
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

1 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 387.00                                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 387.00               บาท บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 387.00               บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180001 2/10/2560

2 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 4,480.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,480.00           บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,480.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180002 2/10/2560

3 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ 27,300.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เนชั(นแนล ไดเร็ค เนชั(นแนล จํากัด 27,300.00         บาท บรษิัท เนชั(นแนล ไดเร็ค เนชั(นแนล จํากัด 27,300.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180003 2/10/2560

4 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 9,510.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 9,510.00           บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 9,510.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180004 2/10/2560

5 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 20,360.00                             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน จํากัด 20,360.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน จํากัด 20,360.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180005 2/10/2560

6 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 21,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 21,000.00         บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 21,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180006 2/10/2560

7 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        6 รายการ 9,780.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท กลัฟเท็กซ ์จํากัด 9,780.00           บาท บรษิัท กลัฟเท็กซ ์จํากัด 9,780.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180007 2/10/2560

8 จา้งทําชิ+นงาน        1 รายการ 9,500.00                               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ตงกี(เอ็นจเินยีริ(ง 9,500.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ตงกี(เอ็นจเินยีริ(ง 9,500.00           บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180008 2/10/2560

9 จา้งออกแบบวางแผนการผา่ตัด        1 รายการ 10,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 10,000.00         บาท บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 10,000.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180009 2/10/2560

10 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ 17,700.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 17,700.00         บาท บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 17,700.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180010 2/10/2560

11 จา้งclean room validation        1 รายการ 9,400.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทูฟ ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 9,400.00           บาท บรษิัท ทูฟ ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 9,400.00           บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180011 2/10/2560

12 วัสดุคอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 400.00                                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 400.00               บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 400.00               บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180012 2/10/2560

13 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       20 รายการ 13,909.35                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 13,909.35         บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 13,909.35         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180013 2/10/2560

14 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ 320.00                                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 320.00               บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 320.00               บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180014 2/10/2560

15 จา้งทําชิ+นงาน        1 รายการ 27,500.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิทิัล ออรโ์ธปิดกิ จํากัด 27,500.00         บาท บรษิัท ดจิทิัล ออรโ์ธปิดกิ จํากัด 27,500.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180015 2/10/2560

16 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ 225.00                                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 225.00               บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 225.00               บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180016 2/10/2560

17 จา้งทําชดุดั0มรถยก        3 รายการ 260,000.00                        260,000.00                           เฉพาะเจาะจง  ดํารงคก์ารชา่ง 260,000.00       บาท  ดํารงคก์ารชา่ง 260,000.00       บาท มคีุณสมบัตเิและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180017 2/10/2560

18 ซื+ออปุกรณ์สําหรับทําตน้แบบวจิัย        3 รายการ 180,000.00                        180,000.00                           เฉพาะเจาะจง นาย สมศักดิ3 ธรรมวานชิ 180,000.00       บาท นาย สมศักดิ3 ธรรมวานชิ 180,000.00       บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180018 2/10/2560

19 อปุกรณ์ตน้แบบ        4 รายการ 73,240.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรเูมนท ์จํากัด 73,240.00         บาท บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรเูมนท ์จํากัด 73,240.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180019 2/10/2560

20 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 26,050.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 26,050.00         บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 26,050.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180020 3/10/2560

21 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)        1 รายการ 19,500.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 19,500.00         บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 19,500.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180021 3/10/2560

22 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 7,900.00                               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน จํากัด 7,900.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน จํากัด 7,900.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180022 3/10/2560

23 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 1,500.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 1,500.00           บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 1,500.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180023 3/10/2560

24 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 3,168.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ3 จํากัด 3,168.00           บาท บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ3 จํากัด 3,168.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180024 3/10/2560

25 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       10 รายการ 17,830.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 17,830.00         บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 17,830.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180025 3/10/2560

26 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 1,450.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั(น จํากัด 1,450.00           บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั(น จํากัด 1,450.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180026 3/10/2560

27 จา้งเหมาเทแท่นเก็บถังนํ+ามันพรอ้มแท่น        5 รายการ 72,600.00                             เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 72,600.00         บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 72,600.00         บาท มคีุณสมบัตเิและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180027 3/10/2560

28 จา้งสํารวจวัตถดุบิและกระบวนการสังเคราะห์        1 รายการ 46,000.00                             เฉพาะเจาะจง นาย ธรีศักดิ3 ตั +งกติตมิศักดิ3 46,000.00         บาท นาย ธรีศักดิ3 ตั +งกติตมิศักดิ3 46,000.00         บาท มคีุณสมบัตเิและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180028 3/10/2560

29 ปลั0กฝังพื+น        1 รายการ 12,300.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 12,300.00         บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 12,300.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180029 3/10/2560

30 สายมอเตอร์        1 รายการ 4,000.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 4,000.00           บาท บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 4,000.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180030 3/10/2560

31 จา้งทําชิ+นงาน (Lower damper)        1 รายการ 22,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั(น จํากัด 22,000.00         บาท บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั(น จํากัด 22,000.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180031 3/10/2560

32 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 1,950.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท พบีเีอส โปรดักส ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,950.00           บาท บรษิัท พบีเีอส โปรดักส ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,950.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180032 3/10/2560

