
แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

1 จา้งเหมาบรกิาร งาน
บรหิารระบบอาคาร  
จํานวน 12 เดอืน 
(1ตลุาคม 63 - 30 

กนัยายน 64)

1,930,000.00 1,930,000.00 การประกาศเชญิชวนทั"วไป
 วธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

1,698,900.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

1,698,900.00 ราคาตํ"าสดุ PO20016548 15/09/2020

0103560003783 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั รวย 
แอนด ์รวย พรเีมี"ยม

1,707,720.00 15/09/2020

0105556112982 00000 บรษิัท ทดีบับลวิ ฟาซลิติ ี- 
เซอรว์สิ จํากดั

1,733,400.00 15/09/2020

2 จา้งเหมากอ่สรา้งปรบัปรงุ
พื-นที"ชั -น ๒ อาคาร 
NANOTEC Pilot Plant

3,500,000.00 3,271,028.04 การประกาศเชญิชวนทั"วไป
 วธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

0105546115300 00000 บรษิัท อารยี ์เอ็นจเินยีร ์
ซพัพลายส ์จํากดั

3,044,150.00 บรษิัท อารยี ์เอ็นจเินยีร ์
ซพัพลายส ์จํากดั

3,044,150.00 ราคาตํ"าสดุ PO20016954 24/09/2020

0215559008590 00000 บรษิัท รว่มยนิด ีจํากดั 3,100,000.00 24/09/2020

0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

3,249,000.00 24/09/2020

D888888888001 00000 กจิการรว่มคา้ คําหวาน 
แพน โปรไ์ฟล์

3,400,000.00 24/09/2020

0553542000201 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดัสายทอง
กอ่สรา้ง

3,460,000.00 24/09/2020

0105550062096 00000 บรษิัท พเีซ็พ จํากดั 3,478,297.00 24/09/2020

0105548104739 00000 บรษิัทเกรยีงยุทธ เอ็นจิ
เนยีริ"ง จํากดั

3,485,000.00 24/09/2020

0133553006781 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั
ราไชศวรรย์

3,500,000.00 24/09/2020

0105555090543 00000 บรษิัท พ.ีเจ.แอนด ์แอล.

กอ่สรา้ง จํากดั
3,500,000.00 24/09/2020

3 ซื-อ ครภุณัฑภ์ายใต ้
โครงการ

2,000,000.00 1,869,158.88 การประกาศเชญิชวนทั"วไป
 วธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

0105543113136 00000 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม 
จํากดั

1,998,000.00 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม 
จํากดั

1,998,000.00 ราคาตํ"าสดุ PO20016668 17/09/2020

0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

1,999,200.00 17/09/2020

0125556005221 00000 บรษิัท 3เอ อนิสทรเูมน้ท ์
จํากดั

2,280,000.00 17/09/2020

4 ซื-อ สารเคมเีพื"อ
สงัเคราะหส์าร HMF

13,118.20 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

11,384.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

11,384.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015857 01/09/2020

5 ซื-ออปุกรณว์ทิยาศาสตร์
เพื"อใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร

7,062.00 เฉพาะเจาะจง 0103545018741 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย่์

7,062.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย่์

7,062.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016619 16/09/2020

6 ซื-อ สารเคมเีพื"อ
สงัเคราะหส์าร HMF

10,946.10 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

9,897.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

9,897.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015856 01/09/2020

7 จา้งเหมาบรกิารงาน
บํารงุรกัษาระบบแจง้เหตุ
เพลงิไหม ้ระบบดบัเพลงิ
อตัโนมัต(ิ HFC-227ea 

Clean agent fire 

suppression system ) 

และระบบ NOVEC 1230 

fire suppression system

160,500.00 เฉพาะเจาะจง 0105560017336 00000 บรษิัท เฟลมเทคโนโลย ี
จํากดั

160,500.00 บรษิัท เฟลมเทคโนโลย ี
จํากดั

160,500.00 ราคาตํ"าสดุ PO20016142 08/09/2020

0105531035046 00000 บรษิัท แอนตี-ไฟร ์จํากดั 278,949.00

8 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

5,842.20 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

5,842.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

5,842.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015821 01/09/2020

9 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยัการพัฒนา
เซนเซอรเ์ข็มขนาด
ไมโครเมตรเพื"อตรวจวดั
สิ"งบ่งชี-ทางสขุภาพผ่าน
ชั -นผวิหนัง โดยวสัดุ
หัวฉดีนี-ไม่สามารถทํางาน
ไดด้ว้ยตวัเองได ้
จําเป็นตอ้งนําไปประกอบ
กบัเครื"องมอืชิ-นอื"น 
เพื"อใหส้ามารถทํางานได ้

250,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105552018353 00000 บรษิัท ซธัเธนิ ซพัพลาย 
จํากดั

250,000.00 บรษิัท ซธัเธนิ ซพัพลาย 
จํากดั

250,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015852 01/09/2020

10 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

96,900.00 เฉพาะเจาะจง 0105547141011 00000 บรษิัท คลัเลอ โกลโบล 
จํากดั

96,900.00 คลัเลอ โกลโบล จํากดั 96,900.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015823 01/09/2020

11 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

84,600.00 เฉพาะเจาะจง 0105547141011 00000 บรษิัท คลัเลอ โกลโบล 
จํากดั

84,600.00 คลัเลอ โกลโบล จํากดั 84,600.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015824 01/09/2020

12 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

54,500.00 เฉพาะเจาะจง 0105547141011 00000 บรษิัท คลัเลอ โกลโบล 
จํากดั

54,500.00 คลัเลอ โกลโบล จํากดั 54,500.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015825 01/09/2020

แบบสรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ชื	อหนว่ยงานศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ในระหวา่งวนัที	 1 - 30 กนัยายน  2563
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

13 ซื-อ อปุกรณเ์พื"อประกอบ
เครื"องมอืเพื"อการทดลอง
สงัเคราะหต์วัเรง่ปฏกิริยิา

9,060.06 เฉพาะเจาะจง 0105524001221 บรษิัทภทัรเมธากจิ จํากดั 9,060.05 บรษิัทภทัรเมธากจิ จํากดั 9,060.05 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015826 01/09/2020

14 ซื-อ Liquid Nitrogen 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 0115556010373 00000 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊
แอนดเ์คมคิลัซพัพลาย 
จํากดั

32,100.00 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊
แอนดเ์คมคิลัซพัพลาย 
จํากดั

32,100.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015830 01/09/2020

15 ซื-อ Thermocouple 

Gauge สําหรบัเครื"อง 
Plasma Cleaner_6695-

064-0001-0000246-

000_RNM

37,985.00 เฉพาะเจาะจง 0105535005222 00000 บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์
ไฮเทค จํากดั

37,985.00 บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์
ไฮเทค จํากดั

37,985.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015827 01/09/2020

16 ซื-อ วสัดวุทิยเ์พื"อใชใ้น
โครงการ NPR: การ
พัฒนากระบวนการสกดั
สารมาตรฐานจากผัก
คราดหัวแหวน

10,272.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

10,272.00 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด์

10,272.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015828 01/09/2020

17 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

38,370.20 เฉพาะเจาะจง 0105559033935 00000 บรษิัทบอรน์ อนิโนเวชั"น 
จํากดั

38,370.20 บรษิัทบอรน์ อนิโนเวชั"น 
จํากดั

38,370.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015829 01/09/2020

18 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
นํามาใชใ้นการทดลอง
ภายใตโ้ครงการการ
เคลอืบโลหะบนพื-นผวิพอ
ลเิมอรโ์ครงสรา้งนาโน
สามมติเิพื"อใชเ้ป็นขั -วไฟฟ้า

66,000.00 เฉพาะเจาะจง 0125558025297 00000 บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั"น 
จํากดั

66,000.00 บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั"น 
จํากดั

66,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015831 01/09/2020

19 ซื-อวสัดวุทิยาศาสตร ์ใช ้
สําหรบัเก็บเซลลท์ี"
อณุหภมู ิ-80 องศา

6,634.00 เฉพาะเจาะจง 0125548005200 00000 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

6,634.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

6,634.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015832 01/09/2020

20 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

24,075.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั

24,075.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั

24,075.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015834 01/09/2020

21 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
ใชส้ําหรบัทําการทดลอง

10,914.00 เฉพาะเจาะจง 0105558157142 00000 บรษิัท พ.ีท.ีเครื"องมอืวทิย ์
จํากดั

10,914.00 บรษิัท พ.ีท.ีเครื"องมอืวทิย ์
จํากดั

10,914.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015833 01/09/2020

22 ซื-อ กา๊ซ Air zero 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0107537000785 00000 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย
 ) จํากดั (มหาชน)

9,630.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากดั (มหาชน)

9,630.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015836 01/09/2020

23 ซื-อ Custom Oligos Syn,

 5 Oligos, 210 mers, 25 

nmole

2,921.10 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

2,921.10 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

2,921.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015835 01/09/2020

24 ซื-อ สารเคมเีพื"อใชใ้นการ
วจิยั

52,922.20 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

52,922.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

52,922.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015838 01/09/2020

25 ซื-อ สารเคม ีสําหรบัใชใ้น
การสกดัตวัอย่างฝุ่ นละออง
 PM 2.5 เพื"อนําไป
วเิคราะหแ์ละทดสอบ

7,222.50 เฉพาะเจาะจง 0103545018741 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย่์

7,222.50 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย่์

7,222.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015837 01/09/2020

26 ซื-อ สารเคมเีพื"อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการขึ-นรปูเข็ม
ขนาดไมโครเมตรดว้ยวธิี
ดจิทิลั

1,872.50 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

1,872.50 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

1,872.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015805 01/09/2020

27 ซื-อ สารเคมเีพื"อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการขึ-นรปูเข็ม
ขนาดไมโครเมตรดว้ยวธิี
ดจิทิลั

14,059.80 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

14,059.80 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

14,059.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015806 01/09/2020

28 ซื-อ ตวัเลอืกขนาดสําหรบั
เครอืงบดชวีมวล

10,914.00 เฉพาะเจาะจง 0105535057648 บรษิัทยูนคิ ทลูส ์จํากดั 10,914.00 บรษิัทยูนคิ ทลูส ์จํากดั 10,914.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015807 01/09/2020

