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ในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

1 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 25,252.00 เฉพาะเจาะจง 0105545103324 00000 บรษิัท โปลบิสิซเินส อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด 25,252.00 บรษิัท โปลบิสิซเินส อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด 25,252.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006845 02/03/2020
2 จา้ง บํารุงรักษาและสอบเทียบเครื�องวเิคราะหแ์ร่ธาตุและโลหะหนัก 517,041.12 517,041.12 เฉพาะเจาะจง 0105537014385 00000 บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด 516,506.12 บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด 516,506.12 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007480 13/03/2020
3 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 3,418.20 เฉพาะเจาะจง FitzgeraldIndustries International 3,418.20 FitzgeraldIndustries International 3,418.20 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006836 02/03/2020
4 ซื
อ Anti-Mouse lgG (whole molecule)-Alkaline Phoaphatase antibody produce in goat15,365.20 เฉพาะเจาะจง 0125558006233 00000 บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมีคอล จํากัด 15,365.20 บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมีคอล จํากัด 15,365.20 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006850 02/03/2020
5 ซื
อ วสัดุฯสํานักงาน ใหม้ีเพียงพอต่อการเบกิจ่ายและการใชง้านของพนักงาน8,592.15 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 8,592.15 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 8,592.15 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006844 02/03/2020
6 ซื
อ วสัดุ pressure valve เพื�อการวจิัย 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 0125538002984 00000 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 38,520.00 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 38,520.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006854 02/03/2020
7 ซื
อ แก๊สผสมสําหรับการทํา calibration ของ Gas Chromatography80,250.00 เฉพาะเจาะจง 0105532071666 00000 บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 80,250.00 บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 80,250.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006839 02/03/2020
8 ซื
อ ชดุกรองแกว้ 12,840.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคล เอส พี กลาส 12,840.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคล เอส พี 12,840.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006840 02/03/2020
9 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัย 3,103.00 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย 3,103.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย 3,103.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006846 02/03/2020
10 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นการทดสอบฤทธิท̀างชวีภาพของยางไทรเลือด3,937.60 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 3,937.60 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 3,937.60 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006847 02/03/2020
11 ซื
อ สาร lemon oil เพื�อใชใ้นการทดลอง 13,910.00 เฉพาะเจาะจง 0105531047265 00001 บรษิัท อุตสาหกรรมเครื�องหอมไทย- 13,910.00 บรษิัท อุตสาหกรรมเครื�องหอมไทย 13,910.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006848 02/03/2020
12 ซื
อ MS Immuno lsot Elisa 50 tst 18,190.00 เฉพาะเจาะจง 0105539106911 00000 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 18,190.00 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 18,190.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006851 02/03/2020
13 ซื
อ Tip 250uL 1000 Tip per bag 11,770.00 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย 11,770.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย 11,770.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006852 02/03/2020
14 ซื
อ แก๊สออกซเิจน เพื�อใชใ้นการทําปฏกิริยิา 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 8,025.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 8,025.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006855 02/03/2020
15 ซื
อ วสัดุ หลอดแกว้ เพื�อการวจิัย 8,453.00 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย 8,453.00 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย 8,453.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006853 02/03/2020
16 ซื
อ นํ
ายา Glutamax I Supplement 1,829.70 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 1,829.70 บรษิัท กบิไทย จํากัด 1,829.70 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006849 02/03/2020
17 จา้ง เหมาในการประกอบชิ
นส่วนสําหรับเมมเบรนโมดูลขนาดใหญใ่นระบบกรองนํ
าเคลื�อนที�ดว้ยอัลตราฟิลเตรชนัและนาโนฟิลเตรชนัเมมเบรนเสน้ใยท่อกลวง171,595.90 171,595.90 เฉพาะเจาะจง 0105536032789 00000 บรษิัท มาซมู่า (ประเทศไทย) จํากัด 171,595.90 บรษิัท มาซมู่า (ประเทศไทย) จํากัด 171,595.90 มีความชํานาญเฉพาะ PO20006896 03/03/2020
18 ซื
อ สารเคมี 5,714.00 เฉพาะเจาะจง EastCoast Bio, Inc. 5,714.00 EastCoast Bio, Inc. 5,714.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007075 06/03/2020
19 ซื
อ เครื�องแกว้และวสัดุวทิยาศาสตรส์ําหรับใชใ้นงานวจิัย 39,012.20 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 39,012.20 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ3์9,012.20 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006867 02/03/2020
20 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 556.00 เฉพาะเจาะจง Xian Toption Instrument Co. Ltd 556.00 Xian Toption Instrument Co. Ltd 556.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006857 02/03/2020
21 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 543.00 เฉพาะเจาะจง Xian Toption Instrument Co. Ltd 543.00 Xian Toption Instrument Co. Ltd 543.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20006859 02/03/2020
22 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบเชื
อจุลนิทรียแ์ละโลหะหนักในตัวอย่างสูตรตํารับ18,232.80 เฉพาะเจาะจง 0105505001504 00000 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย18,232.80 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย18,232.80 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20006868 02/03/2020
23 ซื
อ CO2 gas เพื�อใชใ้นการทดลอง 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 16,050.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 16,050.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006900 03/03/2020
24 ซื
อ สาร Gum arabic from acacia tree branched polysaccharide 28,355.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 28,355.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 28,355.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006901 03/03/2020
25 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัย 3,231.40 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 3,231.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 3,231.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006902 03/03/2020
26 ซื
อ ซื
อสารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัย 6,034.80 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 6,034.80 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 6,034.80 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006903 03/03/2020
27 จา้ง ตรวจสอบระบบทําความรอ้นของชดุรีแอคเตอรแ์บบต่อเนื�อง 3,745.00 เฉพาะเจาะจง 0745555005745 00000 บรษิัท โปรเฟสชั�นแนลฮีตติ
ง แอนด ์ 3,745.00 บรษิัท โปรเฟสชั�นแนลฮีตติ
ง แอนด์ 3,745.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20006893 02/03/2020
28 ซื
อ วสัดุวทิยเ์พื�อใชใ้นโครงการการพัฒนาสูตรตํารับผลติภัณฑป์ิดผมขาวชนดิครีมที�มีส่วนประกอบของสารสกัดธรรมชาติ4,708.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี กลาส 4,708.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี 4,708.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006904 03/03/2020
29 ซื
อ วสัดุเพื�อนํามาใชใ้นการพัฒนาวธิกีารวเิคราะหห์าปรมิาณและควบคุมคุณภาพของสารออกฤทธิใ̀นกระบวนการสกัดสารสําคัญของวา่นเพชรหงึ43,870.00 เฉพาะเจาะจง 0105543097025 00000 บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จํากัด 43,870.00 บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จํากัด 43,870.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006905 03/03/2020
30 จา้ง ซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล่ และปรับเทียบ เครื�อง Micropipette 4,815.00 เฉพาะเจาะจง 0105543117123 00000 บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชั�น จํากัด 4,815.00 บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชั�น จํากัด 4,815.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20006894 02/03/2020
31 ซื
อ ผงหมกึเครื�องพมิพท์ี�ใชใ้นหอ้งปฏบิตักิารสําหรับเปลี�ยนทดแทนของเดมิหมดสภาพการใชง้าน7,420.00 เฉพาะเจาะจง 3120600207319 00000 รา้น บ.ีจี.โทนเนอรค์อมพวิเตอร ์กรุ๊ป 7,419.99 รา้น บ.ีจี.โทนเนอรค์อมพวิเตอร ์กรุ๊ป 7,419.99 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006906 03/03/2020
32 ซื
อ อุปกรณ์เพื�อใชใ้นโครงการอนุญาตใหส้ทิธปิระโยชนผ์ลงานวจิัย1,947.40 เฉพาะเจาะจง 0105528002817 00000 บรษิัท เอกตรงเคมีภัณฑ ์(1985) จํากัด 1,947.40 บรษิัท เอกตรงเคมีภัณฑ ์(1985) จํากัด 1,947.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006908 03/03/2020
33 ซื
อ สารเคมี 4,032.50 เฉพาะเจาะจง EastCoast Bio, Inc. 4,032.50 EastCoast Bio, Inc. 4,032.50 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20006941 04/03/2020
34 ซื
อ วสัดุเพื�อใชใ้นโครงการอนุญาตใหส้ทิธปิระโยชนผ์ลงานวจิัย 29,960.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 29,960.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 29,960.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006909 03/03/2020
35 ซื
อ สารเคมี 3,881.00 เฉพาะเจาะจง EastCoast Bio, Inc. 3,881.00 EastCoast Bio, Inc. 3,881.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006947 04/03/2020
36 ซื
อ สารเคมีเพื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการพัฒนาระบบนาโนสําหรับอุปกรณ์รูปแบบใหม่149,907.00 149,907.00 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 149,907.00 บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 149,907.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007046 05/03/2020
37 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 14,091.90 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 14,091.90 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ1์4,091.90 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006953 04/03/2020
38 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 13,482.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 13,482.00 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 13,482.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006954 04/03/2020
39 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 9,630.00 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 9,630.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006955 04/03/2020
40 ซื
อ ชดุเครื�องแกว้สําหรับทําการทดลอง 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี กลาส 4,280.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี 4,280.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006956 04/03/2020
41 ซื
อ สารเคมีเพื�อการวจิัย 2,461.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 2,461.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 2,461.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006957 04/03/2020
42 ซื
อ สารเคมีเพื�องานวจิัย 96,942.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 96,942.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 96,942.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006958 04/03/2020

