัท เอสเปเชี&ยล คอนสตรัคชั&น 
แอนดเ์อ็นจเินียริ&ง จํากดั

81,020.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014501 10/08/2020

103 ซื6อ อุปกรณป์้องกนั
อันตรายส่วนบุคคลเพื&อ
สํารองการใชง้าน

7,918.00 เฉพาะเจาะจง 0135556001765 00000 บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากดั 7,918.00 บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากดั 7,918.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014502 10/08/2020

104 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร ์
(Crucible ) เพื&อใชก้บั
เครื&อง TGA/DSC จํานวน
 1 รายการ

52,900.80 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

52,900.80 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

52,900.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014503 10/08/2020

105 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร ์
(Filter-crucible) เพื&อ
นํามาใชใ้นการวเิคราะห์
องคป์ระกอบของชวีมวล
ดว้ยวธิ ีNREL

56,282.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 56,282.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 56,282.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014504 10/08/2020

106 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

14,990.70 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 14,990.70 บรษิัท กบิไทย จํากดั 14,990.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014505 10/08/2020

107 ซื6อ Liquid in Glass 

Thermometer สําหรับ 
สังกดั โรงงานตน้แบบ
ผลติเครื&องสําอางระดับ
นาโน (CPP) จํานวน 3 

ชิ6น

2,150.70 เฉพาะเจาะจง 0105540040201 00000 บรษิัท แคลเิบรชั&น แลบอราทอร ี
จํากดั

2,150.70 บรษิัท แคลเิบรชั&น แลบอราทอร ี
จํากดั

2,150.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014506 10/08/2020

108 ซื6อ สารเคมเีพื&อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการวัสดุนาโน
สําหรับการเปลี&ยนรูป
ของไบโอลพิดิดว้ยการ
เร่งปฏกิริยิาเชงิแสงหรอื
ความรอ้น

3,156.50 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,156.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,156.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014593 11/08/2020

109 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 3,210.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 3,210.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014594 11/08/2020

110 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

16,510.10 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 16,510.10 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 16,510.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014595 11/08/2020

111 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

9,148.50 เฉพาะเจาะจง 0103521013676 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,148.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,148.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014596 11/08/2020

112 ซื6อ สารเคมเีพื&อใชใ้น
โครงการการเตรยีม
สารประกอบไตรเอซาโบ
โรโลไพรดิเินียมชนิดใหม่
 และการประยุกตใ์ชใ้น
การตรวจวัดทางเคม ีบน
ตัวรองรับเซลลูโลส

18,832.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 18,832.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 18,832.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014597 11/08/2020

113 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

1,016.50 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,016.50 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 1,016.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014598 11/08/2020

114 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

14,744.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

14,744.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

14,744.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014599 11/08/2020

115 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

6,527.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,527.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,527.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014600 11/08/2020
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

116 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

17,708.50 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 17,708.50 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 17,708.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014562 11/08/2020

117 จา้ง ซ่อมแซม Board 

Control เครื&องทํา
สุญญากาศความดัน 
10mbar เลขครุภัณฑ ์
4310-004-0001-000013

5-000 สังกดัทมีวจิัยนาโน
เทคโนโลยเีพื&อ
สิ&งแวดลอ้ม(ENV)จํานวน
 1เครื&อง

8,560.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 8,560.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 8,560.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014563 11/08/2020

118 ซื6อ นํ6ามันเครื&องและ
อะไหล่สํารองสําหรับ
บํารุงรักษาเครื&องทํา
สุญญากาศของฝ่ายวจิัย

28,569.00 เฉพาะเจาะจง 0105542093727 00000 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั&ม 
เทคโนโลย ีจํากดั

28,569.00 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั&ม 
เทคโนโลย ีจํากดั

28,569.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014564 11/08/2020

119 ซื6อ เครื&องปั= มนํ6าแรงดัน
สูงอัตโนมัต ิ(มาทดแทน
เครื&องเกา่ ครุภัณฑ ์
4610-007-0001-000003

3/2-3) ใชง้านกบัเครื&อง
ผลตินํ6า RO เลขครุภัณฑ์
หลัก 
4610-007-0001-000003

3-000 สังกดัทมีวจิัย
ความปลอดภัยระดับนา
โนดา้นสุขภาพและ
สิ&งแวดลอ้ม (EHS) 

จํานวน 1 ระบบ

7,276.00 เฉพาะเจาะจง 0115560022607 00000 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 7,276.00 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 7,276.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014565 11/08/2020

120 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

24,800.00 เฉพาะเจาะจง ANP Health, Inc 24,800.00 ANP Health, Inc 24,800.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014556 11/08/2020

121 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 6,099.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

6,099.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

6,099.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014601 11/08/2020

122 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย      2,931.80 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

2,931.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

2,931.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014605 11/08/2020

123 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 13,364.30 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

13,364.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

13,364.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014606 11/08/2020

124 ซื6อ สารเคม ีเพื&อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการพัฒนา
ตัวเร่งปฏกิริยิาและ
กระบวนการผลติไบโอ
ไฮโดรจเีนทดเีซลระดับ
โรงงานตน้แบบจาก
นํ6ามันไบโอดเีซลและ
นํ6ามันปาลม์บรสิุทธิ>

11,770.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 11,770.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 11,770.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014607 11/08/2020

125 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร ์
เพื&อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
การพัฒนาตัวเร่งปฏกิริยิา
และกระบวนการผลติไบ
โอไฮโดรจเีนทดเีซล
ระดับโรงงานตน้แบบจาก
นํ6ามันไบโอดเีซลและ
นํ6ามันปาลม์บรสิุทธิ>

41,409.00 เฉพาะเจาะจง 0105537062398 00000 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติ6งจํากดั

41,409.00 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติ6งจํากดั

41,409.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014608 11/08/2020

126 จา้ง วเิคราะห์
องคป์ระกอบชวีมวล

60,000.00 เฉพาะเจาะจง 1709900740884 00000 กวศิา ชัยพจนา 60,000.00 กวศิา ชัยพจนา 60,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014618 11/08/2020

127 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร ์
เพื&อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
การพัฒนาตัวเร่งปฏกิริยิา
และกระบวนการผลติไบ
โอไฮโดรจเีนทดเีซล
ระดับโรงงานตน้แบบจาก
นํ6ามันไบโอดเีซลและ
นํ6ามันปาลม์บรสิุทธิ>

2,439.60 เฉพาะเจาะจง 0105553079151 00000 บรษิัท ไบโอเทค แอนด ์ไซแอนทิ
ฟิค จํากดั

2,439.60 บรษิัท ไบโอเทค แอนด ์ไซแอนทิ
ฟิค จํากดั

2,439.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014609 11/08/2020
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

128 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร ์
เพื&อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
การพัฒนาตัวเร่งปฏกิริยิา
และกระบวนการผลติไบ
โอไฮโดรจเีนทดเีซล
ระดับโรงงานตน้แบบจาก
นํ6ามันไบโอดเีซลและ
นํ6ามันปาลม์บรสิุทธิ>

30,388.00 เฉพาะเจาะจง 0105546074786 00000 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 30,388.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 30,388.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014610 11/08/2020

129 ซื6อ สารเคมเีพื&อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการพัฒนาระบบ
นําส่งระดับนาโนกกัเกบ็
สารสกดัสมุนไพรเพื&อใช ้
ในผลติภัณฑเ์ครื&องสําอาง

11,984.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 11,984.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 11,984.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014611 11/08/2020