29 ซื-อ ประเก็นสําหรบัเครอืง
ปรบัสภาพชวีมวล จํานวน
 1 รายการ

21,935.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

21,935.00 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด์

21,935.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015808 01/09/2020

30 ซื-อ สารเคมเีพื"อใชใ้นการ
ปรบัสภาพชวีมวล

2,782.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

2,782.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

2,782.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015809 01/09/2020

31 ซื-อ แกส๊ helium สําหรบั
ทดสอบตวัเรง่ปฏกิริยิา

11,770.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

11,770.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

11,770.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015810 01/09/2020

32 ซื-อ สารเคมเีพื"อ
สงัเคราะหส์าร HMF

13,214.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

13,214.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

13,214.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015811 01/09/2020

33 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

8,003.60 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี
 (ประเทศไทย) จํากดั

8,003.60 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี
 (ประเทศไทย) จํากดั

8,003.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015812 01/09/2020

34 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

15,589.90 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

15,589.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

15,589.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015814 01/09/2020

35 ซื-อ สารเคมสีําหรบัทําวจิยั 38,744.70 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

38,744.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

38,744.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015815 01/09/2020

36 ซื-อ สารเคมเีพื"อใชใ้น
งานวจิยั

612.04 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

612.04 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

612.04 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015816 01/09/2020

37 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

9,244.80 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ-ง จํากดั 9,244.80 บรษิัท ธรีะเทรดดิ-ง จํากดั 9,244.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015817 01/09/2020

38 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

7,115.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

7,115.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

7,115.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015820 01/09/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

39 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

3,926.90 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

3,926.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

3,926.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015818 01/09/2020

40 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั จํานวน  1 รายการ

4,044.60 เฉพาะเจาะจง 0105556016924 00000 บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร 
จํากดั

4,044.60 บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร 
จํากดั

4,044.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015819 01/09/2020

41 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ
เชื-อจลุนิทรยีแ์ละโลหะ
หนักในตวัอย่างสตูรตํารบั

10,871.20 เฉพาะเจาะจง 0105505001504 00000 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟค
เจอริ"ง (ประเทศไทย) จํากดั

10,871.20 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟค
เจอริ"ง (ประเทศไทย) จํากดั

10,871.20 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20015869 01/09/2020

42 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 36,960.00 เฉพาะเจาะจง  Meridian Life Science, 

Inc

36,960.00  Meridian Life Science, 

Inc

36,960.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO20015959 02/09/2020

43 จา้งออกแบบและประกอบ
แผงวงจรสําหรบั
เครื"องตรวจสขุภาพแบบ
พกพา

500,000.00 เฉพาะเจาะจง 3930500835434 00000 มานติย ์  จติรภกัดี 500,000.00 Mr. นาย มานติย ์  จติรภกัดี 500,000.00 มคีวามชํานาญเฉพาะ PO20016257 09/09/2020

44 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
นํามาใชใ้นการทดลอง
ภายใตโ้ครงการการ
พัฒนาแผ่นแปะเข็มขนาด
ไมโครเมตรเพื"อการนําสง่
สารผ่านชั -นผวิหนัง

127,865.00 เฉพาะเจาะจง 0105558159994 00000 บรษิัท ไทย แอดแวนเทค 
จํากดั

127,865.00 บรษิัท ไทย แอดแวนเทค 
จํากดั

127,865.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015954 02/09/2020

45 ซื-อ วสัด ุchiral column 350,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105556168848 00000 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากดั

350,000.00 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากดั

350,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016040 03/09/2020

46 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร์
สําหรบัใชเ้ลี-ยงเซลลล์ําไส ้

144,450.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

144,450.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

144,450.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015955 02/09/2020

47 จา้ง ซอ่มแซมและ
ปรบัเทยีบ Transferpette

 8 Channel  เลขครภุณัฑ์
 

6695-032-0001-000002

0-000 สงักดั ทมีวจิยันา
โนเทคโนโลยเีพื"อ
คณุภาพชวีติและเวช
สําอาง (NLC) จํานวน 1 

เครื"อง

3,852.00 เฉพาะเจาะจง 0105543117123 00000 บรษิัท ดอกเตอร ์คาลิ
เบรชั"น จํากดั

3,852.00 บรษิัท ดอกเตอร ์คาลิ
เบรชั"น จํากดั

3,852.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20015956 02/09/2020

48 จา้ง จดัอบรมหลกัสตูร
การบรหิารโครงการ 
(Project Management)

117,700.00 เฉพาะเจาะจง 0105529023796 00000 บรษิัท การจดัการธุรกจิ 
จํากดั

117,700.00 บรษิัท การจดัการธุรกจิ 
จํากดั

117,700.00 มคีวามชํานาญเฉพาะ PO20016124 08/09/2020

49 ซื-อ Chemicals 19,623.80 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

19,623.80 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

19,623.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015966 02/09/2020

50 ซื-อ Glassware 1,348.20 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี
 (ประเทศไทย) จํากดั

1,348.20 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี
 (ประเทศไทย) จํากดั

1,348.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015967 02/09/2020

51 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

4,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105546135262 00000 บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

4,000.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

4,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015968 02/09/2020

52 ซื-อ อปุกรณว์ทิยาศาสตร์
เพื"อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
การพัฒนาระบบนําสง่
ระดบันาโนกกัเก็บสาร
สกดัสมุนไพรเพื"อใชใ้น
ผลติภณัฑเ์ครื"องสําอาง

37,728.20 เฉพาะเจาะจง 0105536072594 00000 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 37,728.20 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 37,728.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015969 02/09/2020

53 ซื-อ นํ-ามันหอมระเหย 996.24 เฉพาะเจาะจง 0115546003901 00000 บรษิัท แคททาไลท ์จํากดั 996.17 บรษิัท แคททาไลท ์จํากดั 996.17 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015976 02/09/2020

54 ซื-อ วสัดงุานตดิตั -งและ
ซอ่มบํารงุระบบประกอบ
อาคารและหอ้งปฎบิัตกิาร
วจิยัของ ศน.

29,614.39 เฉพาะเจาะจง 0105560115010 00000 บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์
ซพัพลาย จํากดั

29,614.39 บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์
ซพัพลาย จํากดั

29,614.39 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015964 02/09/2020

55 ซื-อ วสัดวุทิยเ์พื"อใชใ้น
โครงการ NPR: การ
พัฒนากระบวนการสกดั
สารมาตรฐานจากผัก
คราดหัวแหวน

1,819.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

1,819.00 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด์

1,819.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015971 02/09/2020

56 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร์
สําหรบัใชใ้นการวจิยั

58,850.00 เฉพาะเจาะจง 0505551005203 00000 บรษิัท นโีอแวค จํากดั 58,850.00 บรษิัท นโีอแวค จํากดั 58,850.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015972 02/09/2020

57 ซื-อ อะไหลส่ําหรบัเครื"อง 
Gas Chromatograph 

เลขครภุณัฑ ์
6630-027-0001-000019

4-000 สงักดัทมีวจิยั
ตวัเรง่ปฏกิริยิา (CAT) 

จํานวน 1 เครื"อง

8,881.00 เฉพาะเจาะจง 0105546074786 00000 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

8,881.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

8,881.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015965 02/09/2020

58 ซื-อ สารเคมสีําหรบัใชใ้น
โครงการวจิยั

3,852.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

3,852.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

3,852.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015973 02/09/2020

59 ซื-อ สารเคมแีละวสัดุ
วทิยาศาสตรส์ําหรบัใชใ้น
โครงการวจิยั

17,120.00 เฉพาะเจาะจง 0105562081350 00000 บรษิัท แทน เทค อนิ
โนเวชั"น จํากดั

17,120.00 บรษิัท แทน เทค อนิ
โนเวชั"น จํากดั

17,120.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015974 02/09/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

60 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
นํามาใชใ้นการสงัเคราะห์
ตวัเรง่ปฏกิริยิาสําหรบัการ
ผลติสาร 5-HMF

3,210.00 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

3,210.00 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

3,210.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015977 02/09/2020

61 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

4,622.40 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

4,622.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

4,622.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015978 02/09/2020

62 ซื-อ สารเคมเีพื"อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการแยก
องคป์ระกอบกากชานออ้ย
สด (สว่นที" 1 กระบวนการ
ย่อยสลายดว้ยนํ-ารอ้นแบบ
ไหลตอ่เนื"อง)

14,124.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

14,124.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

14,124.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015979 02/09/2020

63 ซื-อ กา๊ซผสม เพื"อใชเ้ป็น
สารมาตรฐานสําหรบัการ
วเิคราะหท์ดสอบดว้ย
เครื"องมอืวเิคราะห ์GC

12,840.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

12,840.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

12,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015980 02/09/2020

64 จา้ง หาปรมิาณธาตุ
องคป์ระกอบ Zn และ B 

ในโครงสรา้งของตวัอย่าง

6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0105528006880 00000 บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ-ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย)

 จํากดั

6,420.00 บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ-ง 
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย)

 จํากดั

6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015981 02/09/2020

65 ซื-อ สารละลายอเิล็กโตร
ไลทโ์พแทสเซยีมคลอไรด์
 เพื"อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
การวจิยัและพัฒนาสตูร
และกระบวนการเตรยีมปุ๋ ย
นํ-าแขวนลอยใหม้สีมบัติ
ดา้นความคงตวัและมี
เสถยีรภาพสงูในระดบั
หอ้งปฏบิัตกิาร

2,439.60 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

2,439.60 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

2,439.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015982 02/09/2020

66 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

1,070.00 เฉพาะเจาะจง 0105554139298 00000 บรษิัท ควอเซนส ์จํากดั 1,070.00 บรษิัท ควอเซนส ์จํากดั 1,070.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015983 02/09/2020

67 ซื-อ Sp DNA Sequencing 11,770.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

11,770.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

11,770.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20015984 02/09/2020

68 ซื-อ วสัดงุานตดิตั -งระบบ
ไฟฟ้าใหก้บัโรงเรอืน
ปฎบิัตกิารวจิยัเครื"อง
เตาเผาความรอ้นสงู 
อาคาร Nanotec Pilot 

Plant

55,944.31 เฉพาะเจาะจง 0105560115010 00000 บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์
ซพัพลาย จํากดั