43 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นโครงการการพัฒนากระบวนวธิสีังเคราะหส์าร23,015.70 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 23,015.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 23,015.70 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006959 04/03/2020

44 จา้ง สกัดและวเิคราะหส์ารออกฤทธิท̀างชวีภาพจากใบมะรุม 295,320.00 295,320.00 เฉพาะเจาะจง 0994000165617 00000 สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย295,320.00 สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย295,320.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007048 05/03/2020

45 ซื
อ วสัดุเพื�อใชใ้นงานวจิัย 5,649.00 เฉพาะเจาะจง 0105556040621 00000 บรษิัท โนมูระ สยามอนิเตอรเ์นชั�นแนล 5,649.00 บรษิัท โนมูระ สยามอนิเตอรเ์นชั�นแนล 5,649.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006966 04/03/2020

46 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัย 16,199.80 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 16,199.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 16,199.80 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006967 04/03/2020

47 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 2,343.30 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 2,343.30 บรษิัท กบิไทย จํากัด 2,343.30 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006968 04/03/2020

48 ซื
อ สารเคมี 16,627.80 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ
ง จํากัด 16,627.80 บรษิัท ธรีะเทรดดิ
ง จํากัด 16,627.80 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006969 04/03/2020

49 ซื
อ สารเคมี 14,980.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 14,980.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 14,980.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006970 04/03/2020

50 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 9,747.70 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 9,747.70 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 9,747.70 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006974 04/03/2020

51 ซื
อ วสัดุเพื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการพัฒนาระบบทดสอบและคัดกรองสารออกฤทธิจ̀ากธรรมชาตทิี�มีคุณสมบตัชิะลอวยัและตา้นมะเร็ง3,675.45 เฉพาะเจาะจง 0105542074994 00000 บรษิัท สเปเชยีลตี
 เนเชอรัล โปรดักส์ 3,675.45 บรษิัท สเปเชยีลตี
 เนเชอรัล โปรดักส์ 3,675.45 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007038 05/03/2020

52 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105557034381 00000 บรษิัท แอท-ยีนส ์จํากัด 6,000.00 บรษิัท แอท-ยีนส ์จํากัด 6,000.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007039 05/03/2020

53 ซื
อ วสัดุ กระจก เพื�อการวจิัย 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคล เอส พี กลาส 3,210.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคล เอส พี 3,210.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007040 05/03/2020

54 จา้ง ซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล่ครื�อง Furnace และ Hot air oven 10,486.00 เฉพาะเจาะจง 0103514015863 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด อุปกรณ์และเคมีวจิัย 10,486.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด อุปกรณ์และเคมีวจิัย 10,486.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007041 05/03/2020

55 ซื
อ ผลติภัณฑผ์ลงานวจิัยหอ้งปฏบิตักิารทีมวจิัยนาโนเทคโนโลยีเพื�อคุณภาพชวีติและเวชสําอาง29,960.00 เฉพาะเจาะจง 0105559025860 00000 บรษิัท ไอเดียทูเอ็กซเ์พริท์ จํากัด 29,960.00 บรษิัท ไอเดียทูเอ็กซเ์พริท์ จํากัด 29,960.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007079 06/03/2020

56 ซื
อ สารเคมี 2,954.88 เฉพาะเจาะจง STEMCELL Technologies Australia Pty.Ltd.2,954.88 STEMCELL Technologies Australia Pty.Ltd.2,954.88 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007077 06/03/2020

57 ซื
อ Harddisk ขนาดความจุ 1 TB สําหรับ Computer  13,107.50 เฉพาะเจาะจง 0105541035502 00000 บรษิัท รียูเนี�ยน โซลูชั�น จํากัด 13,107.50 บรษิัท รียูเนี�ยน โซลูชั�น จํากัด 13,107.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007080 06/03/2020

58 ซื
อ วสัดุเพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 2,632.74 เฉพาะเจาะจง 0105527008277 00000 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 2,632.74 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 2,632.74 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007081 06/03/2020

59 ซื
อ แก๊สเพื�อใชก้ับเครื�องมือวเิคราะหใ์นหอ้งแลป 16,371.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 16,371.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 16,371.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007084 06/03/2020

60 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัย 90,714.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 90,714.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 90,714.60 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007085 06/03/2020

61 ซื
อ สารเคมีเพื�องานวจิัย 90,522.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 90,522.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 90,522.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007088 06/03/2020

62 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นการทดสอบฤทธิท̀างชวีภาพของยางไทรเลือด29,992.10 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลีท ซายน ์จํากัด 29,992.10 บรษิัท  คอมพลีท ซายน ์จํากัด 29,992.10 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007087 06/03/2020

63 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบChallenge test ในตัวอย่าง 1 รายการ 5,029.00 เฉพาะเจาะจง 0105505001504 00000 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย 5,029.00 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย5,029.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007092 06/03/2020

64 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 29,960.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี กลาส 29,960.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี 29,960.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007093 06/03/2020

65 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการโครงการพัฒนาระบบนาโนสําหรับอุปกรณ์รูปแบบใหม่50,825.00 เฉพาะเจาะจง 0105555140923 บรษิัทภูวเดช กรุ๊ป จํากัด 50,825.00 บรษิัทภูวเดช กรุ๊ป จํากัด 50,825.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007094 06/03/2020

66 ซื
อ สาร N,N-Dimethylformamide 5,136.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,136.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,136.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007262 10/03/2020

67 ซื
อ สาร Poly(styrene) 5,457.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,457.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,457.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007263 10/03/2020

68 ซื
อ เพื�อซื
อสารเคมี 1,391.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,391.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,391.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007264 10/03/2020

69 ซื
อ สารเคมี 5,457.00 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,457.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,457.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007265 10/03/2020

70 ซื
อ ใชส้ําหรับงานวจิัยและวเิคราะหท์ดสอบภายในทีมวจิัยวเิคราะหร์ะดับนาโน144,557.00 144,557.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 144,557.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 144,557.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007511 13/03/2020

71 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อการวจิัย 80,036.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 80,036.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ8์0,036.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007279 10/03/2020

72 จา้ง เหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายลมเย็นเครื�องปรับอากาศบรเิวณงานพัสดุ26,322.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลีท ซายน ์จํากัด 26,322.00 บรษิัท  คอมพลีท ซายน ์จํากัด 26,322.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007261 10/03/2020

73 จา้ง ตดิตั 
งเครื�องนับชั�วโมงการทํางานตูดู้ดควนัไอกรดสารเคมี 97,340.04 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลีท ซายน ์จํากัด 97,340.04 บรษิัท  คอมพลีท ซายน ์จํากัด 97,340.04 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007272 10/03/2020

74 ซื
อ สารเคมีเพื�อนํามาใชใ้นการทดลอง 1,070.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 1,070.00 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 1,070.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007273 10/03/2020

75 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการโครงการพัฒนาระบบนาโนสําหรับอุปกรณ์รูปแบบใหม่41,730.00 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 41,730.00 บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 41,730.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007274 10/03/2020

76 ซื
อ วสัดุเพื�อใชใ้นงานวจิัยภายใตโ้ครงการ P1751330 1,851.10 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ
ง จํากัด 1,851.10 บรษิัท ธรีะเทรดดิ
ง จํากัด 1,851.10 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007277 10/03/2020

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที	 1-31 มนีาคม 2563
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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	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