130 ซื6อชุดตรวจ 42,800.00 เฉพาะเจาะจง 0125557013601 00000 บรษิัท โปร เทส คทิ จํากดั 42,800.00 บรษิัท โปร เทส คทิ จํากดั 42,800.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014612 11/08/2020

131 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร์
เพื&อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
พัฒนาระบบทดสอบ
ประสทิธภิาพการยับยั 6ง
การเขา้สู่เซลลข์องไวรัส 
SARS-CoV-2 และการ
เกดิภาวะพายุไซโตไคน์
เพื&อทดสอบสารออกฤทธิ>
และผลติภัณฑ์

35,310.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 35,310.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 35,310.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014613 11/08/2020

132 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน
เจา้หนา้ที&บรหิารงาน
ทั&วไป ศูนยน์าโน
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ
ระยะเวลา 12 เดอืน

274,134.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 269,640.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 269,640.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014650 13/08/2020

133 ซื6อ อุปกรณ ์Hi-Low 

Pressure Switch ระบบ
ทําความเย็นหอ้ง Cold 

Room โรงงานตน้แบบ
ผลติเครื&องสําอางระดับ
นาโน

7,490.00 เฉพาะเจาะจง 0115542004392 00000 บรษิัท สกลิ ดเิวลลอปเมนท ์จํากดั 7,490.00 บรษิัท สกลิ ดเิวลลอปเมนท ์จํากดั 7,490.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014652 13/08/2020

134 จา้งเปลี&ยนแปรพื6นผวิ
ดว้ยประจุไฟฟ้า

88,275.00 เฉพาะเจาะจง 0115542001130 00000 บรษิัท ไซเนอรแ์มคจํากดั 88,275.00 บรษิัท ไซเนอรแ์มคจํากดั 88,275.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014653 13/08/2020

135 จัดทํา Full frame 

backdrop

16,050.00 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 16,050.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 16,050.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014654 13/08/2020

136 จา้งปรับสภาพชวีมวล
ดว้ยนํ6ารอ้นแบบไหล
ต่อเนื&องในเครื&องปฏกิรณ์
แบบท่อไหล 200 ลติร

45,000.00 เฉพาะเจาะจง 1129900084095 00000 นาย ณฐยศ สุธรีวัฒนานนท์ 45,000.00 นาย ณฐยศ สุธรีวัฒนานนท์ 45,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014655 13/08/2020

137 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรใ์ห ้
เพยีงพอต่อการใชง้าน

9,840.58 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 9,840.58 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 9,840.58 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014679 13/08/2020

138 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

5,457.00 เฉพาะเจาะจง 0105551000817 00000 บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 5,457.00 บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 5,457.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014658 13/08/2020

139 ซื6อ สารเคมเีพื&อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการลดขนาด
โมเลกลุของเบตา้กลูแคนฯ

84,530.00 เฉพาะเจาะจง 0105518012534 0000 บรษิัท รามาโปรดั=กชั&น จํากดั 84,530.00 บรษิัท รามาโปรดั=กชั&น จํากดั 84,530.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015087 20/08/2020

140 ซื6อ วัสดุแผ่นรองเผา 
ขนาด 95 x 95 mm

4,911.30 เฉพาะเจาะจง 0745556007202 00000 บรษิัท อุตสากาญจน์ จํากดั 4,911.30 บรษิัท อุตสากาญจน์ จํากดั 4,911.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014680 13/08/2020

141 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 15,664.80 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

15,664.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

15,664.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014681 13/08/2020

142 ซื6อ สารเคมเีพื&อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการพัฒนา
อนุภาคนาโนที&ไดแ้รง
บันดาลใจจากธรรมชาติ
เพื&อเพิ&มประสทิธภิาพใน
การป้องกนัรังสยีูวแีละลด
การซมึผ่านสู่ผวิหนัง 
สําหรับประยุกตใ์ชใ้น
ผลติภัณฑป์้องกนัแสงแดด

5,136.00 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 5,136.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014682 13/08/2020
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

143 ซื6อ วัสดุอุปกรณ ์สําหรับ
ใชใ้นการสกดัตัวอย่างฝุ่น
ละออง PM 2.5 เพื&อ
นําไปวเิคราะหแ์ละทดสอบ

16,927.40 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

16,927.40 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

16,927.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014683 13/08/2020

144 จา้งเตรยีมชิ6นงานเสน้ใย
คารบ์อนจากลกินินและ
พอลอิะครโิลไนไตรลแ์ละ
การวเิคราะหท์างเคมไีฟฟ้า

15,000.00 เฉพาะเจาะจง 1160100408327 00000 นางสาว ณชิาพัฒน์ ทองใส 15,000.00 นางสาว ณชิาพัฒน์ ทองใส 15,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014659 13/08/2020

145 จา้งเปลี&ยนอุปกรณแ์ละ
สอบเทยีบ Gas Detector

 จํานวน 1 เครื&อง

21,186.00 เฉพาะเจาะจง 0135553000555 00000 บรษิัท แสนโชต ิอเิล็กทรคิ อนิสตรู
เมนท ์จํากดั

21,186.00 บรษิัท แสนโชต ิอเิล็กทรคิ อนิสตรู
เมนท ์จํากดั

21,186.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014660 13/08/2020

146 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 57,780.00 เฉพาะเจาะจง 0105537029838 00000 บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 
จํากดั

57,780.00 บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 
จํากดั

57,780.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014661 13/08/2020

147 จา้ง ทดสอบ
ประสทิธภิาพการฆ่าเชื6อ
แบคทเีรยีตามมาตรฐาน 
BS EN 13727 ของสูตร
ตํารับ

138,030.00 เฉพาะเจาะจง 0135544005027 สนญ. บรษิัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากดั 138,030.00 บรษิัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากดั 138,030.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014715 14/08/2020

148 จา้งออกแบบและจัดทํา 
Graphical Abstract

9,844.00 เฉพาะเจาะจง 0115548003517 00000 บรษิัท เอส.บ.ีเค.การพมิพ ์จํากดั 9,844.00 บรษิัท เอส.บ.ีเค.การพมิพ ์จํากดั 9,844.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014662 13/08/2020

149 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

24,203.40 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั&น จํากดั 24,203.40 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั&น จํากดั 24,203.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014663 13/08/2020

150 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

10,486.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 10,486.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 10,486.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014664 13/08/2020

151 ซื6อ O-ring seal สําหรับ 
Air Compressor เลข
ครุภัณฑ ์
6695-064-0001-000049

4-002 สังกดั ทมีวจิัย
กระบวนการระดับนาโน
เพื&ออุตสาหกรรมเกษตร 
(ACP) จํานวน 2 ชิ6น

2,568.00 เฉพาะเจาะจง 0105555013956 00000 บรษิัท องครักษ์ แอร ์คอม จํากดั 2,568.00 บรษิัท องครักษ์ แอร ์คอม จํากดั 2,568.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014684 13/08/2020

152 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

41,730.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

41,730.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

41,730.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014685 13/08/2020

153 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

20,330.00 เฉพาะเจาะจง 0115560022607 00000 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 20,330.00 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 20,330.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014686 13/08/2020

154 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 16,371.00 เฉพาะเจาะจง 0107537000785 00006 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน)

16,371.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน)

16,371.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014687 13/08/2020

155 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

17,184.20 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,184.20 บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,184.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014725 14/08/2020