33 วส้ดุสํานักงาน        6 รายการ 3,836.47                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,836.47           บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,836.47           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180033 3/10/2560

34 อะครลิคิสใีส        2 รายการ 1,580.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 1,580.00           บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 1,580.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180034 3/10/2560

35 Phase Array (PAUT)        1 รายการ 44,000.00                             เฉพาะเจาะจง  IS Industrie (Thailand) LTD 44,000.00         บาท  IS Industrie (Thailand) LTD 44,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180035 3/10/2560

36 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ 55,400.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยเอ็นเนอรย์ี(คอนเซอรเ์วชั(น จํากัด 55,400.00         บาท บรษิัท ไทยเอ็นเนอรย์ี(คอนเซอรเ์วชั(น จํากัด 55,400.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180036 3/10/2560

37 จา้งเปลี(ยนอปุกรณ์เครื(องมอืวทิย์        3 รายการ 48,880.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 48,880.00         บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 48,880.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180037 3/10/2560

38 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        6 รายการ 91,090.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 91,090.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 91,090.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180038 4/10/2560

39 วัสดุเพื(อทดสอบในงานวจิัย        1 รายการ 224.78                                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 224.78               บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 224.78               บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180039 4/10/2560

40 วัสดุเพื(อทดสอบในงานวจิัย        1 รายการ 1,635.52                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,635.52           บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,635.52           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180040 4/10/2560

41 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ 34,500.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 34,500.00         บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 34,500.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180041 4/10/2560

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
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แบบ สขร.1
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42 อปุกรณ์จับชิ+นงานงานทดสอบ        1 รายการ 64,600.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเนอร ์แกรนด ์จํากัด 64,600.00         บาท บรษิัท วนิเนอร ์แกรนด ์จํากัด 64,600.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180042 4/10/2560

43 เครื(องปรับอากาศ        1 รายการ 499,690.00                        499,690.00                           เฉพาะเจาะจง บรษิัท พพีที ีทรัพย ์พลาย เอ็นจเินยีริ(ง จํากัด 467,000.00       บาท บรษิัท พพีที ีทรัพย ์พลาย เอ็นจเินยีริ(ง จํากัด 467,000.00       บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180043 4/10/2560

44 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สาเคม)ี       1  รายการ 3,000.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท นาโนซายน ์เทคโนโลย ีจํากัด 3,000.00           บาท บรษิัท นาโนซายน ์เทคโนโลย ีจํากัด 3,000.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180044 5/10/2560

45 วัสดุวทิยาศาสตร(์วัสดุ)       1  รายการ 2,880.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซอรเ์ฟซ โพร-เท็ค จํากัด 2,880.00           บาท บรษิัท เซอรเ์ฟซ โพร-เท็ค จํากัด 2,880.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180045 5/10/2560

46 อปุกรณ์ทดสอบ       1  รายการ 40,000.00                             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเต็ดท 40,000.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเต็ดท 40,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180046 5/10/2560

47 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ 10,100.00                             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด คมิเทค เทคโนโลยี 10,100.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คมิเทค เทคโนโลยี 10,100.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180047 5/10/2560

48 วัสดุวทิยาศาสตร(์แกส๊)       1  รายการ 4,750.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,750.00           บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,750.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180048 5/10/2560

49 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 6,250.00                               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ซายนกิซ ์แมททเีรยีลแอนดเ์ทคโนโลยี 6,250.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซายนกิซ ์แมททเีรยีลแอนดเ์ทคโนโลยี 6,250.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180049 6/10/2560

50 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 7,980.00                               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,980.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,980.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180050 6/10/2560

51 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์ชดุหัวแรง้ตั +งโต๊ะ)        1 รายการ 18,686.92                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีซ.ีโปรเท็ค จํากัด 18,686.92         บาท บรษิัท พ.ีซ.ีโปรเท็ค จํากัด 18,686.92         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180051 6/10/2560

52 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 2,200.00                               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร 2,200.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร 2,200.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180052 6/10/2560

53 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์Datalogger)        1 รายการ 74,700.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 74,700.00         บาท บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 74,700.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180053 6/10/2560

54 ตรายาง        8 รายการ 915.00                                   เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 915.00               บาท รา้น พัฒนากจิ 915.00               บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180054 6/10/2560

55 งานการวัดชิ+นงาน        4 รายการ 30,000.00                             เฉพาะเจาะจง นาย สทุธริักษ์ ดวงบรุงค์ 30,000.00         บาท นาย สทุธริักษ์ ดวงบรุงค์ 30,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180055 6/10/2560

56 ทดสอบหมวกนริภัย        3 รายการ 47,200.00                             เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื(อสถาบันยานยนต์ 47,200.00         บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื(อสถาบันยานยนต์ 47,200.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180057 6/10/2560

57 Glass Rotameter        1 รายการ 3,290.00                               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ปาโก ้เอ็นจเินยีริ(ง 3,290.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ปาโก ้เอ็นจเินยีริ(ง 3,290.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180058 6/10/2560

58 Scanner Fujitsu รุน่ FI-7260        1 รายการ 42,100.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 42,100.00         บาท บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 42,100.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180059 6/10/2560