55,944.31 บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์
ซพัพลาย จํากดั

55,944.31 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016041 03/09/2020

69 จา้ง บํารงุรกัษาพรอ้ม
เปลี"ยนอะไหล ่เครื"อง 
Zebrafish Housing 

System  เลขครภุณัฑ ์
6695-001-0064-000000

2-000 สงักดั ทมีวจิยั
ความปลอดภยัระดบันาโน
ดา้นสขุภาพและ
สิ"งแวดลอ้ม  จํานวน 1 

ระบบ

26,750.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

26,750.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

26,750.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016042 03/09/2020

70 ซื-อ วสัดอุปุกรณเ์พื"อใช ้
งานประกาศ 
ประชาสมัพันธ ์สื"อสารตา่งๆ

3,100.01 เฉพาะเจาะจง 0105537143215 00000 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จํากดั
3,100.00 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จํากดั
3,100.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016043 03/09/2020

71 จา้ง สอบเทยีบ เครื"อง 
Digital Vernier Caliper 

ของฝ่ายวจิยั สงักดั ทมี
วจิยัการวจิยัเข็มระดบันา
โน (NND) จํานวน 2 เครื"อง

2,140.00 เฉพาะเจาะจง 0105540040201 00000 บรษิัท แคลเิบรชั"น แลบอ
ราทอร ีจํากดั

2,140.00 บรษิัท แคลเิบรชั"น แลบอ
ราทอร ีจํากดั

2,140.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016044 03/09/2020

72 จา้งเหมาตดิตั -งทอ่สง่กา๊ซ
หอ้งปฏบิัตกิารทมีวจิยั
นวตักรรมเคลอืบนาโน

49,220.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

49,220.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

49,220.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016045 03/09/2020

73 ซื-อสารเคมเีพื"อนํามาใช ้
ในการวเิคราะหท์ดสอบ

37,771.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

37,771.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

37,771.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016047 03/09/2020

74 ซื-อวสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
นํามาใชใ้นงานวจิยั 8,774.00 เฉพาะเจาะจง 0105542005178 00000

บรษิัท พรพล อนิสตรเูมน้ท์
 จํากดั 8,774.00

บรษิัท พรพล อนิสตรเูมน้ท์
 จํากดั 8,774.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016048 03/09/2020

75 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั 60,348.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000

บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั 60,348.00

บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั 60,348.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016049 03/09/2020

76
ซื-อ สารเคมี 5,058.96 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั 5,058.96

บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั 5,058.96 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016050 03/09/2020

77 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั 13,161.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ 13,161.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ 13,161.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016051 03/09/2020

78 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั 16,264.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั 16,264.00

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั 16,264.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016052 03/09/2020

79
ซื-อสารเคมี 21,266.25 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั 21,266.25

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั 21,266.25 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016053 03/09/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

80
ซื-อสารเคมี 12,037.50 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั 12,037.50

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั 12,037.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016054 03/09/2020

81 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 0125561007059 00000

บรษิัท ควอเตอร ์แล็บ 
แอนด ์ท ีไซเอนซ ์จํากดั 20,000.00

บรษิัท ควอเตอร ์แล็บ 
แอนด ์ท ีไซเอนซ ์จํากดั 20,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016058 03/09/2020

82 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั 28,665.30 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ-ง จํากดั 28,665.30 บรษิัท ธรีะเทรดดิ-ง จํากดั 28,665.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016059 03/09/2020

83 ซื-อสารเคมี 6,099.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,099.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,099.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016060 03/09/2020

84 ซื-อ สารเคมแีละวสัด ุเพื"อ
ใชใ้นการพัฒนาตวัเรง่
ปฏกิริยิานาโนและระบบ
การผลติเชี-อเพลงิชวีภาพ
และโอเลโอเคมภีณัฑท์ี"
เกี"ยวขอ้ง

11,770.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

11,770.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

11,770.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016061 03/09/2020

85 ซื-อ สารเคม ีethanol และ
วสัด ุvial เพื"อการวจิยั

2,236.30 เฉพาะเจาะจง 0105552040022 00000 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค 
จํากดั

2,236.30 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค 
จํากดั

2,236.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016062 03/09/2020

86 ซื-อ สารเคม ี
2-nitroterephthalic acid 

เพื"อการวจิยั

5,210.90 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

5,210.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

5,210.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016063 03/09/2020

87 ซื-อ สารเคมเีพื"อใชใ้นการ
วจิยั

62,926.70 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

62,926.70 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

62,926.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016064 03/09/2020

88 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 9,672.80 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,672.80 บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,672.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016065 03/09/2020

89 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 25,219.90 เฉพาะเจาะจง 0135551000418 00000 บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากดั 25,219.90 บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากดั 25,219.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016231 09/09/2020

90 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 3,584.50 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

3,584.50 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

3,584.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016232 09/09/2020

91 ซื-อ เครื"องแกว้สําหรบัทํา
วจิยั

10,914.00 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี
 (ประเทศไทย) จํากดั

10,914.00 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี
 (ประเทศไทย) จํากดั

10,914.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016233 09/09/2020

92 ซื-อ หลอดสําหรบัใส่
ตวัอย่าง เพื"อวเิคราะหด์ว้ย
เครื"อง ICP MS

6,462.80 เฉพาะเจาะจง 0105536072594 00000 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 6,462.80 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 6,462.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016234 09/09/2020

93 ซื-อ แกส๊อารก์อนสําหรบั
ใชก้บัเครื"องมอื ICP MS

21,400.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

21,400.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

21,400.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016235 09/09/2020

94 ซื-อ อปุกรณว์ทิยาศาสตร์
เพื"อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
การพัฒนาระบบนําสง่
ระดบันาโนกกัเก็บสาร
สกดัสมุนไพรเพื"อใชใ้น
ผลติภณัฑเ์ครื"องสําอาง

13,803.00 เฉพาะเจาะจง 0105561180486 00000 บรษิัท ยู อาร ์ไซเอนทฟิิค 
จํากดัฃล

13,803.00 บรษิัท ยู อาร ์ไซเอนทฟิิค 
จํากดั

13,803.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016236 09/09/2020

95 จา้ง ซอ่มแซมเปลี"ยน
อะไหล ่เครื"อง 
Non-Viscous_6695-064-

0001-0000396-000 และ
 High 

Viscous_6695-064-0001

-0000396/1-1 สงักดั 
โรงงานตน้แบบผลติ
เครื"องสําอางระดบันาโน 
(CPP) จํานวน 2 เครื"อง

5,874.30 เฉพาะเจาะจง 0105540053582 00000 บรษิัท ชาญอนิเตอรเ์ทค 
จํากดั

5,874.30 บรษิัท ชาญอนิเตอรเ์ทค 
จํากดั

5,874.30 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016114 07/09/2020

96 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 29,767.40 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

29,767.40 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

29,767.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016115 07/09/2020

97 ซื-อ วสัดอุปุกรณ์
วทิยาศาสตรเ์พื"อการวจิยั

10,914.00 เฉพาะเจาะจง 0105551000817 00000 บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

10,914.00 บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

10,914.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016116 07/09/2020

98 จา้งเหมาบรกิารดแูล
บํารงุรกัษาเครื"องมอื
วทิยาศาสตร ์ระยะเวลา 1
 ปี จํานวน 2 คน

796,080.00 744,000.00 การประกาศเชญิชวนทั"วไป
 วธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

785,000.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

785,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016756 22/09/2020

99 ซื-อ วสัดอุปุกรณ์
วทิยาศาสตรเ์พื"อการวจิยั

6,955.00 เฉพาะเจาะจง 0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,955.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 6,955.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016117 07/09/2020

100 จา้ง โครงสรา้งนทิรรศการ
จดัแสดงผลงานโครงการ
ลดเปลี"ยนโลกกบัโตโยตา้

101,222.00 เฉพาะเจาะจง 3331000950281 รา้น เค เอ็คซทิ เอ็กซซ์บิชิั"น 101,222.00 รา้น เค เอ็คซทิ เอ็กซซ์บิชิั"น 101,222.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016070 03/09/2020

101 ซื-อ สารเคมเีพื"อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการพัฒนาระบบ
นําสง่ระดบันาโนกกัเก็บ
สารสกดัสมุนไพรเพื"อใช ้
ในผลติภณัฑเ์ครื"องสําอาง

3,210.00 เฉพาะเจาะจง 0105552040022 00000 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค 
จํากดั

3,210.00 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค 
จํากดั

3,210.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016237 09/09/2020

102 ซื-อ สารเคมเีพื"อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการ NPR: การ
พัฒนากระบวนการสกดั
สารมาตรฐานจากผัก
คราดหัวแหวน

24,577.90 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

24,577.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

24,577.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016238 09/09/2020

103 ซื-อวสัดวุทิยาศาสตร ์เพื"อ
ใชใ้นงานอเิลคทรอนคิส์
ในโครงการ

9,562.37 เฉพาะเจาะจง 0105540008838 00000 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากดั
9,562.37 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากดั
9,562.37 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016239 09/09/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

104 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

12,572.50 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ-ง จํากดั 12,572.50 บรษิัท ธรีะเทรดดิ-ง จํากดั 12,572.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016240 09/09/2020

105 ซื-อ สารเคมเีพื"อใชใ้น
โครงการการเตรยีม
สารประกอบไตรเอซาโบ
โรโลไพรดิเินยีมชนดิใหม่
 และการประยุกตใ์ชใ้น
การตรวจวดัทางเคม ีบน
ตวัรองรบัเซลลโูลส

38,092.00 เฉพาะเจาะจง 0125545000118 00000 บรษิัทเนชั"นแนล ไดเร็ค 
เน็ทเวริค์จํากดั

38,092.00 บรษิัทเนชั"นแนล ไดเร็ค 
เน็ทเวริค์จํากดั

38,092.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016241 09/09/2020

106 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
นํามาใชใ้นการทดลอง
ภายใตโ้ครงการการลด
ขนาดโมเลกลุของ
เบตา้กลแูคนฯ