77 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัยภายใตโ้ครงการ P1751330 8,474.40 เฉพาะเจาะจง 0105555020499 00000 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 8,474.40 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 8,474.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007278 10/03/2020

78 ซื
อ เครื�องกรองนํ
าสําหรับเครื�องทํานํ
าแข็งเกล็ด 4,830.00 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 4,830.00 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 4,830.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007275 10/03/2020

79 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อการวจิัย 20,383.50 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 20,383.50 เมอรค์ จํากัด 20,383.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007280 10/03/2020

80 ซื
อ สารเคมีเพื�อการวจิัย 46,010.00 เฉพาะเจาะจง 0113534001400 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด บางกอกเคมารท์ 46,010.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด บางกอกเคมารท์ 46,010.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007281 10/03/2020

81 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นการทดลอง 23,058.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 23,058.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 23,058.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007282 10/03/2020

82 ซื
อ สารเคมีเพื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการกระบวนการผลติยูเรียปลดปล่อยชา้สําหรับอาหารโคนม577.80 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 577.80 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 577.80 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007284 10/03/2020

83 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อทําการวจิัย จํานวน  3 รายการ 12,358.50 เฉพาะเจาะจง 0135543004621 00000 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 12,358.50 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 12,358.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007285 10/03/2020

84 ซื
อ วสัดุงานวจิัย 11,021.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี กลาส 11,021.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี 11,021.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007271 10/03/2020

85 ซื
อ สารเคมี sodium silicate เพื�อการวจิัย 6,013.40 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 6,013.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 6,013.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007286 10/03/2020

86 ซื
อ ก๊าซไนโตรเจนสําหรับใชใ้นโครงการวจิัย 8,560.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 8,560.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด 8,560.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007287 10/03/2020

87 ซื
อ วสัดุงานตดิตั 
งและซอ่มบํารุงระบบประกอบอาคารและหอ้งปฎบิตักิารวจิัยของ20,640.30 เฉพาะเจาะจง 0105557039901 00000 บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 20,640.30 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด 20,640.30 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007276 10/03/2020

88 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 23,101.30 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 23,101.30 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 23,101.30 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007291 10/03/2020

89 ซื
อ ท่ออะครีลคิใส 4,365.60 เฉพาะเจาะจง 0105538085511 00000 บรษิัท เอส พี ว ีซอีนิเตอรเ์นชั�นแนล 4,365.60 บรษิัท เอส พี ว ีซอีนิเตอรเ์นชั�นแนล 4,365.60 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007292 10/03/2020

90 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 55,640.00 เฉพาะเจาะจง 0105546074786 00000 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 55,640.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 55,640.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007293 10/03/2020

91 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 10,700.00 เฉพาะเจาะจง 0105555013379 00000 บรษิัทไรทไ์ซน ์เทรดดิ
ง จํากัด 10,700.00 บรษิัทไรทไ์ซน ์เทรดดิ
ง จํากัด 10,700.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007294 10/03/2020

92 ซื
อ สารเคมี 5,082.50 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 5,082.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 5,082.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007296 10/03/2020

93 ซื
อ วสัดุเพื�อดําเนนิงานวจิัย 4,622.40 เฉพาะเจาะจง 0115560022607 00000 บรษิัทเจ.ดี.ซายเอนซ ์99 จํากัด 4,622.40 บรษิัทเจ.ดี.ซายเอนซ ์99 จํากัด 4,622.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007295 10/03/2020

94 ซื
อ วสัดุวทิยเ์พื�อใชใ้นโครงการการพัฒนาปุ๋ ยคีเลตจุลธาตุอาหารพืช4,708.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี กลาส 4,708.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี 4,708.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007297 10/03/2020

95 ซื
อ สารเคมีเพื�องานวจิัย 18,511.00 เฉพาะเจาะจง 0125546003765 00000 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส(์ประเทศไทย18,511.00 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส(์ 18,511.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007301 10/03/2020

96 ซื
อ To renew the service of Equipment Reservation System in Research Team708.00 เฉพาะเจาะจง QReserve Inc. 708.00 QReserve Inc. 708.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007259 10/03/2020

97 ซื
อ สารเคมีเพื�องานวจิัย 38,402.30 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 38,402.30 บรษิัท กบิไทย จํากัด 38,402.30 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007302 10/03/2020

98 ซื
อ วสัดุเพื�องานวจิัย 34,507.50 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 34,507.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 34,507.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007303 10/03/2020

99 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 855.00 เฉพาะเจาะจง Fuelcell Store 855.00 Fuelcell Store 855.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007260 10/03/2020

100 จา้ง ทดสอบประสทิธภิาพการตา้นเชื
อ P. acnes ของอนุภาคและผลติภัณฑ์18,000.00 เฉพาะเจาะจง 0994000477881 ม.นเรศวร สถานวจิัยเครื�องสําอางและผลติภัณฑธ์รรมชาติ18,000.00 ม.นเรศวร สถานวจิัยเครื�องสําอางและผลติภัณฑธ์รรมชาติ18,000.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007304 10/03/2020

101 ซื
อ โลหะที�ใชส้ําหรับเคลือบผวิอนุภาคที�กําลังจะหมดไป 72,760.00 เฉพาะเจาะจง 0115560022607 00000 บรษิัทเจ.ดี.ซายเอนซ ์99 จํากัด 72,760.00 บรษิัทเจ.ดี.ซายเอนซ ์99 จํากัด 72,760.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007305 10/03/2020

102 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นการเตรียมตัวอย่าง Ultramicrotomb7,704.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 7,704.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 7,704.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007306 10/03/2020

103 ซื
อ ป้ายบอกสถานะการใชง้านของท่อก๊าซ 15,087.00 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 15,087.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 15,087.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007308 10/03/2020

104 จา้ง ซอ่มแซมเปลี�ยน Battery เครื�องสํารองไฟฟ้า ใชง้านสําหรับเครื�องระบบประมวลผลประสทิธภิาพสูง8,560.00 เฉพาะเจาะจง 0125541004127 00000 บรษิัท พี.ซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจเินียริ�ง 8,560.00 บรษิัท พี.ซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจเินียริ�ง 8,560.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007309 10/03/2020

105 จา้ง ผลติสื�อ โปสเตอร ์เพื�อการประชาสัมพันธ ์ 72,760.00 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 72,760.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 72,760.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007315 10/03/2020

106 จา้ง โปสเตอรส์ื�อประชาสัมพันธ ์ 4,654.50 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 4,654.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 4,654.50 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007316 10/03/2020

107 ซื
อ อะไหล่ หลอดไฟ และอุปกรณ์แผ่น Peltier สําหรับงานบํารุงรักษาตูดู้ดความชื
นของฝ่ายวจิัย12,091.00 เฉพาะเจาะจง 0115560022607 00000 บรษิัทเจ.ดี.ซายเอนซ ์99 จํากัด 12,091.00 บรษิัทเจ.ดี.ซายเอนซ ์99 จํากัด 12,091.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007317 10/03/2020

108 จา้ง สกัดตน้วา่นเพชรหงึจํานวน 10 กโิลกรัม 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 1141200167179 00000 นายวรากร เกดิกมล 5,000.00 นายวรากร เกดิกมล 5,000.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007326 11/03/2020

109 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการโครงการพัฒนาระบบนาโนสําหรับอุปกรณ์รูปแบบใหม่33,843.99 เฉพาะเจาะจง 0105528021951 00000 บรษิัทเอ็ม บ ีเอ อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด 33,843.99 บรษิัทเอ็ม บ ีเอ อนิเตอรเ์นชั�นแนล 33,843.99 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007338 11/03/2020

110 ซื
อ สารเคมี aluminium sulfate octahydrate เพื�อการวจิัย 5,457.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,457.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,457.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007345 11/03/2020

111 ซื
อ  solvent 1,498.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,498.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,498.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007346 11/03/2020

112 ซื
อ สารเคมีเพื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการการสรา้งตน้แบบโรงเรือนอัจฉรยิะประหยัดพลังงานที�ปลูกพืชไดต้ลอดปีและพัฒนาระบบควบคุมสําหรับการผลติผักกาดหอมและมะเขือเทศ4,815.00 เฉพาะเจาะจง 0105536122109 00000 บรษิัท คารโ์บกาญจน ์จํากัด 4,815.00 บรษิัท คารโ์บกาญจน ์จํากัด 4,815.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007339 11/03/2020

113 ซื
อ สารเคมีเพื�องานวจิัย 5,810.10 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,810.10 บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,810.10 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007337 11/03/2020