156 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

2,889.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

2,889.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

2,889.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014726 14/08/2020

157 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

13,910.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

13,910.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

13,910.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014727 14/08/2020

158 ซื6อ พัดลมดูดอากาศ
ชนิดป้องกนัการระเบดิ
แบบเคลื&อนที&ได ้

105,930.00 เฉพาะเจาะจง 0105536088326 00000 บรษิัท ซ.ีดาตา้ เอนจเินียริ&ง จํากดั 105,930.00 บรษิัท ซ.ีดาตา้ เอนจเินียริ&ง จํากดั 105,930.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015041 20/08/2020

159 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

16,800.00 เฉพาะเจาะจง Osumex Natural Alternatives Ltd 16,800.00 Osumex Natural Alternatives Ltd 16,800.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014701 13/08/2020

160 ซื6อ อะไหล่ปั= มบําบัดของ
เครื&องบําบัดไอกรด
สารเคมขีองฝ่ายวจิัย 
จํานวน1 งาน

15,579.20 เฉพาะเจาะจง 0105556051461 00000 บรษิัท อนิดัสทรี6โปร จํากดั 15,579.20 บรษิัท อนิดัสทรี6โปร จํากดั 15,579.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014719 14/08/2020

161 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

29,532.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

29,532.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

29,532.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014728 14/08/2020

162 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

17,120.00 เฉพาะเจาะจง 0105559192219 00000 บรษิัท มาม่า เคม จํากดั 17,120.00 บรษิัท มาม่า เคม จํากดั 17,120.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014729 14/08/2020

163 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

898.80 เฉพาะเจาะจง 0105527008277 00000 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 898.80 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 898.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014730 14/08/2020

164 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

43,121.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 43,121.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 43,121.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014733 14/08/2020

165 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

29,339.40 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 29,339.40 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 29,339.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014734 14/08/2020

166 จา้งเหมาบรกิารงาน
บํารุงรักษาระบบลฟิต์
บรรทุก

55,640.00 เฉพาะเจาะจง 0105530024865 00000 บรษิัท เอสเทล จํากดั 55,640.00 บรษิัท เอสเทล จํากดั 55,640.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014720 14/08/2020

167 ซื6อ เคลอืบผา้ในโรงงาน 34,368.40 เฉพาะเจาะจง 0735559005197 00000 บรษิัทเบทเทอร ์อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 34,368.40 บรษิัทเบทเทอร ์อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 34,368.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014735 14/08/2020
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

168 ซื6อ เครื&องผลตินํ6าระบบ 
RO และอะไหล่ ใชง้าน
สําหรับเครื&องผลตินํ6า DI 

 ของฝ่ายวจิัย จํานวน 5 

เครื&อง

33,919.00 เฉพาะเจาะจง 0125556001757 00000 บรษิัท ฟิลเตอร ์ซัพพลายจํากดั 33,919.00 บรษิัท ฟิลเตอร ์ซัพพลายจํากดั 33,919.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014721 14/08/2020

169 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

46,117.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

46,117.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

46,117.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014736 14/08/2020

170 ซื6อ อะไหล่สําหรับใชง้าน
กบัตูดู้ดควันไอกรด
สารเคมแีละชุดบําบัดไอ
กรดสารเคมขีองฝ่ายวจิัย 
จํานวน1 งาน

19,260.00 เฉพาะเจาะจง 0105561047727 00000 บรษิัทเจทูดับบลวิ คอนซัลติ6งแอนด์
เซอรว์สิ จํากดั

19,260.00 บรษิัทเจทูดับบลวิ คอนซัลติ6งแอนด์
เซอรว์สิ จํากดั

19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014722 14/08/2020

171 ซื6อ ภาชนะรองรับ 
(Secondary 

containner) ภาชนะ
บรรจุสารเคมแีละของเสยี
จากสารเคมี

27,258.25 เฉพาะเจาะจง 0105546028326 00000 บรษิัท สยามรุ่งเรอืงพลาสเทค จํากดั 27,258.25 บรษิัท สยามรุ่งเรอืงพลาสเทค จํากดั 27,258.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014737 14/08/2020

172 ซื6อ ภาชนะรองรับ 
(Secondary 

containner) ภาชนะ
บรรจุสารเคมแีละของเสยี
จากสารเคมี

14,937.47 เฉพาะเจาะจง 0105527008277 00000 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 14,937.47 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 14,937.47 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014738 14/08/2020

173 ซื6อ แผ่นกรอง 409,600.00 เฉพาะเจาะจง Haorui Industry Co., Limited 409,600.00 Haorui Industry Co., Limited 409,600.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014790 17/08/2020

174 ซื6อ สารเคม ี solvent 

เพื&อการวจิัย
5,992.00 เฉพาะเจาะจง 0105552040022 00000 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากดั 5,992.00 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากดั 5,992.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014792 17/08/2020

175 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร์
เพื&อนํามาใชใ้นการ
สังเคราะหส์ารเคมี

30,495.00 เฉพาะเจาะจง 0525551000384 00000 บรษิัท เฟอรเ์นส ดไีซน์ จํากดั 30,495.00 บรษิัท เฟอรเ์นส ดไีซน์ จํากดั 30,495.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014793 17/08/2020

176 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

2,482.40 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

2,482.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

2,482.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014794 17/08/2020

177 ซื6อ สารเคมเีพื&อใชใ้น
โครงการการสังเคราะห ์
การเตรยีมอนุภาคนาโน
และการประเมนิ
คุณสมบัตขิองอนุพันธ์
ของคูมารนิที&ต่อกบั
อนุพันธข์องกรดซนินามกิ
สําหรับเป็นสารตา้นการ
คลํ6าที&ควบคุมการ
ปลดปล่อยโดยใชแ้สง

6,569.80 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 6,569.80 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 6,569.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014795 17/08/2020

178 ซื6อ วัสดุวทิยเ์พื&อใชใ้น
โครงการการสังเคราะห ์
การเตรยีมอนุภาคนาโน
และการประเมนิ
คุณสมบัตขิองอนุพันธ์
ของคูมารนิที&ต่อกบั
อนุพันธข์องกรดซนินามกิ
สําหรับเป็นสารตา้นการ
คลํ6าที&ควบคุมการ
ปลดปล่อยโดยใชแ้สง

25,680.00 เฉพาะเจาะจง 0105536072594 00000 บรษิัท ฟายน์สเปค จํากดั 25,680.00 บรษิัท ฟายน์สเปค จํากดั 25,680.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014796 17/08/2020

179 ซื6อ ปั= มลม และ อุปกรณ ์
(ท่อพักลมม วาลว์ลม 
และสายยางซลิโิคน) 

สําหรับประกอบการ
ทดลอง การทํางานของ
ถังปฏกิรณก์ารสลายตัว
ดว้ยแสงดว้ยไทเทเนียม
ไดออกไซด์

2,771.55 เฉพาะเจาะจง 3119900266599 สมายเพ็ท 2,771.55 สมายเพ็ท 2,771.55 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014797 17/08/2020

180 ซื6อ สารเคมเีพื&อการทําวจิัย 22,470.00 เฉพาะเจาะจง 0105534072937 00000 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 22,470.00 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 22,470.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014798 17/08/2020

181 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

1,016.50 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

1,016.50 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

1,016.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014799 17/08/2020

182 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
วจิัย

38,231.10 เฉพาะเจาะจง 0105538006408 00000 บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากดั 38,231.10 บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากดั 38,231.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014800 17/08/2020

183 ซื6อ วัสดุที&ใชแ้ลว้หมดไป
สําหรับการวเิคราะหด์ว้ย 
AFM

22,470.00 เฉพาะเจาะจง 0135553004011 00000 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั&น 
(ประเทศไทย) จํากดั