59 อะครลิคิสใีส หนา 4.76 mm. + 3  mm.        1 รายการ 1,200.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 1,200.00           บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 1,200.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180060 6/10/2560

60 ตัวสรา้งความรอ้น        2 รายการ 1,250.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรเูมน้ท ์จํากัด 1,250.00           บาท บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรเูมน้ท ์จํากัด 1,250.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180061 6/10/2560

61 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 6,700.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอฟ. ซปุเปอรเ์ซลล ์จํากัด 6,700.00           บาท บรษิัท เอ.เอฟ. ซปุเปอรเ์ซลล ์จํากัด 6,700.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180062 6/10/2560

62 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 5,040.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 5,040.00           บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 5,040.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180063 6/10/2560

63 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 34,500.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 34,500.00         บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 34,500.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180064 9/10/2560

64 จา้งเหมาบรกิาร       2  รายการ 6,500.00                               เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื(อสถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ(งทอ 6,500.00           บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื(อสถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ(งทอ 6,500.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180065 9/10/2560

65 จา้งวเิคราะหไ์สก้รอก       5  รายการ 14,400.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 14,400.00         บาท บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 14,400.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180066 9/10/2560

66 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       1  รายการ 12,850.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื(องมอืวทิย ์จํากัด 12,850.00         บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื(องมอืวทิย ์จํากัด 12,850.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180067 9/10/2560

67 ชิ+นงานเพื(อการทดลอง        6 รายการ 875.90                                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 875.90               บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 875.90               บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180068 9/10/2560

68 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       3  รายการ 37,400.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮทีติ+ง แมททเีรยีลส ์เทคโนโลย ีจํากัด 37,400.00         บาท บรษิัท ฮทีติ+ง แมททเีรยีลส ์เทคโนโลย ีจํากัด 37,400.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180069 9/10/2560

69 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 19,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ 2 โมลด ์พารท์ จํากัด 19,000.00         บาท บรษิัท ลโีอ 2 โมลด ์พารท์ จํากัด 19,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180070 9/10/2560

70 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 23,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวพงษ์ ดสิทรบิวิชั(น จํากัด 23,000.00         บาท บรษิัท นวพงษ์ ดสิทรบิวิชั(น จํากัด 23,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180071 9/10/2560

71 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       10 รายการ 23,066.40                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั(น จกัด 23,066.40         บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั(น จกัด 23,066.40         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180072 9/10/2560

72 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(แท็บเล็ต)        1 รายการ 17,177.58                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 17,177.58         บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 17,177.58         บาท ราคาตํ(าสดุ 3041180073 9/10/2560

บรษิัท เจมารท์ โมบาย จํากัด 18,504.68         บาท

73 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       7  รายการ 9,700.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 9,700.00           บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 9,700.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180074 9/10/2560

74 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       3  รายการ 10,021.00                             เฉพาะเจาะจง  รวมวัสดุทนไฟ แอนด ์เซอรว์สิ 10,021.00         บาท  รวมวัสดุทนไฟ แอนด ์เซอรว์สิ 10,021.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180075 9/10/2560

75 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       2  รายการ 3,960.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท คสิโก ้(ท)ี จํากัด 3,960.00           บาท บรษิัท คสิโก ้(ท)ี จํากัด 3,960.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180076 9/10/2560

76 วเิคราะหท์ดสอบ       7  รายการ 11,760.00                             เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 11,760.00         บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 11,760.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180077 9/10/2560

77 วเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 8,000.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 8,000.00           บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 8,000.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180078 9/10/2560

78 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       3  รายการ 1,532.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย อเิล็คทรคิซติี+ จํากัด 1,532.00           บาท บรษิัท ไทย อเิล็คทรคิซติี+ จํากัด 1,532.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180079 9/10/2560

79 บอรด์อลูมเินยีม        1 รายการ 28,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 28,000.00         บาท บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 28,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180080 10/10/2560

80 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 4,130.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,130.00           บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,130.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180081 10/10/2560

81 IRM 901 Oil        2 รายการ 15,400.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคม ีอนิโนเวชั(น จํากัด 15,400.00         บาท บรษิัท เคม ีอนิโนเวชั(น จํากัด 15,400.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180082 10/10/2560

82 เครื(องแกว้สําหรับชดุดักจับคารบ์อนไดออกไซ        2 รายการ 14,100.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากัด 14,100.00         บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีจํากัด 14,100.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180083 10/10/2560

83 ค่าขึ+นรปูชิ+นงานทดสอบ HTC        1 รายการ 13,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธ.ธนัช จํากัด 13,000.00         บาท บรษิัท ธ.ธนัช จํากัด 13,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180084 10/10/2560

84 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร(์ซอฟทแ์วร)์        2 รายการ 33,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 33,000.00         บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 33,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180085 11/10/2560
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85 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ 5,250.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 5,250.00           บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 5,250.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180086 11/10/2560

86 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 9,252.34                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 9,252.34           บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 9,252.34           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180087 11/10/2560

87 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 11,728.98                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 11,728.98         บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 11,728.98         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180088 11/10/2560

88 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 30,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 30,000.00         บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 30,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180089 11/10/2560