114 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 44,405.00 เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั�น 44,405.00 บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั�น 44,405.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007336 11/03/2020

115 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 6,794.50 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,794.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,794.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007335 11/03/2020

116 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 2,033.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 2,033.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 2,033.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007342 11/03/2020

117 ซื
อ สารเคมีเพื�องานวจิัย 89,559.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 89,559.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 89,559.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007343 11/03/2020

118 ซื
อ สารเคมีเพื�อการวจิัย 33,009.50 เฉพาะเจาะจง 0105556016924 00000 บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 33,009.50 บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 33,009.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007344 11/03/2020

119 ซื
อ สารเคมีเพื�อทําการวจิัย   จํานวน  2 รายการ 1,284.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,284.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,284.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007350 11/03/2020

120 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัยโครงการ 26,322.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 26,322.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 26,322.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007351 11/03/2020

121 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 3,680.80 เฉพาะเจาะจง 0105528002817 00000 บรษิัท เอกตรงเคมีภัณฑ ์(1985) จํากัด 3,680.80 บรษิัท เอกตรงเคมีภัณฑ ์(1985) จํากัด 3,680.80 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007352 11/03/2020

122 ซื
อ สารเคมี 15,408.00 เฉพาะเจาะจง 0105543022521 00000 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 15,408.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 15,408.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007353 11/03/2020

123 ซื
อ วตัถดุบิที�ใชใ้นกระบวนการผลติ 18,275.60 เฉพาะเจาะจง 0105528002817 00000 บรษิัท เอกตรงเคมีภัณฑ ์(1985) จํากัด 18,275.60 บรษิัท เอกตรงเคมีภัณฑ ์(1985) จํากัด 18,275.60 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007333 11/03/2020

124 ซื
อ วตัถดุบิ 24,075.00 เฉพาะเจาะจง 0115549010916 00000 บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด 24,075.00 บรษิัท ฟอรค์ัส จํากัด 24,075.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007334 11/03/2020

125 ซื
อ สายสัญญาณ HDMI สําหรับใชเ้ป็นสาย Mobile สําหรับหอ้งประชมุและการจัดงาน8,667.00 เฉพาะเจาะจง 0105557050212 00000 บรษิัทเอ็นทีพี จํากัด 8,667.00 บรษิัทเอ็นทีพี จํากัด 8,667.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007354 11/03/2020

126 ซื
อ นํ
ายาฆา่เชื
อโรค สําหรับพ่นฆา่เชื
อทําความสะอาด 19,260.00 เฉพาะเจาะจง 0105560115010 00000 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซพัพลาย 19,260.00 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซพัพลาย 19,260.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007355 11/03/2020

127 ซื
อ สารเคมี 21,721.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,721.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,721.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007347 11/03/2020

128 ซื
อ สาร Ethanol 5,136.00 เฉพาะเจาะจง 0105552040022 00000 บรษิัทอีออส ไซเอนทฟิิค จํากัด 5,136.00 บรษิัทอีออส ไซเอนทฟิิค จํากัด 5,136.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007471 13/03/2020

129 จา้ง สอบเทียบเครื�อง Micro pipette ประจําปี 2563 ของฝ่ายวจิัย191,530.00 191,530.00 เฉพาะเจาะจง 0105557131492 00000 บรษิัทครสิตัล คาลเิบรชั�นเซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิ191,530.00 บรษิัทครสิตัล คาลเิบรชั�นเซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิ191,530.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007366 12/03/2020

130 ซื
อ Advanced Photocatalytic Testing System (ครุภัณฑภ์ายใตโ้ครงการ18,693.00 เฉพาะเจาะจง Beijing perfectlight technology Co. LTD 18,693.00 Beijing perfectlight technology Co. LTD18,693.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007401 12/03/2020

131 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 174,410.00 174,410.00 เฉพาะเจาะจง 0107561000471 00000 บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด (มหาชน) 174,410.00 บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด (มหาชน 174,410.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007449 13/03/2020

132 จา้ง เหมาบรกิารวเิคราะหแ์ละดําเนนิการดา้นกฎหมายการวจิัย 231,120.00 231,120.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลีท ซายน ์จํากัด 231,120.00 บรษิัท  คอมพลีท ซายน ์จํากัด 231,120.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007472 13/03/2020

133 ซื
อ จัดซื
อวสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อการวจิัย 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 200,000.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 200,000.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007621 17/03/2020

134 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 22,138.30 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 22,138.30 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 22,138.30 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007457 13/03/2020

135 ซื
อ สารเคมี 93,079.30 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 93,079.30 บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 93,079.30 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007458 13/03/2020

136 ซื
อ สารเคมี 7,982.20 เฉพาะเจาะจง 0103521013676 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,982.20 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,982.20 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007459 13/03/2020

137 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 17,034.40 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 17,034.40 บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 17,034.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007460 13/03/2020

138 ซื
อ สารเคมีและวสัดุวทิยาศาสตร์ 66,484.45 เฉพาะเจาะจง 0105543113136 00000 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 66,484.45 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 66,484.45 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007461 13/03/2020

139 ซื
อ N3 filter gas 20,800.00 เฉพาะเจาะจง 0105534081588 00000 บรษิัท เนเดอรแ์มน เอส.อี.เอ.จํากัด 20,800.00 บรษิัท เนเดอรแ์มน เอส.อี.เอ.จํากัด 20,800.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007462 13/03/2020

140 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัย 3,745.00 เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั�น 3,745.00 บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั�น 3,745.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007467 13/03/2020

141 ซื
อ วสัดุ 96,300.00 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย 96,300.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย 96,300.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007468 13/03/2020

142 ซื
อ สารเคมี 53,906.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 53,906.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 53,906.60 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007469 13/03/2020

143 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชป้ฏบิตังิาน 7,811.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 7,811.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 7,811.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007470 13/03/2020

144 จา้ง เหมาบรกิารสนับสนุนงานพัสด ุจํานวน 1 งาน 144,450.00 144,450.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลีท ซายน ์จํากัด 144,450.00 บรษิัท  คอมพลีท ซายน ์จํากัด 144,450.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007935 30/03/2020

145 จา้ง เหมาบรกิารการปฏบิตังิานในโรงงานผลติอนุภาคนาโนและเครื�องสําอาง186,725.70 186,725.70 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลีท ซายน ์จํากัด 186,725.70 บรษิัท  คอมพลีท ซายน ์จํากัด 186,725.70 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20008062 30/03/2020

146 จา้ง ผลติสื�อประชาสัมพันธผ์ลงานวจิัยของ ศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ29,510.60 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 29,510.60 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 29,510.60 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007553 16/03/2020

147 ซื
อ เครื�องจ่ายไฟกระแสตรง (Power supply) 18,190.00 เฉพาะเจาะจง 0115560022607 00000 บรษิัทเจ.ดี.ซายเอนซ ์99 จํากัด 18,190.00 บรษิัทเจ.ดี.ซายเอนซ ์99 จํากัด 18,190.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007554 16/03/2020

148 จา้ง ตรวจสอบการทํางานเครื�อง Modular Rheometer 5,885.00 เฉพาะเจาะจง 0105543079477 00000 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ทจ์ํากัด 5,885.00 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ทจ์ํากัด 5,885.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007555 16/03/2020

149 ซื
อ วสัดุสํานักงานสิ
นเปลือง 4,624.99 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 4,624.99 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 4,624.99 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007556 16/03/2020

150 ซื
อ ตูบ้ม่เพาะเชื
อแบบเขย่าชนดิควบคุมอุณหภูม ิ(Shaking incubator599,200.00 599,200.00 การประกาศเชญิ
ชวนทั�วไป วธิี
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์
(e-bidding)

0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 420,000.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 420,000.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007591 17/03/2020

151 จา้ง แผ่นอะครลิคิใสสอดป้ายชื�อพนักงาน 5,906.40 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 5,906.40 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 5,906.40 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007557 16/03/2020

152 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 10,935.40 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น จํากัด 10,935.40 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น จํากัด 10,935.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007558 16/03/2020

153 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 11,181.50 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 11,181.50 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 11,181.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007559 16/03/2020

154 ซื
อ สารเคมี 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 8,988.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 8,988.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007560 16/03/2020

155 ซื
อ Liquid Nitrogen 34,240.00 เฉพาะเจาะจง 0115556010373 00000 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมคิัลซพัพลาย34,240.00 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมคิัลซพัพลาย34,240.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007561 16/03/2020