22,470.00 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั&น 
(ประเทศไทย) จํากดั

22,470.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014801 17/08/2020

184 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

6,034.80 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

6,034.80 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

6,034.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014802 17/08/2020

185 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

9,095.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 9,095.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 9,095.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014803 17/08/2020

186 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

1,337.50 เฉพาะเจาะจง 0105559060797 00000 บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 1,337.50 บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 1,337.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014804 17/08/2020

Page 9 of 16



แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

187 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

10,067.63 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

10,067.63 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

10,067.63 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014805 17/08/2020

188 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

11,770.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

11,770.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

11,770.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014806 17/08/2020

189 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร์
เพื&อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
การเคลอืบโลหะบน
พื6นผวิพอลเิมอร์
โครงสรา้งนาโนสามมติิ
เพื&อใชเ้ป็นขั 6วไฟฟ้า

73,134.50 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินียริ&ง จํากดั 73,134.50 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจเินียริ&ง จํากดั 73,134.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014911 18/08/2020

190 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

12,840.00 เฉพาะเจาะจง 0105540083724 00000 บรษิัท โปรแพคแมททเีรยีล 
(ประเทศไทย) จํากดั

11,235.00 บรษิัท โปรแพคแมททเีรยีล 
(ประเทศไทย) จํากดั

11,235.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20016632 18/08/2020

191 จา้ง เหมาตดิตั 6งกล่องดัก
ลมยอ้นแกไ้ขปัญหา
คราบนํ6าภายในตูดู้ดควัน
ไอกรดสารเคมขีองฝ่าย
วจิัย จํานวน 1งาน

73,830.00 เฉพาะเจาะจง 0125542000621 00000 บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นทฟี จํากดั 73,830.00 บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นทฟี จํากดั 73,830.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014807 17/08/2020

192 จา้งเหมาบรกิารตรวจสอบ
และบํารุงรักษาเครื&อง
กาํเนิดไฟฟ้า อาคาร 
Nanotec pilot Plant

47,080.00 เฉพาะเจาะจง 0105553028271 00000 บรษิัท มัลตเิฟส คอรเ์ปอเรชั&น จํากดั 47,080.00 บรษิัท มัลตเิฟส คอรเ์ปอเรชั&น จํากดั 47,080.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014895 18/08/2020

193 ซื6อ Mobile Exhaust 

Hood สําหรับใชใ้นการ
บําบัดอากาศภายใน
หอ้งปฎบิัตกิาร NNP-01 

อาคาร Nanotec Pilot 

Plant

47,080.00 เฉพาะเจาะจง 0105535095230 00000 บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากดั 46,545.00 บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากดั 46,545.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015010 20/08/2020

194 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

8,185.50 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

8,185.50 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

8,185.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014913 18/08/2020

195 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 84,102.00 เฉพาะเจาะจง 0105547090530 00000 บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 84,102.00 บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 84,102.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014914 18/08/2020

196 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 4,322.80 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 4,322.80 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 4,322.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014915 18/08/2020

197 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชท้ดสอบฤทธิ>สารใน
การทดลอง

9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

9,630.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014916 18/08/2020

198 ซื6อ วัสดุวัดค่าความดัน 
นํามาใชก้บัชุดตัวเร่ง
ปฏกิริยิาสําหรับวเิคราะห์
พื6นผวิขณะเกดิปฏกิริยิา
ดว้ยแสงอนิฟาเรด 
6695-064-0001-

000000769

57,245.00 เฉพาะเจาะจง 0105524020764 00000 บรษิัท นิวแม็ก จํากดั 53,500.00 บรษิัท นิวแม็ก จํากดั 53,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014917 18/08/2020

199 ซื6อ วัสดุสิ6นเปลอืง
สํานักงาน ใหเ้พยีงพอต่อ
การเบกิจ่ายและการใช ้
งานของพนักงาน

56,667.70 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 56,667.70 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 56,667.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014952 19/08/2020

200 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร ์
สําหรับใชก้บัเครื&อง
วเิคราะห ์CHNS ครับผม

49,808.50 เฉพาะเจาะจง 0105543091744 00000 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

49,808.50 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

49,808.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014953 19/08/2020

201 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย จํานวน 1 รายการ

48,150.00 เฉพาะเจาะจง 0105542099067 00000 บรษิัท แลบแกส๊ (ประเทศไทย) 

จํากดั
48,150.00 บรษิัท แลบแกส๊ (ประเทศไทย) 

จํากดั
48,150.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014954 19/08/2020

202 ซื6อวัสดุวทิยาศาสตร ์เพื&อ
ใชเ้ป็นตัวทําละลาย

5,029.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

5,029.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

5,029.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014955 19/08/2020

203 ซื6อ ฝาชุดเซลลไ์ฟฟ้า 3,745.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

3,745.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

3,745.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014956 19/08/2020

204 ซื6อ Nafion solution 17,120.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

17,120.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

17,120.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014957 19/08/2020

205 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

7,062.00 เฉพาะเจาะจง 0105557027075 00000 บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 7,062.00 บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 7,062.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014958 19/08/2020

206 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชเ้ป็นสารตั 6งตน้ในการ
ทดลอง

34,614.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

34,614.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

34,614.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014959 19/08/2020

207 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

13,375.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

13,375.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

13,375.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014960 19/08/2020

208 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

17,227.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

17,227.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

17,227.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014963 19/08/2020

209 ซื6อ Liquid Nitrogen 13,375.00 เฉพาะเจาะจง 0115556010373 00000 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊แอนดเ์คมิ
คัลซัพพลาย จํากดั

13,375.00 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊แอนดเ์คมิ
คัลซัพพลาย จํากดั

13,375.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014964 19/08/2020

210 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 6,173.90 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 6,173.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 6,173.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014965 19/08/2020

211 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

4,354.90 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,354.90 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 4,354.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014966 19/08/2020
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

212 ซื6อ สารเคม ีเพื&อใชใ้น
งานวจิัยภายใตโ้ครงการ

9,608.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

9,608.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

9,608.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014967 19/08/2020

213 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชป้ฏบิัตงิานในโครงการ

15,557.80 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 15,557.80 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 15,557.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014968 19/08/2020

214 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชใ้นการทดลองใน
โครงการ

18,939.00 เฉพาะเจาะจง 0105554096467 00000 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั

18,939.00 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 
จํากดั

18,939.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014969 19/08/2020

215 ซื6อ อุปกรณว์ทิยาศาสตร์
เพื&อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
การพัฒนาระบบนําส่ง
ระดับนาโนกกัเกบ็สาร
สกดัสมุนไพรเพื&อใชใ้น
ผลติภัณฑเ์ครื&องสําอาง

3,210.00 เฉพาะเจาะจง 0105543042531 00000 บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากดั 3,210.00 บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากดั 3,210.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20014970 19/08/2020

216 จา้ง ตดิตั 6งระบบ Access

 Control หอ้งปฎบิัตกิาร
วจิัย NNP – 201 

โครงการวจิัยสารสกดั
จากกญัชา

28,105.49 เฉพาะเจาะจง 0135554011607 00000 บรษิัท ศุฐศิา จํากดั 28,105.49 บรษิัท ศุฐศิา จํากดั 28,105.49 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014986 19/08/2020

217 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 0994000158378 00000 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลัยมหดิล

5,000.00 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลัยมหดิล

5,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014987 19/08/2020

218 จา้ง ทดสอบวธิกีารปรับ
สภาพวัตถุดบิเพื&อเพิ&ม
ประสทิธภิาพการตดิหมู่
กรดบนผวิของแกรไฟต์