89 วัสดุวทิยาศาสตร(์ผงโลหะ)       1  รายการ 36,250.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเธนทคิ เท็กซ ์คอรป์อเรชั(น จํากัด 36,250.00         บาท บรษิัท ออเธนทคิ เท็กซ ์คอรป์อเรชั(น จํากัด 36,250.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180090 11/10/2560

90 ดําเนนิการออกแบบแมพ่มิพส์ําหรับถงุมอื       13 รายการ 280,000.00                        280,000.00                           เฉพาะเจาะจง  โรงงานสแตนดารด์โมเดลเซรามคิ 280,000.00       บาท  โรงงานสแตนดารด์โมเดลเซรามคิ 280,000.00       บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180091 12/10/2560

91 จา้งทวนสอบคารบ์อนฟตุพริ+นท์        1 รายการ 90,000.00                             เฉพาะเจาะจง นาย มนตช์ัย  จติตปิัญญากลุ 90,000.00         บาท นาย มนตช์ัย  จติตปิัญญากลุ 90,000.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180092 12/10/2560

92 จา้งซอ่มเครื(องแกว้        7 รายการ 9,630.00                               เฉพาะเจาะจง  มสิเตอรพ์กีลาส 9,630.00           บาท  มสิเตอรพ์กีลาส 9,630.00           บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180093 12/10/2560

93 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ        2 รายการ 3,600.00                               เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 3,600.00           บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 3,600.00           บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180094 12/10/2560

94 วัสดวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       2  รายการ 9,900.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทสติ+ง อนิสทรเูมนท ์จํากัด 9,900.00           บาท บรษิัท เทสติ+ง อนิสทรเูมนท ์จํากัด 9,900.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180095 12/10/2560

95 วัสดวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       3  รายการ 71,700.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั(ม เทคโนโลย ีจํากัด 71,700.00         บาท บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั(ม เทคโนโลย ีจํากัด 71,700.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180096 12/10/2560

96 วัสดวทิยาศาสตร(์แกส๊)       1  รายการ 3,500.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 3,500.00           บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 3,500.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180097 12/10/2560

97 วัสดุสํานักงาน       40 รายการ 32,868.00                             เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 32,868.00         บาท รา้น พัฒนากจิ 32,868.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180098 16/10/2560

98 ผงหมกึ        1 รายการ 30,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด 30,000.00         บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด 30,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180099 16/10/2560

99 แฟลชไดรฟ์ รุน่ MT010 ความจ ุ16 GB        1 รายการ 50,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรเีมี(ยม เพอรเ์ฟค จํากัด 50,000.00         บาท บรษิัท พรเีมี(ยม เพอรเ์ฟค จํากัด 50,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180100 16/10/2560

100 สายคลอ้งบัตร        1 รายการ 13,500.00                             เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้สว่นสามัญ อมิเมจ บาลานซ ์ 13,500.00         บาท  หา้งหุน้สว่นสามัญ อมิเมจ บาลานซ ์ 13,500.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180101 16/10/2560

101 เครื(องชั(ง        1 รายการ 1,100.00                               เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 1,100.00           บาท รา้น พัฒนากจิ 1,100.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180102 16/10/2560

102 O-ring        4 รายการ 19,900.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 19,900.00         บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 19,900.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180103 16/10/2560

103 จา้งผลติชิ+นสว่นตามแบบ        2 รายการ 30,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีเอส.ทวทีรัพย ์จํากัด 30,000.00         บาท บรษิัท พ.ีเอส.ทวทีรัพย ์จํากัด 30,000.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180104 16/10/2560

104 วัสดวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        9 รายการ 21,660.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ด ีเอ็ม อ ีดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด 21,660.00         บาท บรษิัท ด ีเอ็ม อ ีดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด 21,660.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180105 16/10/2560

105 Acetone        1 รายการ 7,600.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 7,600.00           บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 7,600.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180106 16/10/2560

106 AMMONIA SOLUTION        2 รายการ 2,470.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี( จํากัด 2,470.00           บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี( จํากัด 2,470.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180107 16/10/2560

107 วเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 3,600.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 3,600.00           บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 3,600.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180108 17/10/2560

108 TONER        2 รายการ 26,700.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 26,700.00         บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 26,700.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180109 17/10/2560

109 REACTOR TANK        1 รายการ 93,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจดับบวิ พารท์ แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 93,000.00         บาท บรษิัท เจดับบวิ พารท์ แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 93,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180110 17/10/2560

110 ขวด lab        3 รายการ 31,800.00                             เฉพาะเจาะจง  มสิเตอรพ์กีลาส 31,800.00         บาท  มสิเตอรพ์กีลาส 31,800.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180111 17/10/2560

111 โล่อคลิคิ        1 รายการ 16,100.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท วจิติรศลิป์ถว้ยรางวัล จํากัด 16,100.00         บาท บรษิัท วจิติรศลิป์ถว้ยรางวัล จํากัด 16,100.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180112 17/10/2560

112 พธิกีรภาษา ไทย-อังกฤษ ในงาน TCPC 2017        1 รายการ 30,000.00                             เฉพาะเจาะจง นางสาว พัณณ์ชติา เมฆทพิยพ์าชัย 30,000.00         บาท นางสาว พัณณ์ชติา เมฆทพิยพ์าชัย 30,000.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180113 19/10/2560