9,790.50 เฉพาะเจาะจง 0105558157142 00000 บรษิัท พ.ีท.ีเครื"องมอืวทิย ์
จํากดั

9,790.50 บรษิัท พ.ีท.ีเครื"องมอืวทิย ์
จํากดั

9,790.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016242 09/09/2020

107 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

10,593.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

10,593.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

10,593.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016243 09/09/2020

108 ซื-อ ซื-อวสัดวุทิยาศาสตร ์
จํานวน 5 รายการ

19,474.00 เฉพาะเจาะจง 0105561180486 00000 บรษิัท ยู อาร ์ไซเอนทฟิิค 
จํากดัฃล

19,474.00 บรษิัท ยู อาร ์ไซเอนทฟิิค 
จํากดั

19,474.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016244 09/09/2020

109 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 12,305.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

12,305.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

12,305.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016146 08/09/2020

110 ซื-อ ครภุณัฑโ์ครงการ 95,230.00 เฉพาะเจาะจง 0105534001703 00000 บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค 
จํากดั

95,230.00 บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค 
จํากดั

95,230.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016147 08/09/2020

111 จา้ง ซอ่มแซมเปลี"ยน
อะไหลเ่ครื"อง Stenter 

เลขครภุณัฑ ์
6695-064-0001-000049

3-000 สงักดั ทมีวจิยั
นวตักรรมเสน้ใยนาโน 
(NFT) จํานวน 1 เครื"อง

105,930.00 เฉพาะเจาะจง 0105535156361 บรษิัทยูเนยีน ทเีอสแอล 
จํากดั

105,930.00 บรษิัทยูเนยีน ทเีอสแอล 
จํากดั

105,930.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016145 08/09/2020

112 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 460,800.00 เฉพาะเจาะจง Ningbo G-Plastic New 

Material Technology Co., 

Ltd

460,800.00 Ningbo G-Plastic New 

Material Technology Co., 

Ltd

460,800.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016225 09/09/2020

113 ซื-อ เครื"องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

4,660.00 เฉพาะเจาะจง 0105557090524 00000 บรษิัท บแีนสดอทเน็ต จํากดั 4,660.00 บรษิัท บแีนสดอทเน็ต จํากดั 4,660.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016148 08/09/2020

114 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

7,982.20 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ-ง จํากดั 7,982.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิ-ง จํากดั 7,982.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016149 08/09/2020

115 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 15,408.00 เฉพาะเจาะจง 0105537029838 00000 บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บ
ทาโกร จํากดั

15,408.00 บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บ
ทาโกร จํากดั

15,408.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016150 08/09/2020

116 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 3,691.50 เฉพาะเจาะจง 0105528002817 00000 บรษิัท เอกตรงเคมภีณัฑ ์
(1985) จํากดั

3,691.50 บรษิัท เอกตรงเคมภีณัฑ ์
(1985) จํากดั

3,691.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016151 08/09/2020

117 ซื-อ สาร Tetraethyl 

orthosilicate

9,704.90 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

9,704.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

9,704.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016152 08/09/2020

118 ซื-อ สารเคมเีพื"อใชใ้น
โครงการการเตรยีม
สารประกอบไตรเอซาโบ
โรโลไพรดิเินยีมชนดิใหม่
 และการประยุกตใ์ชใ้น
การตรวจวดัทางเคม ีบน
ตวัรองรบัเซลลโูลส

59,599.00 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

59,599.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

59,599.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016153 08/09/2020

119 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
นํามาใชใ้นการทดลอง
ภายใตโ้ครงการการศกึษา
ประสทิธภิาพและความ
ปลอดภยัของสารออก
ฤทธิEจากนมนํ-าเหลอืงจาก
ววั

5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105543069455 00000 บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี"ส ์จํากดั

5,350.00 บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี"ส ์จํากดั

5,350.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016154 08/09/2020

120 ซื-อวสัดวุทิยาศาสตร ์เพื"อ
นํามาใชใ้นการทดลอง
ภายใตโ้ครงการพัฒนา
ระบบทดสอบ
ประสทิธภิาพการยับยั -งการ
เขา้สูเ่ซลลข์องไวรสั 
SARS-CoV-2 และการ
เกดิภาวะพายุไซโตไคน์
เพื"อทดสอบสารออกฤทธิE
และผลติภณัฑ์

14,049.10 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

14,049.10 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

14,049.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016155 08/09/2020

121 ซื-อวสัดวุทิยาศาสตร ์เพื"อ
นํามาใชใ้นการทดลอง
ภายใตโ้ครงการพัฒนา
ระบบทดสอบ
ประสทิธภิาพการยับยั -งการ
เขา้สูเ่ซลลข์องไวรสั 
SARS-CoV-2 และการ
เกดิภาวะพายุไซโตไคน์
เพื"อทดสอบสารออกฤทธิE
และผลติภณัฑ์

4,173.00 เฉพาะเจาะจง 0105535041822 00000 บรษิัท แบงเทรดดิ-ง 1992 

จํากดั
4,173.00 บรษิัท แบงเทรดดิ-ง 1992 

จํากดั
4,173.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016156 08/09/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

122 ซื-อวสัดวุทิยาศาสตร ์เพื"อ
นํามาใชใ้นการทดลอง
ภายใตโ้ครงการพัฒนา
ระบบทดสอบ
ประสทิธภิาพการยับยั -งการ
เขา้สูเ่ซลลข์องไวรสั 
SARS-CoV-2 และการ
เกดิภาวะพายุไซโตไคน์
เพื"อทดสอบสารออกฤทธิE
และผลติภณัฑ์

18,029.50 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั

18,029.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั

18,029.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016157 08/09/2020

123 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

49,434.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั

49,434.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั

49,434.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016158 08/09/2020

124 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

28,890.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

28,890.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

28,890.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016159 08/09/2020

125 ซื-อ วสัดวุทิยเ์พื"อใชใ้น
โครงการ NPR: การ
พัฒนากระบวนการสกดั
สารมาตรฐานจากผัก
คราดหัวแหวน

6,206.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

6,206.00 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด์

6,206.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016160 08/09/2020

126 ซื-อ วสัดวุทิยเ์พื"อใชใ้น
โครงการ NPR: การ
พัฒนากระบวนการสกดั
สารมาตรฐานจากผัก
คราดหัวแหวน

4,665.20 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

4,665.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

4,665.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016161 08/09/2020

127 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

6,387.90 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี
 (ประเทศไทย) จํากดั

6,387.90 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี
 (ประเทศไทย) จํากดั

6,387.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016202 09/09/2020

128 ซื-อ กระดาษ A4 จํานวน 4
 ส ีเพื"อใหม้เีพยีงพอตอ่
การใชง้านของพนักงาน

15,065.60 เฉพาะเจาะจง 0105534031963 00000 บรษิัท สรุศริ ิจํากดั 15,065.60 บรษิัท สรุศริ ิจํากดั 15,065.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016203 09/09/2020

129 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 13,482.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

13,482.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

13,482.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016204 09/09/2020

130 ซื-อ วสัดอุปุกรณ์
วทิยาศาสตรเ์พื"อการวจิยั

21,025.50 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั"น จํากดั

21,025.50 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั"น จํากดั

21,025.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016205 09/09/2020

131 ซื-อ วสัดอุปุกรณ์
วทิยาศาสตรเ์พื"อการวจิยั

14,445.00 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั"น จํากดั

14,445.00 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั"น จํากดั

14,445.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016206 09/09/2020

132 ซื-อ วสัดอุปุกรณ์
วทิยาศาสตรเ์พื"อการวจิยั

14,209.60 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั"น จํากดั

14,209.60 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั"น จํากดั

14,209.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016207 09/09/2020

133 จา้ง ตดิตั -งทอ่สง่สแตน
เลสสําหรบัแกส๊ AIR , N2

 ,O2 หอ้งปฎบิัตกิารวจิยั 
INC2C 411

117,710.70 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

117,710.70 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

117,710.70 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016245 09/09/2020

134 ซื-อ วสัดอุปุกรณ์
วทิยาศาสตรเ์พื"อการวจิยั

19,688.00 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั"น จํากดั

19,688.00 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั"น จํากดั

19,688.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016208 09/09/2020

135 จา้งศกึษาผลของซลัเฟอร์
และไนโตรเจนที"มตีอ่
ประสทิธภิาพในการเรง่
ปฏกิริยิาการรดีวิซก์า๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด์

90,000.00 เฉพาะเจาะจง 1640100174313 00000 นาย ยุทธนา วงษ์หนองหวา้ 90,000.00 นาย ยุทธนา วงษ์หนองหวา้ 90,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016209 09/09/2020

136 ซื-อ Std. ICP 

ประกอบการวจิยั
13,540.85 เฉพาะเจาะจง 0105536072594 00000 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 13,540.85 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 13,540.85 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016246 09/09/2020

137 ซื-อ สารเคมเีพื"อใชใ้น
โครงการการเตรยีม
สารประกอบไตรเอซาโบ
โรโลไพรดิเินยีมชนดิใหม่
 และการประยุกตใ์ชใ้น
การตรวจวดัทางเคม ีบน
ตวัรองรบัเซลลโูลส

15,793.20 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

15,793.20 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

15,793.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016247 09/09/2020

138 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

16,371.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั

16,371.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั

16,371.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016248 09/09/2020

139 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
ใชใ้นการวจิยัเพื"อเก็บ
ตวัอย่างตะกอนดนิใตท้อ้ง
นํ-า

53,500.00 เฉพาะเจาะจง 0105551075302 00000 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จํากดั

53,500.00 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จํากดั

53,500.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016322 10/09/2020

140 ซื-อ สารเคมเีพื"อทําวจิยั 4,889.90 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

4,889.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

4,889.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016249 09/09/2020

141 ซื-อ Thermocouple 

สําหรบัวดัอณุหภมูิ
1,639.00 เฉพาะเจาะจง 0105549076224 00000 บรษิัท อารเ์อส คอมโพ

เน็นส ์จํากดั
1,639.00 บรษิัท อารเ์อส คอมโพ

เน็นส ์จํากดั
1,639.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016250 09/09/2020

142 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

6,420.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016251 09/09/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

143 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร ์
เพื"อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
พัฒนาระบบทดสอบ
ประสทิธภิาพการยับยั -งการ
เขา้สูเ่ซลลข์องไวรสั 
SARS-CoV-2 และการ
เกดิภาวะพายุไซโตไคน์
เพื"อทดสอบสารออกฤทธิE
และผลติภณัฑ์

89,495.99 เฉพาะเจาะจง 0105542028062 00000 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จํากดั