18,000.00 เฉพาะเจาะจง 1749800202406 00000 นางสาว รัตตกิาล กล่อมบรรจง 18,000.00 นางสาว รัตตกิาล กล่อมบรรจง 18,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014988 19/08/2020

219 จา้ง ออกแบบและ
ปรับปรุงระบบระบบ
ปฏกิรณแ์บบกะขนาด 5 

ลติร

40,000.00 เฉพาะเจาะจง 1100600093317      สุชาต ิพงษ์ชัยผล 40,000.00 สุชาต ิพงษ์ชัยผล 40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20014989 19/08/2020

220 ซื6อวัสดุวทิยาศาสตร ์ให ้
เพยีงพอต่อการใชง้าน

15,750.00 เฉพาะเจาะจง 0105528012502 00000 บรษิัท เอ็ม.วอเตอร ์จํากดั 15,750.00 บรษิัท เอ็ม.วอเตอร ์จํากดั 15,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015042 20/08/2020

221 จา้ง ซ่อมแซมเปลี&ยน
อะไหล่เครื&อง Ion 

Chromatograph เลข
ครุภัณฑ ์
6630-027-0001-000013

0-000 สังกดั ทมีวจิัย
วัสดุผสมนาโนสําหรับ
อุตสาหกรรม (NIS)  

จํานวน 1 เครื&อง

389,415.80 เฉพาะเจาะจง 0105557075401 00000 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั 369,945.01 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั 369,945.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015451 25/08/2020

222 จา้ง บํารุงรักษาเครื&อง 
AFM พรอ้มอุปกรณ์
ประกอบส่วน Material 

และ Biology เลข
ครุภัณฑ ์
6650-002-0001-000022

7-000 สังกดัทมีวจิัยการ
วเิคราะหร์ะดับนาโน 
(NCH) จํานวน 1 ระบบ

353,100.00 เฉพาะเจาะจง 0135553004011 00000 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั&น 
(ประเทศไทย) จํากดั

353,100.00 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั&น 
(ประเทศไทย) จํากดั

353,100.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015554 27/08/2020

223 จา้ง ชุดวางถังแกส๊แบบ 1
 ถัง แนวตั 6ง จํานวน 10 ชุด

58,850.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 58,850.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 58,850.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015123 20/08/2020

224 จา้ง ซ่อมแซมเปลี&ยน
อะไหล่เครื&องควบคุม
อุณหภูมแิละความชื6น 
เลขครุภัณฑ ์
6695-064-0001-000066

2-000 ทมีวจิัยการวนิิจฉัย
ระดับนาโน (NDx) จํานวน
 1 เครื&อง

19,260.00 เฉพาะเจาะจง 0103514015863 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั อุปกรณแ์ละเคมี
วจิัย

19,260.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั อุปกรณแ์ละเคมี
วจิัย

19,260.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015124 20/08/2020

225 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

19,260.00 เฉพาะเจาะจง 0105546074786 00000 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 19,260.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015088 20/08/2020

226 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

11,663.00 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 11,663.00 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 11,663.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015089 20/08/2020

227 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

16,991.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

16,991.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

16,991.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015090 20/08/2020

228 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 3,049.50 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,049.50 บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,049.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015091 20/08/2020

229 ซื6อ วัสดุวทิยาศาตร ์
(Spare rubber ground 

joint ) เพื&อนํามาใช ้
ปฏบิัตงิานภายใตโ้ครงการ

1,712.00 เฉพาะเจาะจง 0105550014547 00002 บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 1,712.00 บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 1,712.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015092 20/08/2020
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

230 ซื6อ อุปกรณว์ทิยาศาสตร์
เพื&อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
การพัฒนากระบวนการ
สกดัสารมาตรฐานจากผัก
คราดหัวแหวน

14,445.00 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั&น จํากดั 14,445.00 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั&น จํากดั 14,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015093 20/08/2020

231 จา้ง สกดัสมุนไพร 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0123558005561 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั แอกมี& อัลตรา้โซ
นิค ทูล

6,420.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั แอกมี& อัลตรา้โซ
นิค ทูล

6,420.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015094 20/08/2020

232 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 24,396.00 เฉพาะเจาะจง 0125546003765 00000 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์
(ประเทศไทย) จํากดั

24,396.00 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์
(ประเทศไทย) จํากดั

24,396.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015095 20/08/2020

233 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

9,202.00 เฉพาะเจาะจง 0105544013666 00000 บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย)

 จํากดั
9,202.00 บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย)

 จํากดั
9,202.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015096 20/08/2020

234 ซื6อ วัสดุวทิยเ์พื&อใชใ้น
โครงการ NPR: การ
พัฒนากระบวนการสกดั
สารมาตรฐานจากผัก
คราดหัวแหวน

17,729.90 เฉพาะเจาะจง 0125538002984 00000 บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 17,729.90 บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 17,729.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015097 20/08/2020

235 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 2,867.60 เฉพาะเจาะจง 0103521013676 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,867.60 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,867.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015098 20/08/2020

236 ซื6อ ชุดตรวจ 49,862.00 เฉพาะเจาะจง 0125557013601 00000 บรษิัท โปร เทส คทิ จํากดั 49,862.00 บรษิัท โปร เทส คทิ จํากดั 49,862.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015304 21/08/2020

237 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชใ้นการทดสอบฤทธิ>
ทางชวีภาพของผักเชยีง
ดา

4,117.36 เฉพาะเจาะจง 0505547002971 00000 บรษิัท เชยีงใหม่ วเีอ็ม จํากดั 4,117.36 บรษิัท เชยีงใหม่ วเีอ็ม จํากดั 4,117.36 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015100 20/08/2020

238 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 856.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

856.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

856.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015101 20/08/2020

239 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

3,081.60 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,081.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,081.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015102 20/08/2020

240 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

27,927.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

27,927.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

27,927.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015103 20/08/2020

241 ซื6อ สารเคม ีTTIP เพื&อใช ้
ในหอ้งปฏบิัตกิาร NANC 

 จํานวน  1  รายการ

26,215.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

26,215.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

26,215.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015104 20/08/2020

242 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

89,880.00 เฉพาะเจาะจง 0105556098742 00000 บรษิัท สุจปิุล ิเทคโนโลย ีจํากดั 89,880.00 บรษิัท สุจปิุล ิเทคโนโลย ีจํากดั 89,880.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015105 20/08/2020

243 จา้ง วดีทีัศน์ 17th 

Anniversary NANOTEC

 Way to the Next 

Normal  พรอ้ม Live 

Streaming

105,930.00 เฉพาะเจาะจง 0105557026206 00000 บรษิัททร ีซกิตี6ไนน์ จํากดั 105,930.00 บรษิัททร ีซกิตี6ไนน์ จํากดั 105,930.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015080 20/08/2020

244 ซื6อ วัตถุดบิที&ใชใ้น
กระบวนการผลติ (บ. เคมี
โก)้

3,477.50 เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั&น
 จํากดั

3,477.50 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั&น
 จํากดั

3,477.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015106 20/08/2020

245 ซื6อ วัตถุดบิที&ใชใ้น
กระบวนการผลติ (หจก. 