113 แกลลอน เหลี(ยม สขีาวนม        2 รายการ 21,440.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 21,440.00         บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 21,440.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180114 17/10/2560

114 วเิคราะหท์ดสอบ        1 รายการ 15,000.00                             เฉพาะเจาะจง นาย ปราโมทย ์คูวัฒนสชุาติ 15,000.00         บาท นาย ปราโมทย ์คูวัฒนสชุาติ 15,000.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180116 18/10/2560

115 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       4  รายการ 22,750.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 22,750.00         บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 22,750.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180118 18/10/2560

116 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 15,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 15,000.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 15,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180119 18/10/2560

117 จา้งซอ่มเครื(องแกว้       1  รายการ 1,400.00                               เฉพาะเจาะจง  มสิเตอรพ์กีลาส 1,400.00           บาท  มสิเตอรพ์กีลาส 1,400.00           บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180120 18/10/2560

118 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       4  รายการ 42,900.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 42,900.00         บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 42,900.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180121 18/10/2560

119 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ 47,400.00                             เฉพาะเจาะจง  มสิเตอรพ์กีลาส 47,400.00         บาท  มสิเตอรพ์กีลาส 47,400.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180122 18/10/2560

120 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  รายการ 1,575.00                               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สหยิ(งทวกีจิ 1,575.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สหยิ(งทวกีจิ 1,575.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180123 18/10/2560

121 ซื+อ spar part เครื(องมอื        5 รายการ 384,210.00                        384,210.00                           เฉพาะเจาะจง บรษิัท โบว ์คอมเมอรเ์ชยีล จํากัด 384,210.00       บาท บรษิัท โบว ์คอมเมอรเ์ชยีล จํากัด 384,210.00       บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180124 19/10/2560

122 จา้งประเมนิโครงการ        1 รายการ 285,000.00                        285,000.00                           เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ 285,000.00       บาท มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ 285,000.00       บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180125 19/10/2560

123 ป้ายไวนลิฯ เพื(อใชใ้นงานประชมุวชิาการ        4 รายการ 19,065.00                             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 19,065.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 19,065.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180126 20/10/2560

124 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       21 รายการ 27,632.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 27,632.00         บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 27,632.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180127 20/10/2560

125 กล่องสแตนเลสพรอ้ม Acrylic        1 รายการ 12,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 12,000.00         บาท บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 12,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180128 20/10/2560

126 TONER HP        1 รายการ 18,500.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซอรว์สิ จํากัด 18,500.00         บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซอรว์สิ จํากัด 18,500.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180129 20/10/2560

127 วัสดุสํานักงาน        9 รายการ 2,941.09                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 2,941.09           บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 2,941.09           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180130 20/10/2560

128 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       6  รายการ 18,450.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 18,450.00         บาท บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 18,450.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180131 20/10/2560
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129 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        5 รายการ 7,560.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 7,560.00           บาท บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 7,560.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180132 20/10/2560

130 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 3,000.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 3,000.00           บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 3,000.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180133 20/10/2560

131 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 10,500.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 10,500.00         บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 10,500.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180134 20/10/2560

132 จา้งเหมาตกแต่งผา้       2  รายการ 10,000.00                             เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื(อสถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ(งทอ 10,000.00         บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื(อสถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ(งทอ 10,000.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180135 20/10/2560

133 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       19 รายการ 9,260.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั(น จํากัด 9,260.00           บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั(น จํากัด 9,260.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180136 20/10/2560

134 หลอด LED        2 รายการ 4,654.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลทต์ิ+ง แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 4,654.00           บาท บรษิัท ไลทต์ิ+ง แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 4,654.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180137 20/10/2560

135 วัสดุตดิตั +งปลั0กไฟและสวทิซไ์ฟสอ่งสวา่ง        8 รายการ 6,950.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 6,950.00           บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 6,950.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180138 20/10/2560

136 กรวยกระดาษ        8 รายการ 14,298.00                             เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 14,298.00         บาท รา้น พัฒนากจิ 14,298.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180139 20/10/2560

137 วเิคราะหท์ดสอบ       3  รายการ 12,480.00                             เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 12,480.00         บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 12,480.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180140 20/10/2560

138 จา้งประกอบชดุแขนชอ้นขยะ        1 รายการ 160,000.00                        160,000.00                           เฉพาะเจาะจง บรษิัท โป๊วกี( จํากัด 160,000.00       บาท บรษิัท โป๊วกี( จํากัด 160,000.00       บาท มคุ่ณสมบัตแิละรายละอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180141 20/10/2560

139 จา้งcalibration       1  รายการ 20,700.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบรฟ เอ็นจเินยีริ(ง จํากัด 20,700.00         บาท บรษิัท เบรฟ เอ็นจเินยีริ(ง จํากัด 20,700.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180142 20/10/2560

140 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 900.00                                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 900.00               บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 900.00               บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180143 20/10/2560

141 BALL VALVES        5 รายการ 3,896.10                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,896.10           บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,896.10           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180144 20/10/2560