156 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 15,194.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 15,194.00 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 15,194.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007562 16/03/2020

157 ซื
อ สารเคมี 11,128.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 11,128.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 11,128.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007563 16/03/2020
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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	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

158 จา้ง ทําป้าย Standee และสติnกเกอรไ์ดคัท 1,487.30 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 1,487.30 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 1,487.30 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007565 16/03/2020

159 ซื
อ นํ
ายาฆา่เชื
อโรค ECOLAB 8,560.00 เฉพาะเจาะจง 0105560115010 00000 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซพัพลาย 8,560.00 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซพัพลาย 8,560.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007564 16/03/2020

160 ซื
อ สารเคมี 11,128.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 11,128.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 11,128.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007605 17/03/2020

161 จา้ง ตรวจสอบระบบเครื�อง Pilot Scale Spray Dryer 24,075.00 เฉพาะเจาะจง 0105535032122 00000 บรษิัท ไอแลป ฟลูอดิ คอนโทรล จํากัด 24,075.00 บรษิัท ไอแลป ฟลูอดิ คอนโทรล จํากัด 24,075.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007606 17/03/2020

162 จา้ง บํารุงรักษาเครื�องทําแหง้แบบพ่นฝอย (Spray dryer 13,910.00 เฉพาะเจาะจง 0105547094373 00000 บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 13,910.00 บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 13,910.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007615 17/03/2020

163 จา้ง ดําเนนิการผลติตน้แบบอนุภาคนาโนพรกิ-ไพลและสูตรตํารับอมิัลเจล58,000.00 เฉพาะเจาะจง 1120600149819 00000 นางสาว นารนิทร ์ไพบลูย์ 58,000.00 นางสาว นารนิทร ์ไพบลูย์ 58,000.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007629 17/03/2020

164 จา้ง ทดสอบผลติภัณฑใ์นงานวจิัย 27,841.40 เฉพาะเจาะจง 0105505001504 00000 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย27,841.40 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย27,841.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007630 17/03/2020

165 ซื
อวสัดุ 8,560.00 เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั�น 8,560.00 บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั�น 8,560.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007631 17/03/2020

166 ซื
อ สารเคมี 17,034.40 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 17,034.40 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 17,034.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007632 17/03/2020

167 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นโครงการวจิัย 909.50 เฉพาะเจาะจง 0105528002817 00000 บรษิัท เอกตรงเคมีภัณฑ ์(1985) จํากัด 909.50 บรษิัท เอกตรงเคมีภัณฑ ์(1985) จํากัด 909.50 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007634 17/03/2020

168 ซื
อ  สารเคมี (เอทานอล) 8,132.00 เฉพาะเจาะจง 0135543004621 00000 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,132.00 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,132.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007663 17/03/2020

169 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 47,893.20 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 47,893.20 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 47,893.20 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007664 17/03/2020

170 ซื
อ  สารเคมี 1,883.20 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,883.20 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,883.20 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007665 17/03/2020

171 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 54,240.44 เฉพาะเจาะจง 0105553153548 00000 บรษิัท มทิ เทคโนโลยี จํากัด 54,240.44 บรษิัท มทิ เทคโนโลยี จํากัด 54,240.44 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007666 17/03/2020

172 จา้ง สอบเทียบและบํารุงรักษาเครื�อง Microplate Reader 52,430.00 เฉพาะเจาะจง 0105546128452 00000 บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี�ส ์จํากัด 52,430.00 บรษิัทอารไ์อ เทคโนโลยี�ส ์จํากัด 52,430.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007616 17/03/2020

173 ซื
อ สารเคมีสําหรับใชใ้นโครงการวจิัย 35,534.70 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 35,534.70 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 35,534.70 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007667 17/03/2020

174 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 17,869.00 เฉพาะเจาะจง 0105537062398 00000 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ
งจํากัด17,869.00 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ
งจํากัด17,869.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007684 17/03/2020

175 จา้ง ซอ่มแซมและเปลี�ยน Battery ของเครื�องสํารองไฟ 51,681.00 เฉพาะเจาะจง 0125541004127 00000 บรษิัท พี.ซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจเินียริ�ง 51,681.00 บรษิัท พี.ซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจเินียริ�ง 51,681.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007617 17/03/2020

176 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัย 3,852.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 3,852.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 3,852.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007685 17/03/2020

177 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัย 4,815.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 4,815.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 4,815.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007686 17/03/2020

178 จา้ง ซอ่มแซมเครื�อง CHNS/O Elemental Analysis by Combustion  45,066.69 เฉพาะเจาะจง 0105543091744 00000 บรษิัท ลีโก ้อนิสตรูเมนทส์(ประเทศไทย 45,066.69 บรษิัท ลีโก ้อนิสตรูเมนทส์(ประเทศไทย 45,066.69 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007618 17/03/2020

179 ซื
อ สารเคมี SDS เพื�อใชใ้นงานวจิัย 8,752.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 8,752.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 8,752.60 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007687 17/03/2020

180 ซื
อ Aluminum oxide เพื�อใชส้ําหรับสังเคราะหส์าร 10,432.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 10,432.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 10,432.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007688 17/03/2020

181 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 10,914.00 เฉพาะเจาะจง 0125548005200 00000 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 10,914.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 10,914.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007619 17/03/2020

182 ซื
อ สารเคมี 46,149.10 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 46,149.10 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 46,149.10 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007690 17/03/2020

183 จา้ง พัฒนาตัวเร่งปฏกิริยิาทองแดงที�มีพื
นที�ผวิสูงเพื�อปฏกิริยิารีดักชนัของแก๊สไนตรัส33,000.00 เฉพาะเจาะจง 1859900168730 00000 นางสาว สริภัทร นลิวเิชยีร 33,000.00 นางสาว สริภัทร นลิวเิชยีร 33,000.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007626 17/03/2020

184 ซื
อ วสัดุและอุปกรณ์เพื�อใชใ้นงานวจิัย 35,310.00 เฉพาะเจาะจง 0105553153548 00000 บรษิัท มทิ เทคโนโลยี จํากัด 35,310.00 บรษิัท มทิ เทคโนโลยี จํากัด 35,310.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007691 17/03/2020

185 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร ์ 1,551.50 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 1,551.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 1,551.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007692 17/03/2020

186 ซื
อ สารเคมี 30,709.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 30,709.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 30,709.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007693 17/03/2020

187 ซื
อ สารเคมีเพื�องานวจิัย 96,942.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 96,942.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 96,942.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007694 17/03/2020

188 ซื
อ สารเคมี 64,617.30 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 64,617.30 บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 64,617.30 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007697 17/03/2020

189 ซื
อ วดัสุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 15,119.10 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 15,119.10 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 15,119.10 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007698 17/03/2020

190 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัย 35,898.50 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ
ง จํากัด 35,898.50 บรษิัท ธรีะเทรดดิ
ง จํากัด 35,898.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007699 17/03/2020

191 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร ์ 17,200.00 เฉพาะเจาะจง 0105538059609 00000 บรษิัท พี ซ ีแอล โฮลดิ
ง จํากัด 17,200.00 บรษิัทพี ซ ีแอล โฮลดิ
ง จํากัด 17,200.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007700 17/03/2020

192 ซื
อ วสัดุสิ
นเปลืองสํานักงาน 6,975.06 เฉพาะเจาะจง 0107551000134 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 6,975.06 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 6,975.06 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007702 17/03/2020

193 ซื
อ สารเคมี Alpha-Mangostin 11,288.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 11,288.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 11,288.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007811 19/03/2020

194 ซื
อ วสัดุ 3,745.00 เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั�น 3,745.00 บรษิัท เคมีโก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั�น 3,745.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007812 19/03/2020

195 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 22,630.50 เฉพาะเจาะจง 0135543004621 00000 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 22,630.50 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 22,630.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007813 19/03/2020

196 ซื
อ สารเคมี solvents เพื�อการวจิัย 4,098.10 เฉพาะเจาะจง 0105552040022 00000 บรษิัทอีออส ไซเอนทฟิิค จํากัด 4,098.10 บรษิัทอีออส ไซเอนทฟิิค จํากัด 4,098.10 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007814 19/03/2020

197 ซื
อ วสัดุ เพื�อใชใ้นการศกึษาและพัฒนากรรมวธิกีารแปรรูปนํ
าตาลเป็นสารเคมีฐานชวีภาพ5,483.75 เฉพาะเจาะจง 0105554130452 00000 บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิัล 5,483.75 บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด์ 5,483.75 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007815 19/03/2020