เคมซอรจ์ส)์

50,290.00 เฉพาะเจาะจง 0103522013131 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เคมซอรจ์ส์ 50,290.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เคมซอรจ์ส์ 50,290.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015107 20/08/2020

246 ซื6อ อาหารเลี6ยงเชื6อและ
วัสดุอุปกรณ ์เพื&อใชใ้น
การวเิคราะหท์ดสอบทาง
จุลชวีวทิยา (บ.กบิไทย)

4,461.90 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,461.90 บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,461.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015108 20/08/2020

247 ซื6อ วัตถุดบิที&ใชใ้น
กระบวนการผลติ (บ. 

Zi-tech)

6,955.00 เฉพาะเจาะจง 0105494000477 00000 บรษิัท ไซเทค เอเซยี โซลูชั&น จํากดั 6,955.00 บรษิัท ไซเทค เอเซยี โซลูชั&น จํากดั 6,955.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015109 20/08/2020

248 ซื6อ วัตถุดบิที&ใชใ้น
กระบวนการผลติ (บ. 

Zi-tech)

64,200.00 เฉพาะเจาะจง 0105494000477 00000 บรษิัท ไซเทค เอเซยี โซลูชั&น จํากดั 64,200.00 บรษิัท ไซเทค เอเซยี โซลูชั&น จํากดั 64,200.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015110 20/08/2020

249 ซื6อ สารเคม ีAgNO3 

และกรดเพื&อใชใ้น
หอ้งปฏบิัตกิาร NANC  

จํานวน  5  รายการ

20,907.80 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 20,907.80 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 20,907.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015305 21/08/2020

250 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

1,712.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,712.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,712.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015306 21/08/2020

251 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

11,914.45 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

11,914.45 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

11,914.45 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015307 21/08/2020

252 จา้ง เพื&อวเิคราะห์
ทดสอบแผ่นกรอง

10,700.00 เฉพาะเจาะจง 0105547098638 00000 บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากดั 10,700.00 บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากดั 10,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015308 21/08/2020

253 จา้ง เพื&อวเิคราะหแ์ละ
ทดสอบตัวอย่างนํ6าเสยี
จากสยีอ้มผา้

3,424.00 เฉพาะเจาะจง 0105540004859 00000 บรษิัทเอแอลเอส แลบอราทอรี& กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จํากดั

3,424.00 บรษิัทเอแอลเอส แลบอราทอรี& กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จํากดั

3,424.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015309 21/08/2020

254 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

5,168.10 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

5,168.10 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

5,168.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015310 21/08/2020
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

255 ซื6อ สารเคมเีพื&อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการพัฒนาระบบ
นําส่งระดับนาโนกกัเกบ็
สารสกดัสมุนไพรเพื&อใช ้
ในผลติภัณฑเ์ครื&องสําอาง

7,062.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 7,062.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 7,062.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015311 21/08/2020

256 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

49,648.00 เฉพาะเจาะจง 0105535041822 00000 บรษิัท แบงเทรดดิ6ง 1992 จํากดั 49,648.00 บรษิัท แบงเทรดดิ6ง 1992 จํากดั 49,648.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015312 21/08/2020

257 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

13,963.50 เฉพาะเจาะจง 0105558007370 00000 บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 13,963.50 บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 13,963.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015313 21/08/2020

258 จา้ง ซ่อมแซมเปลี&ยน
อะไหล่ เครื&อง Gas 

Chromatography เลข
ครุภัณฑ ์
6625-011-0001-000007

7-000 สังกดัทมีวจิัย
ตัวเร่งปฏกิริยิา (CAT) 

จํานวน 1 เครื&อง

28,970.25 เฉพาะเจาะจง 0105546074786 00000 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 28,970.25 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 28,970.25 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015300 21/08/2020

259 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

11,877.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 11,877.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 11,877.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015301 21/08/2020

260 จา้งเตรยีมสารสกดัและ
วเิคราะหป์รมิาณสารเบตา้
แคโรทนีและไลโคปีนใน
สารสกดัฟักขา้วไทย

43,000.00 เฉพาะเจาะจง 1100501207900 00000 นางสาว กมลวรรณ มัดสงิห์ 43,000.00 นางสาว กมลวรรณ มัดสงิห์ 43,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015302 21/08/2020

261 จา้งผลติและประกอบ
วงจรไฟฟ้าสําหรับหมวก
แรงดันลบแบบพกพา

68,488.03 เฉพาะเจาะจง 0105548059628 00000 บรษิัท ทรนีิตี6 อเีลคโทรนิค 
(ประเทศไทย) จํากดั

68,488.03 บรษิัท ทรนีิตี6 อเีลคโทรนิค 
(ประเทศไทย) จํากดั

68,488.03 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015303 21/08/2020

262 จา้ง เพื&อวเิคราะหแ์ละ
ทดสอบตัวอย่างนํ6าเสยี
จากสยีอ้มผา้

5,596.10 เฉพาะเจาะจง 0125546008023 00000 บรษิัท เอ็นไวรโ์ปร จํากดั 5,596.10 บรษิัท เอ็นไวรโ์ปร จํากดั 5,596.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015355 24/08/2020

263 ซื6อ วัตถุดบิที&ใชใ้น
กระบวนการผลติ (บ. 

Croda)

12,305.00 เฉพาะเจาะจง 0105550120665 00000 บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากดั 12,305.00 บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากดั 12,305.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015318 21/08/2020

264 ซื6อ วัตถุดบิที&ใชใ้น
กระบวนการผลติ (บ. 

Forecus)

3,370.50 เฉพาะเจาะจง 0115549010916 00000 บรษิัท ฟอรค์ัส จํากดั 3,370.50 บรษิัท ฟอรค์ัส จํากดั 3,370.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015319 21/08/2020

265 จา้ง เสื6อกจิกรรม
โครงการนวัตกรรม  
เยาวชนลดเปลี&ยนโลก 
(รอบชงิชนะเลศิ) 

โครงการลดเปลี&ยนโลก
กบัโตโยตา้

34,775.00 เฉพาะเจาะจง 0105555152158 00000 บรษิัท ทรงสมัยราชเทว ี2525 จํากดั 34,775.00 บรษิัท ทรงสมัยราชเทว ี2525 จํากดั 34,775.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015344 24/08/2020

266 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

14,637.60 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 14,637.60 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 14,637.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015345 24/08/2020

267 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

13,375.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

13,375.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

13,375.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015346 24/08/2020

268 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

18,248.85 เฉพาะเจาะจง 0105542041298 00000 บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 18,248.85 บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 18,248.85 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015347 24/08/2020

269 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 14,766.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 14,766.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 14,766.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015348 24/08/2020

270 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

16,371.00 เฉพาะเจาะจง 0105523002118 00003 บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากดั
16,371.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากดั
16,371.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015349 24/08/2020

271 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

34,368.40 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 34,368.40 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 34,368.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015350 24/08/2020

272 จา้งเกบ็และวเิคราะห์
คุณภาพอากาศภายใน
อาคาร  สารเคมใีนพื6นที&
ทํางานและปล่องระบาย
อากาศ  และนํ6าดื&ม 
นํ6าแข็ง และนํ6าทิ6ง

149,115.20 เฉพาะเจาะจง 0105548081933 00000 บรษิัทไอ.เอช.คอนซัลแตนท ์จํากดั 149,115.20 บรษิัทไอ.เอช.คอนซัลแตนท ์จํากดั 149,115.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015410 25/08/2020

273 จา้งเหมาจัดทําโรงเรอืน
ปฎบิัตกิารวจิัย สําหรับ
เครื&องเตาเผาความรอ้นสูง
 อาคาร Nanotec Pilot 

Plant

449,935.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 449,935.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 449,935.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015556 27/08/2020