89,495.99 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จํากดั

89,495.99 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016252 09/09/2020

144 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

7,918.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

7,918.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

7,918.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016253 09/09/2020

145 ซื-อ สารเคมเีพื"อใชใ้นการ
วจิยั

8,838.20 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

8,838.20 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

8,838.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016254 09/09/2020

146 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

1,273.30 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

1,273.30 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

1,273.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016255 09/09/2020

147 ซื-อ สารเคมเีพื"อใชใ้นการ
ทําวจิยั

17,890.40 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

17,890.40 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

17,890.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016318 10/09/2020

148 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
นํามาใชใ้นการทดลอง

5,852.90 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

5,852.90 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

5,852.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016319 10/09/2020

149 ซื-อ วสัดวุทิยฯ์เพื"อ
นํามาใชใ้นการวจิยั

6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั"น จํากดั

6,420.00 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั"น จํากดั

6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016320 10/09/2020

150 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร ์
(หลอดเซ็นตฟิิว) เพื"อใช ้
ในการทําวจิยั

22,042.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

22,042.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

22,042.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016321 10/09/2020

151 จา้งการทดสอบความ
ปลอดภยัของไมโครพลา
สตกิตอ่ตวัออ่นของปลา
มา้ลาย

18,000.00 เฉพาะเจาะจง 1100200925765 00000 นางสาว วรศิรา จนัทรโ์ถ 18,000.00 นางสาว วรศิรา จนัทรโ์ถ 18,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016258 09/09/2020

152 จา้ง ซอ่มแซมเปลี"ยน
อะไหล ่ตูเ้ย็นและตูแ้ช ่
จํานวน 2 เครื"อง

25,466.00 เฉพาะเจาะจง 0105551023752 00000 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค 
จํากดั

25,466.00 บรษิัท กรนี ซายน ์เทค 
จํากดั

25,466.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016293 10/09/2020

153 ซื-อ Sampling Valve 

สําหรบั GC2010

230,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105546074786 00000 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

230,000.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

230,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016395 11/09/2020

154 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร ์
สําหรบัตรวจวดั protein 

marker บนเซลล ์
macrophages

16,050.00 เฉพาะเจาะจง 0105539106911 00000 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 16,050.00 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 16,050.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016386 11/09/2020

155 ซื-อวสัดวุทิยาศาสตร ์ใช ้
สําหรบัเลี-ยงเซลลป์อด

5,136.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

5,136.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

5,136.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016387 11/09/2020

156 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

13,910.00 เฉพาะเจาะจง 0103545011754 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั เมดแิคร ์
ซพัพลาย

13,910.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั เมดแิคร ์
ซพัพลาย

13,910.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016388 11/09/2020

157 ซื-อสารเคมเีพื"อการวจิยั 9,287.60 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,287.60 บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,287.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016389 11/09/2020

158 ซื-อวสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
นํามาใชใ้นการทดลอง

9,844.00 เฉพาะเจาะจง 0125552013483 00000 บรษิัท ไตร โซลชูั"น จํากดั 9,844.00 บรษิัท ไตร โซลชูั"น จํากดั 9,844.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016390 11/09/2020

159 ซื-อ สารเคมเีพื"อนํามาใช ้
ในการทดลอง

2,354.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

2,354.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

2,354.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016391 11/09/2020

160 ซื-อวสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
นํามาใชใ้นงานวจิยั

9,416.00 เฉพาะเจาะจง 0125552013483 00000 บรษิัท ไตร โซลชูั"น จํากดั 9,416.00 บรษิัท ไตร โซลชูั"น จํากดั 9,416.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016392 11/09/2020

161 ซื-อ สารเคมเีพื"อการทําวจิยั 29,746.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

29,746.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

29,746.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016393 11/09/2020

162 ซื-อวสัดวุทิยาศาสตร ์เพื"อ
นํามาใชใ้นการทดลอง
ภายใตโ้ครงการพัฒนา
ระบบทดสอบ
ประสทิธภิาพการยับยั -งการ
เขา้สูเ่ซลลข์องไวรสั 
SARS-CoV-2 และการ
เกดิภาวะพายุไซโตไคน์
เพื"อทดสอบสารออกฤทธิE
และผลติภณัฑ์

26,589.50 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

26,589.50 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

26,589.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016394 11/09/2020

163 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร ์
เพื"อนํามาใชใ้นการ
ทดลองภายใตโ้ครงการ
การศกึษาประสทิธภิาพ
และความปลอดภยัของ
สารออกฤทธิEจากนม
นํ-าเหลอืงจากววั

42,553.90 เฉพาะเจาะจง 0105534072937 00000 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค
 จํากดั

42,553.90 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค
 จํากดั

42,553.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016397 11/09/2020

164 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
ใชใ้นการทดสอบฤทธิE
ทางชวีภาพของผักเชยีงดา

2,664.30 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 2,664.30 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 2,664.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016398 11/09/2020

165 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร ์
(DSC Al-crucible) เพื"อ
ใชใ้นการทําวจิยั

28,890.00 เฉพาะเจาะจง 0105543079477 00000 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรู
เมน้ทจ์ํากดั

28,890.00 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรู
เมน้ทจ์ํากดั

28,890.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016399 11/09/2020

166 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
นํามาใชใ้นการทดลอง

9,833.30 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

9,833.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

9,833.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016400 11/09/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

167 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
ทําการวจิยั

12,460.15 เฉพาะเจาะจง 0135543004621 00000 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ตฟิิค จํากดั

12,460.15 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ตฟิิค จํากดั

12,460.15 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016401 11/09/2020

168 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
ทําการวจิยั จํานวน  4 

รายการ

53,441.15 เฉพาะเจาะจง 0105538006408 00000 บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค
 จํากดั

53,441.15 บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค
 จํากดั

53,441.15 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016402 11/09/2020

169 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

11,556.00 เฉพาะเจาะจง 0105555020499 00000 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั 11,556.00 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั 11,556.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016403 11/09/2020

170 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

1,498.00 เฉพาะเจาะจง 0105554096467 00000 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

1,498.00 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

1,498.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016404 11/09/2020

171 ซื-อ สารเคมสีําหรบัใชใ้น
โครงการวจิยั

7,490.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

7,490.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

7,490.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016408 11/09/2020

172 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร์
สําหรบัใชใ้นการวจิยั

21,400.00 เฉพาะเจาะจง 0105562081350 00000 บรษิัท แทน เทค อนิ
โนเวชั"น จํากดั

21,400.00 บรษิัท แทน เทค อนิ
โนเวชั"น จํากดั

21,400.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016409 11/09/2020

173 ซื-อ สารเคมสีําหรบัใช ้
ปฏบิัตงิานวจิยั

59,834.40 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

59,834.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

59,834.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016410 11/09/2020

174 ซื-อ สารเคมเีพื"องานวจิยั 2
 รายการ

5,885.00 เฉพาะเจาะจง 0103521013676 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
5,885.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
5,885.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016411 11/09/2020

175 ซื-อแกส๊ O2 และ N2 

สําหรบัทําการทดลอง
6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี

จํากดั
6,420.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี

จํากดั
6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016412 11/09/2020

176 ซื-อ สารเคมเีพื"อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการพัฒนาแผ่น
แปะเข็มขนาดไมโครเมตร
เพื"อการนําสง่สารผ่านชั -น
ผวิหนัง

36,326.50 เฉพาะเจาะจง 0125554020762 00000 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจิ
เนยีริ"ง จํากดั

36,326.50 บรษิัท บุญนําพา เอ็นจิ
เนยีริ"ง จํากดั

36,326.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016413 11/09/2020

177 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร์
สําหรบัใชใ้นงานวจิยั

15,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั

15,000.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั

15,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016414 11/09/2020

178 ซื-อ วสัดวุทิยเ์พื"อใชใ้น
โครงการ NPR: การ
พัฒนากระบวนการสกดั
สารมาตรฐานจากผัก
คราดหัวแหวน

4,173.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

4,173.00 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด์

4,173.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016415 11/09/2020

179 จา้ง ผลติและออกแบบ
งานสมัมนาและ
นทิรรศการรปูแบบเสมอืน
จรงิบนแพลตฟอรม์
ออนไลน ์(เครื"องสําอาง)

128,400.00 เฉพาะเจาะจง 0125542006506 00000 บรษิัท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิั"น 
แมเนจเมน้ท ์จํากดั

128,400.00 บรษิัท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิั"น 
แมเนจเมน้ท ์จํากดั

128,400.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016510 14/09/2020

180 ซื-อ ป้ายเตอืนอนัตราย
และป้ายดา้นความ
ปลอดภยัเพิ"มเตมิ เพื"อใช ้
ในการตดิตั -งทดแทนป้าย
ที"ชํารดุในพื-นที"ปฏบิัตงิาน

34,374.82 เฉพาะเจาะจง 0125556000637 00000 บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติE 
จํากดั

34,374.82 บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติE 
จํากดั

34,374.82 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016425 11/09/2020

181 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวเิคราะหห์าปรมิาณ
สาร HMF ที"ไดจ้ากการ
สงัเคราะห์

67,602.60 เฉพาะเจาะจง 0105546074786 00000 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

67,602.60 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

67,602.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016380 11/09/2020

182 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 39,590.00 เฉพาะเจาะจง 0105545108067 00000 บรษิัท เดริม์สแกน เอเชยี 
จํากดั

39,590.00 Dermscan Asia Co.,Ltd 39,590.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016426 11/09/2020

183 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 120,000.00 เฉพาะเจาะจง 0994000158378 00000 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล

120,000.00 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล

120,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016511 14/09/2020

184 จา้งวเิคราะหส์าระสําคญั
ในสารสกดัไทรเลอืด 
(crudeและaqueous 

extract)และทดสอบ
ประสทิธภิาพในการเป็น
สารตา้นอนุมูลอสิระของ
สารสกดัและสารสําคญัที"
พบใน crudeและaqueous

 extract ของสารสกดัไทร
เลอืดในระดบัเซลล์

5,000.00 เฉพาะเจาะจง 1850400054834 00000 รววิรรณ หนูอนิทร 5,000.00 Miss. รววิรรณ หนูอนิทร 5,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016512 14/09/2020