198 ซื
อ วสัดุ เครื�องแกว้ 8,975.16 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,975.16 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 8,975.16 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007816 19/03/2020

199 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชป้ฏบิตังิานในโครงการ 37,450.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี กลาส 37,450.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี 37,450.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007817 19/03/2020

200 ซื
อ  Gold Nanoparticles 30,281.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 30,281.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 30,281.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007819 19/03/2020

201 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 12,165.90 เฉพาะเจาะจง 0105542041298 00000 บรษิัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 12,165.90 บรษิัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 12,165.90 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007837 19/03/2020

202 จา้ง วเิคราะหแ์ละศกึษาสมบตัอินุภาคนาโน 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 1719800025245 00000 นางสาว เงนิตรา สุชวีะ 40,000.00 นางสาว เงนิตรา สุชวีะ 40,000.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007838 19/03/2020

203 จา้ง ซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล่เครื�องมกิซเ์ซอรม์ลิล ์จํานวน 11,235.00 เฉพาะเจาะจง 0105550014547 00002 บรษิัท เอสพีซ ีอารท์ี จํากัด 11,235.00  บรษิัท เอสพีซ ีอารท์ี จํากัด 11,235.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007839 19/03/2020

204 จา้ง สอบเทียบเครื�องตรวจวดัคุณภาพนํ
า 9,416.00 เฉพาะเจาะจง 0993000132246 00001 สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่ น 9,416.00 สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่ น 9,416.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007840 19/03/2020

205 ซื
อ สารเคมี 6,527.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,527.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,527.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007820 19/03/2020

206 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 11,000.03 เฉพาะเจาะจง 0505556003713 บรษิัทแลบคอนเนคชั�น จํากัด 11,000.00 บรษิัทแลบคอนเนคชั�น จํากัด 11,000.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007821 19/03/2020

207 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 5,457.00 เฉพาะเจาะจง 0135543004621 00000 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,457.00 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,457.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007822 19/03/2020

208 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 10,795.23 เฉพาะเจาะจง 0135543004621 00000 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 10,795.23 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 10,795.23 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007828 19/03/2020

209 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรส์ําหรับใชใ้นโครงการวจิัย 6,082.95 เฉพาะเจาะจง 0105542041298 00000 บรษิัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 6,082.95 บรษิัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 6,082.95 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007824 19/03/2020

210 ซื
อ เอทานอลเพื�อทําการวจิัย 8,132.00 เฉพาะเจาะจง 0135543004621 00000 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,132.00 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,132.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007825 19/03/2020

211 ซื
อ สารเคมีเพื�อทําการวจิัยจํานวน 1 รายการ 3,745.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,745.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,745.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007842 19/03/2020

212 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 59,074.70 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 59,074.70 เมอรค์ จํากัด 59,074.70 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007843 19/03/2020

213 ซื
อ สารเคมี 24,053.60 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 24,053.60 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 24,053.60 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007844 19/03/2020

214 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นโครงการการ 30,848.10 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 30,848.10 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 30,848.10 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007845 19/03/2020

215 ซื
อ สารเคมี 42,468.30 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 42,468.30 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 42,468.30 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007846 19/03/2020

216 ซื
อ วสัดุเพื�อใชใ้นการสังเคราะหต์ัวเร่งปฏกิริยิาสําหรับการผลติสาร 3,338.40 เฉพาะเจาะจง 0503558005215 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ซายนกิซ ์แมททีเรียลแอนดเ์ทคโนโลยี3,338.40 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ซายนกิซ ์แมททีเรียลแอนดเ์ทคโนโลยี3,338.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007848 19/03/2020

217 ซื
อ สารเคมีเพื�อการทดลอง 40,938.20 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 40,938.20 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 40,938.20 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007849 19/03/2020

218 ซื
อ วสัดุ 93,518.00 เฉพาะเจาะจง 0105538006408 00000 บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด 93,518.00 บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด 93,518.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007850 19/03/2020

219 ซื
อ สารเคมีสําหรับทดลองในงานวจิัย 3,787.80 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 3,787.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 3,787.80 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007851 19/03/2020

220 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อนํามาใชใ้นการทดลอง 5,724.50 เฉพาะเจาะจง 0105558157142 00000 บรษิัท พี.ที.เครื�องมือวทิย ์จํากัด 5,724.50 บรษิัท พี.ที.เครื�องมือวทิย ์จํากัด 5,724.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007852 19/03/2020

221 ซื
อ อุปกรณ์วทิยาศาสตรเ์พื�อทําการวจิัย 11,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105542028062 00000 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 11,000.00 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 11,000.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007853 19/03/2020

222 ซื
อ เครื�องวดัความเป็นกรด - ด่าง (pH meter) 35,310.00 เฉพาะเจาะจง 0105550014547 00002 บรษิัท เอสพีซ ีอารท์ี จํากัด 35,310.00  บรษิัท เอสพีซ ีอารท์ี จํากัด 35,310.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007858 20/03/2020

223 ซื
อ วสัดุ 174,393.95 174,393.95 เฉพาะเจาะจง 0105537062398 00000 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ
งจํากัด174,393.95 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ
งจํากัด174,393.95 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007902 23/03/2020

224 ซื
อ ถงุขยะ 1,260.46 เฉพาะเจาะจง 0105527008277 00000 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 1,260.46 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 1,260.46 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007907 23/03/2020

225 จา้ง ซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล่ของ เครื�องสายพานลําเลียง 4,494.00 เฉพาะเจาะจง 0105551011371 00000 บรษิัท แวนการด์ ซสิเต็มจํากัด 4,494.00 บรษิัท แวนการด์ ซสิเต็มจํากัด 4,494.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007908 23/03/2020

226 จา้ง สรา้งชดุตน้แบบระบบบําบดัชวีมวลและผลติเซลลูโลส 428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี กลาส 428,000.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิคุคลเอส พี 428,000.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008004 24/03/2020

227 จา้ง ออกแบบและผลติชดุประกอบหุ่นยนต์ 65,000.00 เฉพาะเจาะจง 3409700177034 00000 นาย ศุภชยั ตระกูลทรัพยท์วี 65,000.00 นาย ศุภชยั ตระกูลทรัพยท์วี 65,000.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20008161 26/03/2020

228 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 2,168.00 เฉพาะเจาะจง Beijing perfectlight technology Co. LTD 2,168.00 Beijing perfectlight technology Co. LTD2,168.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007882 20/03/2020

229 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 1,525.00 เฉพาะเจาะจง Beijing perfectlight technology Co. LTD 1,525.00 Beijing perfectlight technology Co. LTD1,525.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007883 20/03/2020

230 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 32,100.00 บรษิัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 32,100.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007909 23/03/2020

231 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัย 69,550.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 69,550.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง69,550.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007910 23/03/2020

232 ซื
อ วสัดุวทิย ์เพื�อปฏบิตังิานภายใตโ้ครงการ 3,745.00 เฉพาะเจาะจง 0105554139298 00000 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด 3,745.00 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด 3,745.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007911 23/03/2020

233 ซื
อ สาร Poly(ethylene oxide) 17,976.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 17,976.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 17,976.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007912 23/03/2020

234 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 61,525.00 เฉพาะเจาะจง 0105542028062 00000 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 61,525.00 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 61,525.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007914 23/03/2020

235 ซื
อ วสัดุ ถาดพลาสตกิ 1,497.15 เฉพาะเจาะจง 0105527008277 00000 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 1,497.14 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 1,497.14 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007915 23/03/2020

236 ซื
อ วสัดุสําหรับการทําการวดัวเิคราะหด์ว้ย CAFM/S 28,355.00 เฉพาะเจาะจง 0135553004011 00000 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั�น (ประเทศไทย 28,355.00 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั�น (ประเทศไทย 28,355.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007916 23/03/2020

237 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชป้ฏบิตังิานในโครงการ 14,284.50 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 14,284.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 14,284.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007917 23/03/2020

238 ซื
อ สารเคมีเพื�องานวจิัย 6,398.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 6,398.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 6,398.60 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007918 23/03/2020

239 ซื
อ สารเคมี 34,240.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 34,240.00 บรษิัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 34,240.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007919 23/03/2020

240 ซื
อ สารเคมีเพื�อการทดลอง 74,365.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 74,365.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 74,365.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007920 23/03/2020