274 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

10,700.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

10,700.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

10,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015351 24/08/2020

275 จา้ง ทดสอบสมบัตขิอง
แผ่นฟิลม์และเม็ดปุ๋ยชนิด
ควบคุมการปลดปล่อย

110,000.00 เฉพาะเจาะจง 1103100299792 ภฤศกร เสาสําเนียง 110,000.00 ภฤศกร เสาสําเนียง 110,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015433 25/08/2020
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

276 จา้งเหมาบรกิารรักษา
ความสะอาด จํานวน 2 

เดอืน

499,672.35 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 499,672.35 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 499,672.35 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015440 25/08/2020

277 ซื6อ วัสดุสําหรับใช ้
ปฏบิัตงิานตามโครงการ

7,062.00 เฉพาะเจาะจง 0105551086207 00000 บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั 7,062.00 บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั 7,062.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015356 24/08/2020

278 ซื6อ ถาดพลาสตกิใสเพื&อ
นํามาใชใ้นการทดลอง
ภายใตโ้ครงการ
ผลติภัณฑม์ุ่งเป้า – 

เครื&องกรองนํ6าพลังงาน
แสงอาทติย์

551.99 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 551.99 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 551.99 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015357 24/08/2020

279 ซื6อ ชุดตรวจ 10,272.00 เฉพาะเจาะจง 0103538012601 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป 10,272.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป 10,272.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015358 24/08/2020

280 ซื6อ นํ6ามันหอมระเหย 14,434.30 เฉพาะเจาะจง 0105531047265 00001 บรษิัท อุตสาหกรรมเครื&องหอม
ไทย-จนี จํากดั

14,434.30 บรษิัท อุตสาหกรรมเครื&องหอม
ไทย-จนี จํากดั

14,434.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015359 24/08/2020

281 ซื6อ สารเคมเีพื&อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการพัฒนาและ
ศกึษาประสทิธภิาพของ
สูตรตํารับสเปรยฆ์่าเชื6อ
โรคเพื&อใชท้างการแพทย์

9,362.50 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 9,362.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 9,362.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015360 24/08/2020

282 ซื6อ วัสดุวทิยเ์พื&อใชใ้น
โครงการ NPR: การ
พัฒนากระบวนการสกดั
สารมาตรฐานจากผัก
คราดหัวแหวน

8,881.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,881.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,881.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015361 24/08/2020

283 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

4,611.70 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,611.70 บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,611.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015362 24/08/2020

284 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 6,527.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 6,527.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 6,527.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015363 24/08/2020

285 ซื6อ วัสดุอุปกรณ์
วทิยาศาสตรเ์พื&อการวจิัย

12,786.50 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั&น จํากดั 12,786.50 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั&น จํากดั 12,786.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015431 25/08/2020

286 จา้งเหมาศกึษาและทํา
วจิัยในโครงการวจิัย

35,000.00 เฉพาะเจาะจง 1102700679960 นายจณิณภัทร บุญมาก 35,000.00 นายจณิณภัทร บุญมาก 35,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015432 25/08/2020

287 ซื6อ วัสดุ เพื&อใชใ้น
การศกึษาและพัฒนา
กระบวนการผลตินาโน
เซลลูโลสจากชวีมวล
เหลอืทิ6งทางการเกษตร

300,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105538059609 00000 บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ6ง จํากดั 300,000.00 บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ6ง จํากดั 300,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015452 25/08/2020

288 ซื6อ ระบบกลอ้งวงจรปิด
พรอ้มอุปกรณแ์ละตดิตั 6ง 
จํานวน 1 ระบบ สําหรับ
หอ้งปฎบิัตกิารวจิัย NNP

 – 201 โครงการวจิัยสาร
สกดัจากกญัชา

102,382.95 เฉพาะเจาะจง 0105557090524 00000 บรษิัท บแีนสดอทเน็ต จํากดั 102,382.95 บรษิัท บแีนสดอทเน็ต จํากดั 102,382.95 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015434 25/08/2020

289 จา้งจัดทําวดีทีัศน์
ผลงานวจิัย 5 ผลงาน

80,250.00 เฉพาะเจาะจง 0105557026206 00000 บรษิัททร ีซกิตี6ไนน์ จํากดั 80,250.00 บรษิัททร ีซกิตี6ไนน์ จํากดั 80,250.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015453 25/08/2020

290 จา้ง ทําอ่างนํ6า Cooling 

เสน้ใยสังเคราะห ์สําหรับ
เครื&อง Melt Spinning 

เลขครุภัณฑ ์
6695-042-0001-000005-

000 สังกดั ทมีวจิัย
นวัตกรรมเสน้ใยนาโน 
(NFT) จํานวน 1 เครื&อง

16,050.00 เฉพาะเจาะจง 0115560022607 00000 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 16,050.00 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 16,050.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015454 25/08/2020

291 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร์
เพื&อนํามาใชภ้ายใต ้
โครงการ NPT-RNN: 

การพัฒนาตัวเร่งปฏกิริยิา
นาโนจากโครงข่าย
โลหะ-อนิทรยีส์ําหรับ
กระบวนการ เร่งปฏกิริยิา
แบบววิธิพันธ์

3,600.02 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,600.02 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,600.02 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015455 25/08/2020

292 ซื6อ วัสดุงานตดิตั 6งและ
ซ่อมบํารุงระบบประกอบ
อาคารและหอ้งปฎบิัตกิาร
วจิัยของ ศน.

19,013.90 เฉพาะเจาะจง 0105557039901 00000 บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั 19,013.90 บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั 19,013.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015497 26/08/2020

293 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร์
เพื&อนํามาใชใ้นการทดลอง

2,782.00 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 2,782.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 2,782.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015498 26/08/2020

294 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

16,189.10 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

16,189.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

16,189.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015499 26/08/2020
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

295 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

26,482.50 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

26,482.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

26,482.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015500 26/08/2020

296 ซื6อ cDNA เพื&อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการพัฒนาชุด
ตรวจไกลเคทเตดอัลบูมนิ
เพื&อคัดกรองและตดิตาม
ภาวะเบาหวานในสารคัด
หลั&ง

37,129.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 37,129.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 37,129.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015501 26/08/2020

297 ซื6อ Pipette Tips เพื&อ
นํามาใชใ้นการเตรยีมสาร
ตัวอย่างภายใตโ้ครงการ
วัสดุนาโนสําหรับการ
เปลี&ยนรูปของไบโอลพิดิ
ดว้ยการเร่งปฏกิริยิาเชงิ
แสงหรอืความรอ้น

2,247.00 เฉพาะเจาะจง 0105535041822 00000 บรษิัท แบงเทรดดิ6ง 1992 จํากดั 2,247.00 บรษิัท แบงเทรดดิ6ง 1992 จํากดั 2,247.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015502 26/08/2020

298 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

17,243.05 เฉพาะเจาะจง 0105552060180 00000 บรษิัท คลารติัส จํากดั 17,243.05 บรษิัท คลารติัส จํากดั 17,243.05 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015503 26/08/2020

299 ซื6อ วัสดุอุปกรณ์
วทิยาศาสตรเ์พื&อการวจิัย

16,371.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 16,371.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 16,371.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015504 26/08/2020

300 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

40,413.90 เฉพาะเจาะจง 0125538002984 00000 บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 40,413.90 บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 40,413.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015505 26/08/2020

301 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

17,109.30 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,109.30 บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,109.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015506 26/08/2020