185 ซื-อ วสัดอุปุกรณเ์พื"อให ้
เพยีงพอตอ่การใชง้าน

10,539.51 เฉพาะเจาะจง 0105537143215 00000 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จํากดั
10,539.51 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จํากดั
10,539.51 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016513 14/09/2020

186 จา้งทําสติFกเกอร ์สําหรบั
ตดิผลงานวจิยั

5,692.40 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

5,692.40 หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

5,692.40 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016514 14/09/2020

187 ซื-อ อาหารเลี-ยงเซลล์ 144,450.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

144,450.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

144,450.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016539 14/09/2020

188 ซื-อ Liquid Nitrogen 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 0115556010373 00000 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊
แอนดเ์คมคิลัซพัพลาย 
จํากดั

32,100.00 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊
แอนดเ์คมคิลัซพัพลาย 
จํากดั

32,100.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016515 14/09/2020

189 จา้ง ใชใ้นการตรวจนับ
พัสดปุระจําปี 2563

1,498.00 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

1,498.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

1,498.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016523 14/09/2020

190 ซื-อ สาร 
1,4-

DIAZABICYCLO[2.2.2]

OCTANE

3,959.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

3,959.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

3,959.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016524 14/09/2020

191 ซื-อ สาร Ethanol 3,424.00 เฉพาะเจาะจง 0105552040022 00000 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค 
จํากดั

3,424.00 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค 
จํากดั

3,424.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016525 14/09/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

192 ซื-อ Bruker AFM Probe 

SCM-PIT-V2

51,360.00 เฉพาะเจาะจง 0135553004011 00000 บรษิัท เครส นาโนโซลชูั"น 
(ประเทศไทย) จํากดั

51,360.00 บรษิัท เครส นาโนโซลชูั"น 
(ประเทศไทย) จํากดั

51,360.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016526 14/09/2020

193 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

27,820.00 เฉพาะเจาะจง 0105538067652 00000 บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี" อนิสทรู
เมน้ท ์จํากดั

27,820.00 บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี" อนิสทรู
เมน้ท ์จํากดั

27,820.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016527 14/09/2020

194 ซื-อ Pipette tips 9,897.50 เฉพาะเจาะจง 0105534078927 00000 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

9,897.50 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค
 จํากดั

9,897.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016528 14/09/2020

195 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร์
สําหรบัใชป้ฏบิัตงิานตาม
โครงการ

57,309.20 เฉพาะเจาะจง 0105551086207 00000 บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์
จํากดั

57,309.20 บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์
จํากดั

57,309.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016529 14/09/2020

196 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

42,907.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

42,907.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

42,907.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016532 14/09/2020

197 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 14,445.00 เฉพาะเจาะจง 0105555092155 00000 บรษิัท อซั ไซแอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั

14,445.00 บรษิัท อซั ไซแอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั

14,445.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016625 16/09/2020

198 ซื-อ ขวดกน้กลม 3 คอ 
พรอ้มขอ้ตอ่ลดขนาด

9,480.20 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

9,480.20 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด์

9,480.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016533 14/09/2020

199 ซื-อ สารเคม ีสําหรบัใชใ้น
การสรา้งวสัดโุครงสรา้งนา
โนเพื"อดกัจบักา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด์

2,568.00 เฉพาะเจาะจง 0103545018741 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย่์

2,568.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย่์

2,568.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016534 14/09/2020

200 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

8,025.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

8,025.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

8,025.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016535 14/09/2020

201 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
ใชใ้นการทดสอบฤทธิE
ทางชวีภาพของผักเชยีงดา

706.20 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

706.20 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

706.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016536 14/09/2020

202 จา้ง ซอ่มแซมเปลี"ยน
อะไหลเ่ครื"อง 
Chemisorption Analyzer

 เลขครภุณัฑ ์
6630-027-0001-000007

8-000 สงักดัทมีวจิยั
ตวัเรง่ปฏกิริยิา 
(CAT)จํานวน1 เครื"อง

29,963.42 เฉพาะเจาะจง 0105560025100 00000 บรษิัท แอนตนั พาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

29,963.42 บรษิัทแอนตนั พาร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

29,963.42 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016564 15/09/2020

203 จา้ง ซอ่มแซมและเปลี"ยน
 Battery เครื"องสํารองไฟ
 UPS ของเครื"อง GC 

เลขครภุณัฑ ์
6110-012-0001-000067

3-000 สงักดั ทมีวจิยัการ
วเิคราะหร์ะดบันาโน 
(NCH) จํานวน 1 เครื"อง

20,865.00 เฉพาะเจาะจง 0125541004127 00000 บรษิัท พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค 
เอ็นจเินยีริ"ง จํากดั

20,865.00 บรษิัท พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค 
เอ็นจเินยีริ"ง จํากดั

20,865.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016565 15/09/2020

204 จา้ง สื"อกจิกรรม Happy 

Work Place : Happy 

Birth Day

5,564.00 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

5,564.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

5,564.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016566 15/09/2020

205 จา้ง การศกึษากลไกการ
จบักนัของกราฟีนกบัไม
โครอารเ์อ็นเอ ดว้ย
แบบจําลองคอมพวิเตอร์

27,000.00 เฉพาะเจาะจง 3101700563584 00000 นางสาว ประภาศริ ิพงษ์
ประยูร

27,000.00 นางสาว ประภาศริ ิพงษ์
ประยูร

27,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016567 15/09/2020

206 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 27,000.00 เฉพาะเจาะจง 0994000158378 00000 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล

27,000.00 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล

27,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016568 15/09/2020

207 จา้ง ซอ่มแซมเปลี"ยน
อะไหล ่เครื"อง  Gas 

chromatograph เลข
ครภุณัฑ ์
6625-011-0001-000007

7-000 สงักดัทมีวจิยั
ตวัเรง่ปฏกิริยิา (CAT) 

จํานวน 1 เครื"อง

52,644.00 เฉพาะเจาะจง 0105546074786 00000 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

52,644.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

52,644.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016569 15/09/2020

208 ซื-อ สายไฟ High Voltage

 สําหรบั ชดุเครื"องจา่ย
สญัญาณไฟฟ้าแรงดนัสงู 
เลขครภุณัฑ ์
6115-001-0001-000039-

000 สงักดั ทมีวจิยั
นวตักรรมเสน้ใยนาโน 
(NFT) จํานวน 1 เครื"อง

35,310.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

35,310.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

35,310.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016570 15/09/2020

209 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 0994000158378 00000 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล

1,000.00 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล

1,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016571 15/09/2020

210 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

31,886.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

31,886.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

31,886.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016605 16/09/2020

211 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
นํามาใชใ้นการสงัเคราะห์
ตวัเรง่ปฏกิริยิาสําหรบัการ
ผลติสาร 5-HMF

18,725.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

18,725.00 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด์

18,725.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016607 16/09/2020

212 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
ใชใ้นงานวจิยั

49,862.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

49,862.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

49,862.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016608 16/09/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

213 ซื-อ สารเคมเีพื"อนํามาใช ้
ในการทดลองภายใต ้
โครงการการพัฒนา
กระบวนการแปรรปู
นํ-าตาลที"มคีารบ์อน 6 ตวั 
ใหเ้ป็น 5-ไฮดรอกซเีมทลิ
เฟอรฟ์ูรลั (HMF) ใน
ระบบตวัทําละลาย 2 วฏั
ภาค

6,248.80 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

6,248.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

6,248.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016609 16/09/2020

214 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
นํามาใชใ้นการสงัเคราะห์
ตวัเรง่ปฏกิริยิาสําหรบัการ
ผลติสาร 5-HMF

7,276.00 เฉพาะเจาะจง 0105521000649 00000 บรษิัท เอกศลิปกรงุเทพ 
จํากดั

7,276.00 บรษิัท เอกศลิปกรงุเทพ 
จํากดั

7,276.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016610 16/09/2020

215 ซื-อ สารเคม ีสําหรบัใชใ้น
การสรา้งวสัดโุครงสรา้งนา
โนเพื"อดกัจบักา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด์

3,210.00 เฉพาะเจาะจง 0105529005259 00000 บรษิัท แล็บซสีเต็มส ์จํากดั 3,210.00 บรษิัท แล็บซสีเต็มส ์จํากดั 3,210.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016611 16/09/2020

216 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

25,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105550063246 00000 บรษิัท ควิไบโอซายน ์จํากดั 25,000.00 บรษิัท ควิไบโอซายน ์จํากดั 25,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016613 16/09/2020

217 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

75,328.00 เฉพาะเจาะจง 0125546003765 00000 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส(์ประเทศไทย) 

จํากดั

75,328.00 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส(์ประเทศไทย) 

จํากดั

75,328.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016614 16/09/2020

218 ซื-อ สารเคมเีพื"อใชป้ฏฺบิัต ิ
งานภายใตโ้ครงการ

80,260.70 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

80,260.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

80,260.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016615 16/09/2020

219 ซื-อ วสัด ุFlask Round 

Pyrex 500ml. 29/32

3,852.00 การจา้งที"ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

0105558061358 00000 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,852.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 3,852.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016616 16/09/2020

220 ซื-อ สาร Citric acid 

anhydrous

3,327.70 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

3,327.70 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

3,327.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016617 16/09/2020

221 ซื-อ สาร Sodium chloride 3,317.00 การจา้งที"ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

3,317.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

3,317.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016618 16/09/2020

222 จา้งจดัทําวดีทีศันเ์ผยแพร่
ผลงานวจิยันาโนโรโบตกิ 
(Nano Robotic)

80,250.00 เฉพาะเจาะจง 0105557026206 00000 บรษิัททร ีซกิตี-ไนน ์จํากดั 80,250.00 บรษิัททร ีซกิตี-ไนน ์จํากดั 80,250.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016683 17/09/2020

223 ซื-อ pH electrode  (บ.