241 ซื
อ สารเคมี เพื�อใชใ้นโครงการ การพัฒนาเสน้ใยคารบ์อนฯ 28,718.80 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 28,718.80 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 28,718.80 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007921 23/03/2020

242 ซื
อ สารเคมี 23,796.80 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 23,796.80 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 23,796.80 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007922 23/03/2020
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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	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

243 ซื
อ สารเคมี เพื�อใชใ้นโครงการ การพัฒนานํ
ายาสําหรับทําความสะอาดฯ29,746.00 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 29,746.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 29,746.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007925 23/03/2020

244 ซื
อ วสัดุสําหรับการทําการวดัวเิคราะหด์ว้ย CAFM/S 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 0135553004011 00000 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั�น (ประเทศไทย 51,360.00 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั�น (ประเทศไทย 51,360.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007926 23/03/2020

245 ซื
อ Microcentrifuge tubes 5,243.00 เฉพาะเจาะจง 0105550014547 00002 บรษิัท เอสพีซ ีอารท์ี จํากัด 5,243.00  บรษิัท เอสพีซ ีอารท์ี จํากัด 5,243.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007927 23/03/2020

246 ซื
อ  cuvettes 12,198.00 เฉพาะเจาะจง 0105556016924 00000 บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 12,198.00 บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากัด 12,198.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007928 23/03/2020

247 ซื
อ absorption cuvettes 10,946.10 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 10,946.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 10,946.10 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007929 23/03/2020

248 จา้ง สอบเทียบและบํารุงรักษา เครื�อง ควบคุมอุณหภูมแิละก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์99,400.00 เฉพาะเจาะจง 0135557021719 00000 บรษิัท ไบโอ แลบ เซน็เตอร ์จํากัด 99,400.05 บรษิัท ไบโอ แลบ เซน็เตอร ์จํากัด 99,400.05 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007934 23/03/2020

249 จา้ง ซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล่ Cooling เครื�อง X-Ray Diffractometer 84,530.00 เฉพาะเจาะจง 0135561015353 00000 บรษิัท เอ็นพีไอ เทคโนโลยี จํากัด 84,530.00 บรษิัท เอ็นพีไอ เทคโนโลยี จํากัด 84,530.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008252 27/03/2020

250 ซื
อ เซลลไ์ฟฟ้าเคมีพลาสตกิ 12,583.20 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย 12,583.20 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย12,583.20 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007931 23/03/2020

251 จา้ง ซอ่มแซมเปลี�ยนอะไหล่ Magnetic Stirrer และ Water Bath 37,129.00 เฉพาะเจาะจง 0105551023752 00000 บรษิัท กรีน ซายน ์เทค จํากัด 37,129.00 บรษิัท กรีน ซายน ์เทค จํากัด 37,129.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007932 23/03/2020

252 ซื
อ เฟอรน์เิจอรส์ํานักงานนักวจิัย ชั 
น 3 และ ชั 
น 4 สําหรับจัดเป็นที�นั�งใหก้ับพนักงานใหม่104,325.00 104,325.00 เฉพาะเจาะจง 0105533025056 00000 บรษิัทเพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร์ 104,325.00 บรษิัทเพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร์ 104,325.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008006 24/03/2020

253 จา้ง ฉายรังสีเพื�อฆา่เชื
อและตรวจสอบเชื
อ 26,750.00 เฉพาะเจาะจง 0105553081067 00000 บรษิัท แอดวานซ ์อาร ์แอนด ์ดี เทคโนโลยี 26,750.00 บรษิัท แอดวานซ ์อาร ์แอนด ์ดี เทคโนโลยี26,750.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008063 25/03/2020

254 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์สําหรับงานทดสอบเชื
อแบคทีเรียในงานวจิัย 19,987.60 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 19,987.60 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง19,987.60 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008064 25/03/2020

255 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 58,293.60 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย 58,293.60 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย 58,293.60 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008065 25/03/2020

256 ซื
อ สารเคมี 16,552.90 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 16,552.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 16,552.90 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008066 25/03/2020

257 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 55,500.90 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 55,500.90 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 55,500.90 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008067 25/03/2020

258 ซื
อ วสัดุและสารเคมี 51,788.00 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 51,788.00 บรษิัท บญุนําพา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 51,788.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008068 25/03/2020

259 ซื
อ แผ่นแพลตนิัมบรสิุทธ ิ` 42,265.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 42,265.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 42,265.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008069 25/03/2020

260 ซื
อ กล่องเชื�อมต่ออเิล็กโทรดสําหรับอเิล็กโทรดสามขั 
ว 3,745.00 เฉพาะเจาะจง 0105554139298 00000 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด 3,745.00 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด 3,745.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008070 25/03/2020

261 ซื
อ เครื�องทดสอบการกรองอนุภาค ( Filtration system 1,819,000.00 1,700,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลีท ซายน ์จํากัด 1,816,000.00 บรษิัท  คอมพลีท ซายน ์จํากัด 1,816,000.00 มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20008203 27/03/2020

262 ซื
อ เครืองอัดเม็ดโซ่ 10,400.40 เฉพาะเจาะจง 0125551012793 00000 บรษิัท บ ิnกจ๊อด จํากัด 10,400.40 บรษิัท บ ิnกจ๊อด จํากัด 10,400.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008071 25/03/2020

263 จา้ง บํารุงรักษา เครื�องบดผสมสาร (High Pressure Homogenizer17,854.45 เฉพาะเจาะจง 0105538059609 00000 บรษิัท พี ซ ีแอล โฮลดิ
ง จํากัด 17,854.45 บรษิัทพี ซ ีแอล โฮลดิ
ง จํากัด 17,854.45 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008135 26/03/2020

264 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 12,936.30 เฉพาะเจาะจง 0105505001504 00000 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย12,936.30 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย12,936.30 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008136 26/03/2020

265 จา้ง วเิคราะหห์าปรมิาณสารโดยใชเ้ทคนคิ ICP 16,371.00 เฉพาะเจาะจง 0105528006880 00000 บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ
ง เซอรว์สิเซส 16,371.00 บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ
ง เซอรว์สิเซส 16,371.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008133 26/03/2020

266 ซื
อ สารเคมีและวสัดุวทิยาศาสตร์ 31,832.50 เฉพาะเจาะจง 0107537000785 00006 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน 31,832.50 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 31,832.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008134 26/03/2020

267 ซื
อ หลอดแกว้ borosilicate 39,590.00 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย 39,590.00 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย39,590.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008138 26/03/2020

268 จา้ง วเิคราะหห์าปรมิาณ Ag ดว้ยเทคนคิ ICP/OES 5,778.00 เฉพาะเจาะจง 0105528006880 00000 บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ
ง เซอรว์สิเซส 5,778.00 บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ
ง เซอรว์สิเซส 5,778.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008141 26/03/2020

269 ซื
อ เอทานอลสําหรับทํา lab 5,093.20 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,093.20 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,093.20 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008140 26/03/2020

270 ซื
อ พอลเิมอรส์ําหรับเตรียมสารเคลือบอาหาร 77,575.00 เฉพาะเจาะจง 0105518012534      บรษิัท รามาโปรดัnกชั�น จํากัด 77,575.00 บรษิัท รามาโปรดัnกชั�น จํากัด 77,575.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008142 26/03/2020

271 ซื
อ วสัดุเพื�อใชใ้นงานวจิัย 4,815.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 4,815.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 4,815.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008143 26/03/2020

272 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัย 46,545.00 เฉพาะเจาะจง 0105536072594 00000 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 46,545.00 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 46,545.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008144 26/03/2020

273 ซื
อ วสัดุ 1,605.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 1,605.00 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 1,605.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008145 26/03/2020

274 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์สําหรับงานทดสอบเชื
อแบคทีเรียในงานวจิัย 77,040.00 เฉพาะเจาะจง 0115560022607 00000 บรษิัทเจ.ดี.ซายเอนซ ์99 จํากัด 77,040.00 บรษิัทเจ.ดี.ซายเอนซ ์99 จํากัด 77,040.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008137 26/03/2020

275 ซื
อ เครื�อง Infrared Thermometer 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 0105560115010 00000 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซพัพลาย 7,490.00 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซพัพลาย 7,490.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008091 25/03/2020

276 ซื
อ Epithelial Voltohmmeter for TEER 2,980.00 เฉพาะเจาะจง PRIME BIOSCIENCE PTE LTD 2,980.00 PRIME BIOSCIENCE PTE LTD 2,980.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008092 25/03/2020