142 จา้งทําแมพ่มิพ์       1  รายการ 5,000.00                               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เคแอนดเ์ค เอ็นจเินยีริ(ง เซอรว์สิ 5,000.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เคแอนดเ์ค เอ็นจเินยีริ(ง เซอรว์สิ 5,000.00           บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180145 20/10/2560

143 วัสดุวทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 50,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั(นส จํากัด 50,000.00         บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั(นส จํากัด 50,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180146 20/10/2560

144 จา้งเตรยีมชิ+นงาน       1  รายการ 16,000.00                             เฉพาะเจาะจง นางสาว เบญจวรรณ ทองชื(นตระกลู 16,000.00         บาท นางสาว เบญจวรรณ ทองชื(นตระกลู 16,000.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180147 20/10/2560

145 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1  ราการ 8,000.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 8,000.00           บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 8,000.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180148 20/10/2560

146 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)      11  รายการ 3,044.00                               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 3,044.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 3,044.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180149 20/10/2560

147 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ 1,500.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท นโีอเทค คอมโพสทิ จํากัด 1,500.00           บาท บรษิัท นโีอเทค คอมโพสทิ จํากัด 1,500.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180150 20/10/2560

148 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 2,524.50                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั(น จํากัด 2,524.50           บาท บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั(น จํากัด 2,524.50           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180151 24/10/2560

149 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        3 รายการ 5,850.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั(น จํากัด 5,850.00           บาท บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั(น จํากัด 5,850.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180152 24/10/2560

150 จา้งทําสอบ Sterility Tset        1 รายการ 23,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทูฟ ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 23,000.00         บาท บรษิัท ทูฟ ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 23,000.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180153 24/10/2560

151 วัสดุวทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        5 รายการ 26,220.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากัด 26,220.00         บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากัด 26,220.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180154 24/10/2560

152 วัสดุวทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 15,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากัด 15,000.00         บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากัด 15,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180155 24/10/2560

153 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        5 รายการ 14,725.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 14,725.00         บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 14,725.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180156 24/10/2560

154 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 194.40                                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 194.40               บาท บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 194.40               บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180157 24/10/2560

155 วัสดุวทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ 2,050.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 1,640.00           บาท บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 1,640.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180158 30/10/2560

156 วัสดุวทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 9,680.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 9,680.00           บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 9,680.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180159 24/10/2560

157 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 4,761.80                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 4,761.80           บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 4,761.80           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180160 24/10/2560

158 ชบุแข็ง        2 รายการ 10,750.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เมททอลโลจ ิจํากัด 10,750.00         บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เมททอลโลจ ิจํากัด 10,750.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180161 24/10/2560

159 วัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้า       12 รายการ 17,480.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 17,480.00         บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 17,480.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180162 24/10/2560

160 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        5 รายการ 18,450.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 18,450.00         บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 18,450.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180163 24/10/2560

161 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 16,320.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 16,320.00         บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 16,320.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180164 24/10/2560

162 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 22,950.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 22,950.00         บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 22,950.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180165 24/10/2560

163 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 1,100.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 1,100.00           บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 1,100.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180166 24/10/2560

164 จา้งซอ่ม Syring Pump        1 รายการ 5,000.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เนชั(นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากัด 5,000.00           บาท บรษิัท เนชั(นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากัด 5,000.00           บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180167 24/10/2560

165 Transferpette S        2 รายการ 11,940.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 11,940.00         บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 11,940.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180168 25/10/2560

166 Zinc nitrate hexahydrate 98%        1 รายการ 3,270.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,270.00           บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,270.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180169 25/10/2560

167 Sodium hydroxide 99% AR 1KG        1 รายการ 1,080.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,080.00           บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,080.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180170 25/10/2560

168 จัดพมิพห์นังสอื TCPC2017 Proceeding        1 รายการ 38,500.00                             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 38,500.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 38,500.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180171 25/10/2560

169 จัดทําป้ายไวนลิฯ เพื(อใชใ้นงาน TCPC        3 รายการ 10,080.00                             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 10,080.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 10,080.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180172 25/10/2560

170 ชดุอปุกรณ์ไฮดรอลคิในรถคบีทะลายปาลม์        1 รายการ 92,024.59                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย-นปิปอน อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 140,000.00       บาท บรษิัท เฮอรค์วิลสิ เครน จํากัด 92,024.59         บาท ราคาตํ(าสดุ 3041180173 25/10/2560

บรษิัท เฮอรค์วิลสิ เครน จํากัด 92,024.59         บาท

171 จา้งซอ่มเครื(องวเิคราะหป์ระกอบธาตุ        1 รายการ 50,900.00                             เฉพาะเจาะจง  ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ (ประเทศไทย) จํากัด 50,900.00         บาท  ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ (ประเทศไทย) จํากัด 50,900.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180174 25/10/2560
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172 จา้งซอ่มเตาหลอมโลหะไฟฟ้าเหนี(ยวนํา        1 รายการ 80,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพน ไดรฟ์ส จํากัด 80,000.00         บาท บรษิัท แพน ไดรฟ์ส จํากัด 80,000.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180175 25/10/2560

173 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        3 รายการ 8,700.00                               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 8,700.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 8,700.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180176 25/10/2560