เมทเลอ่ร)์
29,211.00 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากดั
29,211.00 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากดั
29,211.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016604 16/09/2020

224 จา้ง ซอ่มแซมเปลี"ยน
อะไหล ่ของเครื"องบดอดั
ลดขนาดโมเลกลุของสาร 
(Homogenizer) เลข
ครภุณัฑ ์
3443-001-0001-000002

5-000 สงักดั ทมีวจิยั
กระบวนการระดบันาโน
เพื"ออตุสาหกรรมเกษตร 
(ACP) จํานวน 1 เครื"อง

24,977.01 เฉพาะเจาะจง 0105538059609 00000 บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ-ง 
จํากดั

24,977.01 บรษิัทพ ีซ ีแอล โฮลดิ-ง 
จํากดั

24,977.01 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016628 16/09/2020

225 ซื-อ Check valve สําหรบั
เครื"อง Vacuum mixer 

(10L) เลขครภุณัฑ ์
3660-002-0001-000003

4-000 สงักดั โรงงาน
ตน้แบบผลติเครื"องสําอาง
ระดบันาโน (CPP)

9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0105551011371 00000 บรษิัท แวนการด์ ซสิเต็ม
จํากดั

9,630.00 บรษิัท แวนการด์ ซสิเต็ม
จํากดั

9,630.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016629 16/09/2020

226 ซื-อ Tube Silicone 

สําหรบั เครื"องจา่ย
ตวัอย่างลงบนจานอาหาร 
เลขครภุณัฑ ์
6695-064-0001-000023

7-000 สงักดัทมีวจิยัการ
วเิคราะหร์ะดบันาโน 
(NCH) จํานวน 1 เครื"อง

5,992.00 เฉพาะเจาะจง 0115560022607 00000 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 

จํากดั
5,992.00 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 

จํากดั
5,992.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016630 16/09/2020

227 จา้ง ทดสอบฤทธิEในการ
ยับยั -งเชื-อไวรสั

174,000.00 เฉพาะเจาะจง 0994000158378 00000 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล

174,000.00 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล

174,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016631 16/09/2020

228 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 20,960.00 เฉพาะเจาะจง Cal Bioreagents 20,960.00 Cal Bioreagents 20,960.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016621 16/09/2020

229 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 84,320.00 เฉพาะเจาะจง 00000 EastCoast Bio, Inc. 84,320.00 EastCoast Bio, Inc. 84,320.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016622 16/09/2020

230 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร์
สําหรบัใชป้้องกนัไอ
ระเหยของตวัอย่าง

7,789.60 เฉพาะเจาะจง 0105538006408 00000 บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค
 จํากดั

7,789.60 บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค
 จํากดั

7,789.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016651 17/09/2020

231 ซื-อ สารเคมสีําหรบัใชใ้น
โครงการวจิยั

5,735.20 เฉพาะเจาะจง 0105556168848 00000 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากดั

5,735.20 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากดั

5,735.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016652 17/09/2020

232 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

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

8,667.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

8,667.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016653 17/09/2020

233 ซื-อ แกส๊ ฮเีลยีม เพื"อมา
ใชส้ําหรบัปฏบิัตงิานวจิยั
ในโครงการ

11,770.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

11,770.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

11,770.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016654 17/09/2020

234 ซื-อ วสัด ุOmnipore 

Membrane Filter

14,712.50 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

14,712.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

14,712.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016655 17/09/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

235 ซื-อ วสัดวุทิย ์เพื"อใชใ้น
โครงการ การพัฒนาสตูร
ตํารบัผลติภณัฑป์ิดผม
ขาวชนดิครมีฯ

86,242.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

86,242.00 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด์

86,242.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016656 17/09/2020

236 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

26,750.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

26,750.00 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

26,750.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016657 17/09/2020

237 จา้ง อปุกรณ ์Live สด 
พรอ้มอปุกรณป์ระกอบ/

สายไฟเชื"อมตอ่  เพื"อใช ้
ในกจิกรรมจดัสมัมนา
หัวขอ้ “มาตรการและแนว
ทางการคุม้ครองแรงงาน
จากความเสี"ยงที"อาจ
เกดิขึ-นจากวสัดนุาโนใน
กระบวนการผลติ”

16,050.00 เฉพาะเจาะจง 0105557026206 00000 บรษิัททร ีซกิตี-ไนน ์จํากดั 16,050.00 บรษิัททร ีซกิตี-ไนน ์จํากดั 16,050.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016718 21/09/2020

238 ซื-อ ระบบกลอ้งวงจรปิด
พรอ้มอปุกรณแ์ละตดิตั -ง 
จํานวน 1 ระบบ สําหรบั
หอ้งปฎบิัตกิารวจิยั 
INC2B 204 

โครงการวจิยัสารสกดัจาก
กญัชา

99,878.08 เฉพาะเจาะจง 0105557090524 00000 บรษิัท บแีนสดอทเน็ต จํากดั 99,878.08 บรษิัท บแีนสดอทเน็ต จํากดั 99,878.08 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016658 17/09/2020

239 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

8,709.80 เฉพาะเจาะจง 0107537000190 00000 บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากดั 
(มหาชน)

8,709.80 บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากดั 
(มหาชน)

8,709.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016778 22/09/2020

240 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

3,638.00 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 3,638.00 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 3,638.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016779 22/09/2020

241 ซื-อ วสัดอุปุกรณ์
วทิยาศาสตรเ์พื"อการวจิยั

54,716.16 เฉพาะเจาะจง Mouser Electronics 54,716.16 Mouser Electronics 54,716.16 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016678 17/09/2020

242 จา้ง บํารงุรกัษาเครื"อง 
Total Organic Carbon 

Analyzer เลขครภุณัฑ ์
6630-028-0001-000000

1-000 สงักดัทมีวจิยั
ตวัเรง่ปฏกิริยิา (CAT) 

จํานวน 1 เครื"อง

10,165.00 เฉพาะเจาะจง 0105518007913 00000 บรษิัท ออโตเมชั"น เซอรว์สิ
 จํากดั

10,165.00 บรษิัท ออโตเมชั"น เซอรว์สิ
 จํากดั

10,165.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016681 17/09/2020

243 จา้งสบืคน้วรรณกรรมการ
สงัเคราะหต์วัเรง่ปฏกิริยิา
ของแข็งชนดิกรดที"ใช ้
วสัดคุารบ์อนเป็น
ฐานรองรบั

5,000.00 เฉพาะเจาะจง 1749800202406 00000 นางสาว รตัตกิาล กลอ่ม
บรรจง

5,000.00 นางสาว รตัตกิาล กลอ่ม
บรรจง

5,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016719 21/09/2020

244 จา้ง บํารงุรกัษาและสอบ
เทยีบ Micropipette เลข
ครภุณัฑ ์
8901-001-0001-000252

5-000 สงักดั ทมีวจิยั
ตวัเรง่ปฏกิริยิา (CAT) 

จํานวน 1 เครื"อง

1,070.00 เฉพาะเจาะจง 0105543062795 00000 บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

1,070.00 บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

1,070.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016720 21/09/2020

245 ซื-อ ถงุมอืยางธรรมชาต ิ
สําหรบัปฏบิัตงิานใน
หอ้งปฏบิัตกิาร (สญัญา
รายปี"  2564) เริ"ม 1 

ตลุาคม 2563 -15 

กนัยายน 2564)

181,472.00 เฉพาะเจาะจง 0105560211299 00000 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 
จํากดั

160,928.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 
จํากดั

160,928.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20017016 25/09/2020

246 ซื-อ ถงุมอืไนไตร สําหรบั
ปฏบิัตงิานกบัสารเคม ี
(สญัญารายปี"  2564) 

จํานวน 12 เดอืน (1 

ตลุาคม 2563 -15 

กนัยายน 2564)

374,500.00 เฉพาะเจาะจง 0135556001765 00000 บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากดั 374,500.00 บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากดั 374,500.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20017017 25/09/2020

247 ซื-อ สารเคมเีพื"องานวจิยั 149,800.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

149,800.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

149,800.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016920 24/09/2020

248 จา้งเหมาบรกิารสนับสนุน
ภารกจิดา้นการจดัซื-อจดั
จา้งและการบรหิารสญัญา
เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ใหบ้รรลไุด ้
ตามแผนงานและ
เป้าหมายที"วางไว ้

626,078.40 626,078.40 การประกาศเชญิชวนทั"วไป
 วธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

618,000.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

618,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016805 22/09/2020

249 จา้งเหมาบรกิาร
ประสานงานนทิรรศการ 
และออกแบบสื""อ 
ผลติภณัฑผ์ลงานวจิยั 
เพื"อการสื"อสารและ
ประชาสมัพันธ์

613,752.00 613,752.00 การประกาศเชญิชวนทั"วไป
 วธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

610,000.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

610,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016802 22/09/2020

250 จา้งดําเนนิการพัฒนา
อนุภาคนาโนกกัเก็บสาร
สกดัสมุนไพร

180,000.00 เฉพาะเจาะจง 1120600149819 00000 นารนิทร ์ไพบูลย์ 180,000.00 Miss. นารนิทร ์ไพบูลย์ 180,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016962 24/09/2020

251 ซื-อวสัดสุ ิ-นเปลอืงเพื"อใช ้
กบัเครื"อง CHNS จํานวน 
2 รายการ

10,534.15 เฉพาะเจาะจง 0105543091744 00000 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์
(ประเทศไทย) จํากดั

10,534.15 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์
(ประเทศไทย) จํากดั

10,534.15 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016780 22/09/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

252 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

33,517.75 เฉพาะเจาะจง 0115560022607 00000 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 

จํากดั
33,517.75 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 

จํากดั
33,517.75 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016781 22/09/2020

253 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร์
สําหรบัใชใ้นงานวจิยั

6,420.00 เฉพาะเจาะจง 0105559060797 00000 บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ 
จํากดั

6,420.00 บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ 
จํากดั

6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016782 22/09/2020

254 ซื-อ วสัดสุําหรบัใช ้
ปฏบิัตงิานตามโครงการ

6,527.00 เฉพาะเจาะจง 0103555018441 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

6,527.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

6,527.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016777 22/09/2020

255 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

24,289.00 เฉพาะเจาะจง 0105534072937 00000 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค
 จํากดั

24,289.00 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค
 จํากดั

24,289.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016783 22/09/2020

256 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

5,671.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั

5,671.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั

5,671.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016784 22/09/2020

257 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

5,992.00 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

5,992.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

5,992.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016785 22/09/2020

258 ซื-อ แกส๊ Argon สําหรบั
ปฏบิัตงิานวจิยั

5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

5,350.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

5,350.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016786 22/09/2020

259 ซื-อ สารเคมแีละวสัด ุเพื"อ
ใชใ้นการพัฒนาตวัเรง่
ปฏกิริยิานาโนและระบบ
การผลติเชี-อเพลงิชวีภาพ
และโอเลโอเคมภีณัฑท์ี"
เกี"ยวขอ้ง