277 ซื
อ สารเคมีสําหรับทําวจิัย 81,031.10 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 81,031.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 81,031.10 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008162 26/03/2020

278 ซื
อ สารเคมี 5,339.30 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,339.30 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,339.30 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008163 26/03/2020

279 ซื
อ สารเคมีเพื�อการวจิัย 1,605.00 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 1,605.00 เมอรค์ จํากัด 1,605.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008164 26/03/2020

280 ซื
อ เครื�องปัn มดูดจ่ายสารเคมีแบบรีดท่อ 24,610.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 24,610.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ2์4,610.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008165 26/03/2020

281 ซื
อ วสัดุและสารเคมี 22,512.80 เฉพาะเจาะจง 0125545003516 00000 บรษิัท ซ.ีอี.อนิสทรูเมน้ท(์ประเทศไทย 22,512.80 บรษิัท ซ.ีอี.อนิสทรูเมน้ท(์ประเทศไทย 22,512.80 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008166 26/03/2020

282 ซื
อ สารเคมี 36,283.70 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 36,283.70 บรษิัท กบิไทย จํากัด 36,283.70 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008167 26/03/2020

283 ซื
อ สารเคมีเพื�อใชใ้นงานวจิัย 45,935.10 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 45,935.10 บรษิัท กบิไทย จํากัด 45,935.10 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008168 26/03/2020

284 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อนํามาใชใ้นการทดลอง 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 7,490.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 7,490.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008169 26/03/2020

285 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 4,654.50 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย 4,654.50 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย 4,654.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008170 26/03/2020

286 จา้ง เคลือบผา้ในโรงงาน 84,530.00 เฉพาะเจาะจง 0735559005197 00000 บรษิัทเบทเทอร ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 84,530.00 บรษิัทเบทเทอร ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 84,530.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008171 26/03/2020

287
จา้ง ที�ปรกึษาของทีมวจิัยการวเิคราะหร์ะดับนาโน และทีมวจิัยความปลอดภัยระดับนาโนดา้นสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม900,000.00 900,000.00

การจา้งที�ปรกึษา 
วธิเีฉพาะเจาะจง 3100601440742 นาย ชยัณรงค ์เชดิชู 900,000.00 นาย ชยัณรงค ์เชดิชู 900,000.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008274 30/03/2020

288 ซื
อ สารเคมี 13,375.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 13,375.00 บรษิัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 13,375.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008224 27/03/2020

289 ซื
อ วสัดุ 1,250.00 เฉพาะเจาะจง 0105548019880 00000 บรษิัท ซ ีเมดคิ จํากัด 1,250.00 บรษิัท ซ ีเมดคิ จํากัด 1,250.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008225 27/03/2020

290 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 15,600.00 เฉพาะเจาะจง 0105528009706 00000 บรษิัท กรุงเทพ พยาธ-ิแลป จํากัด 15,600.00 บรษิัท กรุงเทพ พยาธ-ิแลป จํากัด 15,600.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008226 27/03/2020

291 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 7,083.40 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,083.40 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,083.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008227 27/03/2020

292 ซื
อ สารเคมี 11,877.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 11,877.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 11,877.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008228 27/03/2020

293 ซื
อ วสัดุ Olympus Microcantilevers OMCL-AC240 27,820.00 เฉพาะเจาะจง 0135553004011 00000 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั�น (ประเทศไทย 27,820.00 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั�น (ประเทศไทย 27,820.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008229 27/03/2020

294 ซื
อ Bruker AFM Probe SCM-PIT-V2 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 0135553004011 00000 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั�น (ประเทศไทย 51,360.00 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั�น (ประเทศไทย 51,360.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008230 27/03/2020

295 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 36,416.38 เฉพาะเจาะจง 0105559172323 00000 บรษิัท จีโนแม็กซ ์เทคโนโลยีส ์จํากัด 36,416.38 บรษิัท จีโนแม็กซ ์เทคโนโลยีส ์จํากัด 36,416.38 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008231 27/03/2020

296 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร ์จํานวน 2 รายการ 2,000.90 เฉพาะเจาะจง 0105554096467 00000 บรษิัท เอ็นพี เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 2,000.90 บรษิัท เอ็นพี เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 2,000.90 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008232 27/03/2020

297 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อการวจิัย จํานวน  7 รายการ 61,632.00 เฉพาะเจาะจง 0105536072594 00000 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 61,632.00 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 61,632.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008234 27/03/2020

298 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรเ์พื�อการวจิัย จํานวน  1 รายการ 20,875.70 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 20,875.70 เมอรค์ จํากัด 20,875.70 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008235 27/03/2020

299 ซื
อ สารเคมีเพื�องานวจิัย 41,730.00 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ
ง จํากัด 41,730.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ
ง จํากัด 41,730.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008236 27/03/2020

300 ซื
อ สารเคมี 51,734.50 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 51,734.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 51,734.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008237 27/03/2020

301 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละสารเคมีเพื�องานวจิัย 7,918.00 เฉพาะเจาะจง 0105554096467 00000 บรษิัท เอ็นพี เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 7,918.00 บรษิัท เอ็นพี เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 7,918.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008238 27/03/2020

302 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบเชื
อจุลนิทรียแ์ละโลหะหนักในตัวอย่าง 10,871.20 เฉพาะเจาะจง 0105505001504 00000 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย10,871.20 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย10,871.20 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008239 27/03/2020

303 ซื
อ วสัดุเพื�องานวจิัย 23,861.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 23,861.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง23,861.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008241 27/03/2020

304 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร์ 8,517.20 เฉพาะเจาะจง 0125538002984 00000 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,517.20 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,517.20 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008240 27/03/2020

305 ซื
อ สารเคมี 11,513.20 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 11,513.20 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 11,513.20 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008242 27/03/2020

306 ซื
อ เครื�องวดัเปอรเ์ซน็ตค์วามอิ�มตัวของออกซเิจนในเลือดแบบพกพา3,852.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลีท ซายน ์จํากัด 3,852.00 บรษิัท  คอมพลีท ซายน ์จํากัด 3,852.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008243 27/03/2020

307 ซื
อ สารเคมีสําหรับใชท้ดสอบปฏกิริยิา 5,082.50 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,082.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,082.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008244 27/03/2020

308 ซื
อ วสัดุเพื�อใชใ้นโครงการอนุญาตใหส้ทิธปิระโยชนผ์ลงานวจิัย 8,099.90 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 8,099.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย 8,099.90 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008245 27/03/2020

309 ซื
อ วสัดุวทิยาศาสตร ์ 19,474.00 เฉพาะเจาะจง 0105558157142 00000 บรษิัท พี.ที.เครื�องมือวทิย ์จํากัด 19,474.00 บรษิัท พี.ที.เครื�องมือวทิย ์จํากัด 19,474.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008246 27/03/2020

310 ซื
อ สารเคมีเพื�อนํามาใชใ้นการวจิัย 2,268.40 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,268.40 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,268.40 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008247 27/03/2020

311 ซื
อ วสัดุเพื�อใชป้ฏบิตังิาน 6,355.80 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 6,355.80 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย 6,355.80 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008248 27/03/2020

312 จา้ง พัฒนาและประกอบชดุตรวจแบบรวดเร็วเพื�อนําไปประกอบงานวจิัย16,000.00 เฉพาะเจาะจง 1809900426399 นางสาวธญัชนก ลิ
มเจรญิ 16,000.00 นางสาวธญัชนก ลิ
มเจรญิ 16,000.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008251 27/03/2020

313 ซื
อ กลอ้งถา่ยภาพและวดีีโอไวแสงความละเอียดสูง 62,500.01 เฉพาะเจาะจง 0105561063561 00000 บรษิัท โฟโต ้ไฟล ์จํากัด 62,500.00 บรษิัท โฟโต ้ไฟล ์จํากัด 62,500.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008281 30/03/2020

314 ซื
อ Liquid Nitrogen 29,425.00 เฉพาะเจาะจง 0115556010373 00000 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมคิัลซพัพลาย29,425.00 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมคิัลซพัพลาย29,425.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008312 30/03/2020

315 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 11,502.50 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 11,502.50 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 11,502.50 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008313 30/03/2020

316 ซื
อ วสัดุอุปกรณ์ 12,091.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 12,091.00 บรษิัท เอ็นที เคมคิอล จํากัด 12,091.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008314 30/03/2020

317 ซื
อ สารเคมี 15,943.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 15,943.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 15,943.00 มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008349 30/03/2020
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