174 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        8 รายการ 3,780.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,780.00           บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 3,780.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180177 25/10/2560

175 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 2,889.60                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากัด 2,889.60           บาท บรษิัท ไพรมัส จํากัด 2,889.60           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180178 25/10/2560

176 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 5,045.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 5,045.00           บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 5,045.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180179 25/10/2560

177 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ        1 รายการ 5,400.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 5,400.00           บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 5,400.00           บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180180 25/10/2560

178 จา้งทําตูส้ําหรับประกอบอปุกรณ์ควบคุม        1 รายการ 52,500.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท บพีอีอลล ์ซัพพลาย จํากัด 70,000.00         บาท บรษิัท ไทยสวชิบอรด์ แอนด ์เมตัลเวอรค์ จํากัด 52,500.00         บาท ราคาตํ(าสดุ 3041180181 25/10/2560

บรษิัท ไทยสวชิบอรด์ แอนด ์เมตัลเวอรค์ จํากัด 52,500.00         บาท

179 ชดุlaser พรอ้ม saftware        1 รายการ 278,971.96                        278,971.96                           เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์จํากัด 278,971.96       บาท บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์จํากัด 278,971.96       บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180182 27/10/2560

180 จา้งทําสมดุโน๊ตประชาสัมพันธ์        1 รายการ 66,000.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 66,000.00         บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 66,000.00         บาท ราคาตํ(าสดุ 3041180183 27/10/2560

บรษิัท เอส.ว.ีพริ+นติ+ง จํากัด 75,000.00         บาท

181 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(DC Electronic Load)        1 รายการ 271,028.04                        271,028.04                           เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนทิรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 271,028.04       บาท บรษิัท เจนทิรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 271,028.04       บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180184 30/10/2560

182 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(สายพานรดีลวด)        1 รายการ 220,000.00                        220,000.00                           เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 220,000.00       บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 220,000.00       บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180185 30/10/2560

183 จา้งเตรยีมตัวอยา่งงานวเิคราะหฯ์        1 รายการ 20,000.00                             เฉพาะเจาะจง นางสาว เบญจวรรณ ทองชื(นตระกลู 20,000.00         บาท นางสาว เบญจวรรณ ทองชื(นตระกลู 20,000.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180186 30/10/2560

184 จัดเชา่ โน๊ตบุค๊ปริ+นเตอร ์งาน TCPC        2 รายการ 3,600.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 3,600.00           บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 3,600.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180187 30/10/2560

185 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        7 รายการ 45,185.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟจู ิเซอริา่ (ไทยแลนด)์ จํากัด 45,185.00         บาท บรษิัท ฟจู ิเซอริา่ (ไทยแลนด)์ จํากัด 45,185.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180188 31/10/2560

186 วัสดุวทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 28,800.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 28,800.00         บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 28,800.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180189 31/10/2560

187 จา้งทดสอบรถยนต์        5 รายการ 65,700.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 65,700.00         บาท บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 65,700.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180190 31/10/2560

188 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 38,580.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 38,580.00         บาท บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 38,580.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180191 31/10/2560

189 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(พริ+นเตอร)์        1 รายการ 4,663.55                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 4,663.55           บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 4,663.55           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180192 31/10/2560

190 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ 600.00                                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 600.00               บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 600.00               บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180193 31/10/2560

191 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       4  รายการ 10,489.40                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 10,489.40         บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 10,489.40         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180194 31/10/2560

192 Hexamethylenetetramine        1 รายการ 1,780.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 1,780.00           บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 1,780.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180195 31/10/2560

193 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       4  รายการ 22,500.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 22,500.00         บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 22,500.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180196 31/10/2560

194 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       2  รายการ 8,400.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 8,400.00           บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 8,400.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180197 31/10/2560

195 กล่องเก็บเอกสาร        1 รายการ 11,000.00                             เฉพาะเจาะจง  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ+ง 11,000.00         บาท  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ+ง 11,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180198 31/10/2560

196 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ 2,475.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท แฟนแทสตคิ ไทรอัม จํากัด 2,475.00           บาท บรษิัท แฟนแทสตคิ ไทรอัม จํากัด 2,475.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180199 31/10/2560

197 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 1,680.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 1,680.00           บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 1,680.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180200 31/10/2560

198 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       7  รายการ 15,000.00                             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.พ.ีเอ็น.แมชชนี 15,000.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.พ.ีเอ็น.แมชชนี 15,000.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180201 31/10/2560

199  ซื+อผนังหอ้งนํ+า        1 รายการ 23,800.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลคราฟท ์โปรดัคส ์จํากัด 23,800.00         บาท บรษิัท เวลคราฟท ์โปรดัคส ์จํากัด 23,800.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180202 31/10/2560

200 จา้งตรวจสอบเครื(องgas detector       2  รายการ 11,900.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอลเมอร ์จํากัด 11,900.00         บาท บรษิัท เอลเมอร ์จํากัด 11,900.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180203 31/10/2560

201 Safety Glove Dyneema        2 รายการ 12,750.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท วัฒนา เซฟตี+โปรดักส ์จํากัด 12,750.00         บาท บรษิัท วัฒนา เซฟตี+โปรดักส ์จํากัด 12,750.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180204 31/10/2560