302 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

5,061.10 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

5,061.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

5,061.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015507 26/08/2020

303 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

26,322.00 เฉพาะเจาะจง 0105546043023 00000 บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์ 
จํากดั

26,322.00 บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์ 
จํากดั

26,322.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015508 26/08/2020

304 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

3,424.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

3,424.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เกต็ติ6ง จํากดั

3,424.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015509 26/08/2020

305 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105531047265 00000 บรษิัท อุตสาหกรรมเครื&องหอม
ไทย-จนี จํากดั

5,350.00 บรษิัท อุตสาหกรรมเครื&องหอม
ไทย-จนี จํากดั

5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015510 26/08/2020

306 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

17,120.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

17,120.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

17,120.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015511 26/08/2020

307 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

51,210.20 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 51,210.20 บรษิัท กบิไทย จํากดั 51,210.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015512 26/08/2020

308 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

52,269.50 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 52,269.50 บรษิัท กบิไทย จํากดั 52,269.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015513 26/08/2020

309 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

2,525.20 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

2,525.20 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากดั

2,525.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015514 26/08/2020

310 ซื6อ สารเคมแีละวัสดุ
วทิยาศาสตรส์ําหรับใชใ้น
โครงการวจิัย

24,663.50 เฉพาะเจาะจง 0105562081350 00000 บรษิัท แทน เทค อนิโนเวชั&น จํากดั 24,663.50 บรษิัท แทน เทค อนิโนเวชั&น จํากดั 24,663.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015515 26/08/2020

311 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร์
สําหรับใชใ้นโครงการวจิัย

5,136.00 เฉพาะเจาะจง 0105559060797 00000 บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 5,136.00 บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015516 26/08/2020

312 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร์
สําหรับใชใ้นโครงการวจิัย

6,206.00 เฉพาะเจาะจง 0105559060797 00000 บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 6,206.00 บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 6,206.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015517 26/08/2020

313 ซื6อ วัสดุเครื&องแกว้เพื&อ
การวจิัย

12,840.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 12,840.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 12,840.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015518 26/08/2020

314 ซื6อ วัสดุ Swaglok cell, 

UNION OD.1/2" PFA-

820-6 MAT.PFA

35,738.00 เฉพาะเจาะจง 0105537062398 00000 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติ6งจํากดั

35,738.00 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติ6งจํากดั

35,738.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015519 26/08/2020

315 ซื6อ อุปกรณเ์ฉพาะในการ
กรองสารHMF

6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

6,420.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พ ี
กลาส แอนด ์เคมคีอล

6,420.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015530 26/08/2020

316 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 1,915.30 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

1,915.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

1,915.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015531 26/08/2020

317 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

9,095.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

9,095.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

9,095.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015532 26/08/2020

318 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

89,357.84 เฉพาะเจาะจง 0105552060180 00000 บรษิัท คลารติัส จํากดั 89,357.84 บรษิัท คลารติัส จํากดั 89,357.84 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015533 26/08/2020

319 จา้งผลติบล็อกทํา
หนา้กาก (ตราปั= ม)

42,800.00 เฉพาะเจาะจง 0125556022835 00000 บรษิัท ท.ีพ.ีพ ีซัพพลาย เอ็นจิ
เนียริ&ง จํากดั

42,800.00 บรษิัท ท.ีพ.ีพ ีซัพพลาย เอ็นจิ
เนียริ&ง จํากดั

42,800.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015534 26/08/2020

320 ซื6อ สารเคมเีพื&อการวจิัย 834.60 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 834.60 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 834.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015630 28/08/2020

321 จา้งเหมาปรับปรุงระบบ
ท่อลําเลยีงแกส๊ BTEX

72,760.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 72,760.00 บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 72,760.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015631 28/08/2020

322 ซื6อ สารเคมเีพื&อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการพัฒนาระบบ
นําส่งระดับนาโนกกัเกบ็
สารสกดัสมุนไพรเพื&อใช ้
ในผลติภัณฑเ์ครื&องสําอาง

1,605.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,605.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,605.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015632 28/08/2020
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตุผลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

323 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชใ้นการทดสอบฤทธิ>
ทางชวีภาพของผักเชยีง
ดา

7,100.00 เฉพาะเจาะจง 0505547002971 00000 บรษิัท เชยีงใหม่ วเีอ็ม จํากดั 7,100.00 บรษิัท เชยีงใหม่ วเีอ็ม จํากดั 7,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015633 28/08/2020

324 ซื6อ สารเคมเีพื&อใชใ้นการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
ของผักเชยีงดา

11,021.00 เฉพาะเจาะจง 0105552125150 00000 บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 11,021.00 บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 11,021.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015634 28/08/2020

325 ซื6อ สาร standard oil 

เพื&อใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร 
(บ.SPC RT)

4,868.50 เฉพาะเจาะจง 0105550014547 00002 บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 4,868.50 บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 4,868.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015635 28/08/2020

326 ซื6อ electrode และ 
Buffer (pH) บ.เมทเล่อร์

49,541.00 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

49,541.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

49,541.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015636 28/08/2020

327 จา้ง ซ่อมแซมเปลี&ยน
อะไหล่เครื&อง CHNS/O 

Elemental Analysis by

 Combustion เลข
ครุภัณฑ ์
6630-027-0001-000009

3-000 สังกดัทมีวจิัย
ตัวเร่งปฏกิริยิา (CAT) 

จํานวน 1 เครื&อง

62,591.00 เฉพาะเจาะจง 0105543091744 00000 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

62,590.99 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

62,590.99 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดPO20015591 27/08/2020

328 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชท้ดสอบฤทธิ>สารใน
การทดลอง

18,489.60 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 18,489.60 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 18,489.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015637 28/08/2020

329 ซื6อ 1MCG-OLIGO-25 :

 OLIGO PRIMER, 25 

NMOLE

3,569.52 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,569.52 บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,569.52 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015621 28/08/2020

330 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
ใชส้ําหรับเลี6ยงเซลลล์ําไส ้

8,003.60 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 8,003.60 บรษิัท กบิไทย จํากดั 8,003.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015622 28/08/2020

331 ซื6อ Carbon CU grid 

ขนาด 300 mesh เพื&อใช ้
ในโครงการ

62,595.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

62,595.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

62,595.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015623 28/08/2020

332 ซื6อ สารเคมเีพื&อใชใ้น
งานวจิัย

1,241.20 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 1,241.20 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 1,241.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015624 28/08/2020

333 ซื6อ Support Film 

Grids, Carbon Film, 

300 Mesh, Copper เพื&อ
ใชใ้นการวจิัยและวัด
ตัวอย่าง TEM

4,494.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

4,494.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

4,494.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015625 28/08/2020

334 ซื6อ Ultravette micro 

cuvette, Z 8.5 mm., 

70-850 ul. เพื&อใชใ้นการ
วจิัย

3,691.50 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

3,691.50 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

3,691.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015626 28/08/2020

335 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื&อ
การวจิัย

9,309.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 9,309.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 9,309.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015627 28/08/2020

336 ซื6อ วัสดุวทิยาศาสตร์
สําหรับใชใ้นโครงการวจิัย

53,072.00 เฉพาะเจาะจง 0505551005203 00000 บรษิัท นีโอแวค จํากดั 53,072.00 บรษิัท นีโอแวค จํากดั 53,072.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015628 28/08/2020

337 ซื6อ วัสดุสํานักงาน 1,134.00 เฉพาะเจาะจง 0105537143215 00000 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากดั 1,134.00 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากดั 1,134.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนดPO20015616 28/08/2020
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