4,173.00 เฉพาะเจาะจง 0105522017707 00000 บรษิัท สยามจมิมารแ์มน 
จํากดั

4,173.00 บรษิัท สยามจมิมารแ์มน 
จํากดั

4,173.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016791 22/09/2020

260 ซื-อ Echem Cell with 

larger inlet (Teflon)

12,840.00 เฉพาะเจาะจง 0102542000050 00000 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

12,840.00 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล
เอส พ ีกลาส แอนด์

12,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016792 22/09/2020

261 ซื-อ วสัด ุขอ้ตอ่แสตนเลส 
เพื"อการวจิยั

20,838.25 เฉพาะเจาะจง 0105537062398 00000 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติ-งจํากดั

20,838.25 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติ-งจํากดั

20,838.25 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016793 22/09/2020

262 ซื-อ For CHN Analysis 37,284.15 เฉพาะเจาะจง 0105543091744 00000 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์
(ประเทศไทย) จํากดั

37,284.15 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์
(ประเทศไทย) จํากดั

37,284.15 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016794 22/09/2020

263 ซื-อ สารเคม ีHydriodic 

acid

29,318.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

29,318.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

29,318.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016795 22/09/2020

264 ซื-อ สาร Molecular 

sieves, 3 A beads, 4-8

 mesh เพื"อใชใ้นการ
ทดลอง

69,550.00 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

69,550.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

69,550.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016796 22/09/2020

265 ซื-อ วสัด ุสารเคมเีพื"อการ
วจิยั

3,477.50 เฉพาะเจาะจง 0105558157142 00000 บรษิัท พ.ีท.ีเครื"องมอืวทิย ์
จํากดั

3,477.50 บรษิัท พ.ีท.ีเครื"องมอืวทิย ์
จํากดั

3,477.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016797 22/09/2020

266 ซื-อ สารเคม(ีกา๊ส)เพื"อใช ้
ในการทําวจิยั

12,840.00 เฉพาะเจาะจง 0105534016981 00000 บรษิัท แอร ์ลคิวดิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

12,840.00 บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

12,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016798 22/09/2020

267 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

16,050.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

16,050.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

16,050.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016799 22/09/2020

268 จา้งเหมาจดัการขอ้มูล
วสัดแุละครภุณัฑ ์ศนูยน์า
โนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
เพื"อบรหิารจดัการพัสดุ
อย่างมปีระสทิธภิาพ

73,188.00 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

73,188.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

73,188.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016763 22/09/2020

269 จา้งสงัเคราะห ์และ
วเิคราะหต์วัเรง่ปฏกิริยิาใน
กลุม่โครงขา่ยโลหะ-

อนิทรยี์

25,000.00 เฉพาะเจาะจง 1102700721982 00000 นางสาววรีวรรณ นิ"มไศละ 25,000.00 นางสาววรีวรรณ นิ"มไศละ 25,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016884 23/09/2020

270 ซื-อ Belt drive สําหรบั
เครื"อง Mini bench top 

reactor เลขครภุณัฑ ์
6695-064-0001-000050

5-000 สงักดัทมีวจิยั
ตวัเรง่ปฏกิริยิา 
(CAT)จํานวน1 งาน

2,675.00 เฉพาะเจาะจง 0105522017707 00000 บรษิัท สยามจมิมารแ์มน 
จํากดั

2,675.00 บรษิัท สยามจมิมารแ์มน 
จํากดั

2,675.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016885 23/09/2020

271 ซื-อ วสัดอุปุกรณ์ 6,527.00 เฉพาะเจาะจง 0735546001716 00000 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั"น จํากดั

6,527.00 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทิ
เกรชั"น จํากดั

6,527.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016886 23/09/2020

272 ซื-อ ขอ้ตอ่ลมของเครื"อง
เคลอืบฟิลม์บางดว้ยวธิี
ระเหยสาร เลขครภุณัฑ ์
6695-064-0001-000024

4-000 สงักดั ทมีวจิยั
นวตักรรมเคลอืบนาโน 
(INC) จํานวน 1 งาน

6,975.33 เฉพาะเจาะจง 0205559039011 00000 บรษิัท ไอคอนเซอรว์สิ 
จํากดั

6,975.33 บรษิัท ไอคอนเซอรว์สิ จํากดั 6,975.33 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016887 23/09/2020

273 ซื-อ สารเคมเีพื"อการวจิยั 43,520.00 เฉพาะเจาะจง Cal Bioreagents 43,520.00 Cal Bioreagents 43,520.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016888 23/09/2020

274 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

106,624.00 เฉพาะเจาะจง MatTek Corporation 106,624.00 MatTek Corporation 106,624.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016926 24/09/2020

275 ซื-อ สารเคมเีพื"องานวจิยั 278,200.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 00000 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

278,200.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

278,200.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016961 24/09/2020

276 ซื-อ ครภุณัฑโ์ครงการ ตู ้
แชแ่ข็งอณุหภมูติํ"า -80 

องศาเซลเซยีส (Freezer

 -80◦C) พรอ้มตดิตั -ง

749,000.00 747,663.55 การประกาศเชญิชวนทั"วไป
 วธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

0105526016578 00000 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

749,000.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

749,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016917 24/09/2020

277 จา้งวเิคราะหโ์ลหะ 9 ชนดิ
 ในนํ-าและตะกอนดนิดว้ย
เทคนคิ ICP-MS

20,000.00 เฉพาะเจาะจง 1200100544041 นายอนุพงษ์ เนื-อแกว้ 20,000.00 นายอนุพงษ์ เนื-อแกว้ 20,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016921 24/09/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 

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

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

278 จา้งซอ่มแซมเปลี"ยน
อะไหลเ่ครื"องปัF ม
สญุญากาศ เลขครภุณัฑ ์
6640-017-0001-000001

6-000 สงักดัทมีวจิยันาโน
เทคโนโลยเีพื"อคณุภาพ
ชวีติและเวชสําอาง
(NLC)จํานวน1 เครื"อง

28,248.00 เฉพาะเจาะจง 0105547094373 00000 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากดั
28,248.00 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากดั
28,248.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016922 24/09/2020

279 ซื-อ ครภุณัฑ์ 44,619.00 เฉพาะเจาะจง 0105542014657 00000 บรษิัท ฮานนา อนิสทรู
เมน้ทส์ (ประเทศไทย) จํากดั

44,619.00 บรษิัท ฮานนา อนิสทรู
เมน้ทส์ (ประเทศไทย) จํากดั

44,619.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016923 24/09/2020

280 ซื-อ Taq DNA Ligase 19,773.60 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ-ง จํากดั 19,773.60 บรษิัท ธรีะเทรดดิ-ง จํากดั 19,773.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016930 24/09/2020

281 ซื-อสารเคม ีเพื"อใชเ้ป็น
สารตั -งตน้ในการ
สงัเคราะหต์วัเรง่ปฏกิริยิา
สําหรบักระบวนการรี
ฟอรม์มิ"ง

34,507.50 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

34,507.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

34,507.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016935 24/09/2020

282 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

4,815.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั

4,815.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั

4,815.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016933 24/09/2020

283 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

1,926.00 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

1,926.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

1,926.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016944 24/09/2020

284 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตร์
สําหรบัใชใ้นการ
สงัเคราะหส์าร 5-HMF

11,770.00 เฉพาะเจาะจง 0745556007202 00000 บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากดั 11,770.00 บรษิัท อตุสากาญจน ์จํากดั 11,770.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016934 24/09/2020

285 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

14,391.50 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั

14,391.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ-ง จํากดั

14,391.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016932 24/09/2020

286 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

4,044.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

4,044.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

4,044.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016931 24/09/2020

287 ซื-อ สารเคมเีพื"อใชใ้น
งานวจิยั

1,605.00 เฉพาะเจาะจง 0105550080574 00000 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

1,605.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

1,605.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016940 24/09/2020

288 ซื-อ สารเคมเีพื"อใชใ้น
งานวจิยั

32,635.00 เฉพาะเจาะจง 0105554096467 00000 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

32,635.00 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

32,635.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016939 24/09/2020

289 ซื-อ สารเคมเีพื"อทําการวจิยั 74,900.00 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

74,900.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

74,900.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016943 24/09/2020

290 ซื-อ วสัดวุทิยฯ์และสารเคมี
เพื"อนํามาใชใ้นการวจิยั

15,087.00 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

15,087.00 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

15,087.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016942 24/09/2020

291 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

3,498.90 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

3,498.90 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

3,498.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016929 24/09/2020

292 ซื-อ หลอดไฟ ชนดิ ยูวเีอ 
และ บัลลาสต ์ สําหรบั
ประกอบการทดลอง การ
ทํางานของถงัปฏกิรณก์าร
สลายตวัดว้ยแสงดว้ย
ไทเทเนยีมไดออกไซด์

8,774.00 เฉพาะเจาะจง 0105553027402 00000 บรษิัท ซซีเีอส ซคัเซสโปร
ดกัส ์จํากดั

8,774.00 บรษิัท ซซีเีอส ซคัเซสโปร
ดกัส ์จํากดั

8,774.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016941 24/09/2020

293 จา้งเหมาบรกิารพนักงาน
ตอ้นรบัและรบัโทรศพัท ์
ประจําปีงบประมาณ 2564

 ระหวา่งวนัที" 1 ตค 63 - 

30 กย 64

320,486.40 เฉพาะเจาะจง 0105556103347 00000 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากดั

320,486.40 บรษิัท  คอมพลที ซายน ์
จํากดั

320,486.40 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016945 24/09/2020

294 ซื-อ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พื"อ
การวจิยั

65,163.00 เฉพาะเจาะจง 0105538100625 00000 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 65,163.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 65,163.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดPO20016938 24/09/2020

295 จา้ง การศกึษาขั -นตอน
การสกดัสารสําคญัและ
ฤทธิEตา้นอนุมูลอสิระของ
สารสกดัดงักลา่วจากพชื
และจลุนิทรยี์

90,000.00 เฉพาะเจาะจง 1850400054834 00000 รววิรรณ หนูอนิทร 90,000.00 Miss. รววิรรณ หนูอนิทร 90,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO20016996 24/09/2020
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