202 ค่าตดิตั +งผนังหอ้งนํ+า        1 รายการ 2,100.00                               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอ็น.เอส.ดับบลวิ เซอรว์สิ 2,100.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอ็น.เอส.ดับบลวิ เซอรว์สิ 2,100.00           บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180205 31/10/2560

203 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 8,100.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 6,300.00           บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 6,300.00           บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180206 31/10/2560

204 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 2,100.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 2,100.00           บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 2,100.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180207 31/10/2560

205 วัสดุวทิยาศาสตร ์(วัสดุ)       1  รายการ 4,900.00                               เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยอสีเทริน์ รับเบอร ์จํากัด 4,900.00           บาท บรษิัท ไทยอสีเทริน์ รับเบอร ์จํากัด 4,900.00           บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180208 31/10/2560

206 เปลี(ยนประตูบานสวงิอลูมเินยีม        1 รายการ 25,000.00                             เฉพาะเจาะจง นาย พเิชษฐ ์สดุงาม 25,000.00         บาท นาย พเิชษฐ ์สดุงาม 25,000.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180209 31/10/2560

207 วัสดุทําท่อเครน       14 รายการ 16,687.92                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 16,687.92         บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 16,687.92         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180210 31/10/2560

208 ซื+อคอมเพรสเซอร์        3 รายการ 18,767.00                             เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงชัยอคีวพิเมน้ท ์(1985) จํากัด 18,767.00         บาท บรษิัท แสงชัยอคีวพิเมน้ท ์(1985) จํากัด 18,767.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3041180211 31/10/2560

209 สารเคมี        1 รายการ              USD550.00    เฉพาะเจาะจง  Gotion Inc. 550.00               USD  Gotion Inc. 550.00               USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3042180001 2/10/2560

210 เซลลแ์บตเตอรี(        1 รายการ            USD4,000.00            USD4,000.00    เฉพาะเจาะจง  Li-Fun Technology Co., Ltd 4,000.00           USD  Li-Fun Technology Co., Ltd 4,000.00           USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3042180002 3/10/2560

211 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์Multifunction I/O)        1 รายการ 16,891.00                             เฉพาะเจาะจง  National Instruments Singapore 16,891.00         บาท  National Instruments Singapore 16,891.00         บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3042180003 6/10/2560

212 Origine Software        1 รายการ            USD1,100.00    เฉพาะเจาะจง  Solution 4U Sdn Bhd 1,100.00           USD  Solution 4U Sdn Bhd 1,100.00           USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3042180004 9/10/2560

213 ยางลอ้แบบไมใ่ชล้ม        1 รายการ            USD1,650.00    เฉพาะเจาะจง  East Bay Tire Co. 1,650.00           USD  East Bay Tire Co. 1,650.00           USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3042180005 16/10/2560
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214 เสน้ใย        1 รายการ              USD284.23    เฉพาะเจาะจง  Technical Absorbents Limited 284.23               USD  Technical Absorbents Limited 284.23               USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3042180006 17/10/2560

215 สารตัวทําละลาย        1 รายการ           JPY2,736,000.00           JPY2,736,000.00     คัดเลอืก  JGC Catalysts and Chemical 2,736,000.00   JPY  JGC Catalysts and Chemical 2,736,000.00   JPY มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3042180007 27/10/2560

216 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ            USD5,050.00            USD5,050.00    เฉพาะเจาะจง  Gotion Inc. 5,050.00           USD  Gotion Inc. 5,050.00           USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3042180008 31/10/2560

217 ปรับปรงุเครื(องทดสอบกอีกนํ+าและฝักบัว        1 รายการ 1,510,000.00                     1,510,000.00                        เฉพาะเจาะจง นาย สชุาย กลิ(นสคุนธ์ 1,510,000.00   บาท นาย สชุาย กลิ(นสคุนธ์ 1,510,000.00   บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180002 9/10/2560

218 ผงโลหะสําหรับเครื(อง SLM125        3 รายการ 2,274,500.00                     2,274,500.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดเทค เซอรว์สิ ออโตเมชั(น จํากัด 2,274,500.00   บาท บรษิัท แอดเทค เซอรว์สิ ออโตเมชั(น จํากัด 2,274,500.00   บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 3043180005 11/10/2560

219 จา้งปรับปรงุเครื(องตน้แบบ        1 รายการ 989,997.17                        989,997.17                           เฉพาะเจาะจง บรษิัท สวฟิท ์เอ็นจเินยีริ(ง จํากัด 925,231.00       บาท บรษิัท สวฟิท ์เอ็นจเินยีริ(ง จํากัด 925,231.00       บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180006 30/10/2560

220 จา้งทําแมพ่มิพข์อ้ต่อสี(ทางสําหรับการแพทย์        1 รายการ 640,000.00                        640,000.00                           เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ โมลด ์จํากัด 640,000.00       บาท บรษิัท สมารท์ โมลด ์จํากัด 640,000.00       บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดรงตามกําหนด 3043180007 31/10/2560

221 จา้งเหมาบรกิารถา่ยเอกสารพรอ้มพนักงาน      1  รายการ 196,261.68                        196,261.68                           เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 196,261.68       บาท บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 196,261.68       บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180008 31/10/2560
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