
แบบ สขร.1

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

1 วัสดุสํานักงาน        9 รายการ 14,282.00                    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 14,282.00           บาท รา้น พัฒนากจิ 14,282.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180212 1/11/2560

2 ผงหมกึ RiCOH        1 รายการ 7,500.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด 7,500.00             บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด 7,500.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180213 1/11/2560

3 จา้งทวนสอบขอ้มลู        1 รายการ 33,000.00                    เฉพาะเจาะจง  บัณฑติวทิยาลัยรว่มดา้นพลังานและสิ+งแวดลอ้ม 33,000.00           บาท  บัณฑติวทิยาลัยรว่มดา้นพลังานและสิ+งแวดลอ้ม 33,000.00          บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180214 1/11/2560

4 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์ตัววัดตา้นทานไฟฟ้า)        1 รายการ 70,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จํากัด 70,000.00           บาท บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จํากัด 70,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180215 1/11/2560

5 ปั/ มจุม่ MITSUBISHI 2"        1 รายการ 3,800.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 3,800.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 3,800.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180216 15/11/2560

6 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 2,940.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 2,940.00             บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 2,940.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180217 2/11/2560

7 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       3  รายการ 3,310.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 3,310.00             บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 3,310.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180218 2/11/2560

8 ขี1แป้ง       1  รายการ 4,900.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยอสีเทริน์ รับเบอร ์จํากัด 4,900.00             บาท บรษิัท ไทยอสีเทริน์ รับเบอร ์จํากัด 4,900.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180219 2/11/2560

9 วเิคราะหท์ดสอบ       2  รายการ 10,350.00                    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 10,350.00           บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 10,350.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180220 2/11/2560

10 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ 8,671.03                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด 8,671.03             บาท บรษิัท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด 8,671.03             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180221 6/11/2560

11 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       25 รายการ 22,680.31                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จํากัด 22,680.31           บาท บรษิัท เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จํากัด 22,680.31          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180222 2/11/2560

12 ทําลายเอกสาร        1 รายการ 7,500.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยบรติชิซเีคยีวรติี1 พริ1นติ1ง จํากัด (มหาชน) 7,500.00             บาท บรษิัท ไทยบรติชิซเีคยีวรติี1 พริ1นติ1ง จํากัด (มหาชน) 7,500.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180223 2/11/2560

13 วัสดุวทิยาศาสตร ์(ไททาเนยีม)       1  รายการ 11,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรลอก ไทเทเนยีม คอรป์อเรชั+น จํากัด 11,000.00           บาท บรษิัท โปรลอก ไทเทเนยีม คอรป์อเรชั+น จํากัด 11,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180224 2/11/2560

14 Spare Part        7 รายการ 13,595.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 13,595.00           บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 13,595.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180225 2/11/2560

15 ผลติชิ1นงาน SS04200Base/Lock L2L        2 รายการ 6,300.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 6,300.00             บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 6,300.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180226 2/11/2560

16 ผลติชิ1นงาน        5 รายการ 7,350.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 7,350.00             บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 7,350.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180227 2/11/2560

17 สายต่อพว่งของ Projector        3 รายการ 805.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 805.00                บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 805.00                บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180228 2/11/2560

18 จา้งทดสอบกระบวนการฆา่เชื1อ        1 รายการ 219,000.00               219,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเตอรเิจนคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด 219,000.00         บาท บรษิัท สเตอรเิจนคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด 219,000.00        บาท มคีุณลักษณะและรายละเอยีดตางตามขอ้กําหนด3041180229 2/11/2560

19 เซลลแ์บตเตอรี+        1 รายการ 976,000.00               976,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออสกา้ โฮลดิ1ง จํากัด 976,000.00         บาท บรษิัท ออสกา้ โฮลดิ1ง จํากัด 976,000.00        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180230 3/11/2560

20 Nebulizer        2 รายการ 70,229.70                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 70,229.70           บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 70,229.70          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180231 6/11/2560

21 กระดาษชําระมว้นใหญ่        3 รายการ 58,000.00                    เฉพาะเจาะจง รา้น พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ1ง 58,000.00           บาท รา้น พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ1ง 58,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180232 6/11/2560

22 PMMA ACRYPET MD 001        1 รายการ 3,125.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เลยีกเซง้เทรดดิ1ง จํากัด 3,125.00             บาท บรษิัท เลยีกเซง้เทรดดิ1ง จํากัด 3,125.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180233 6/11/2560

23 POLY(METHYL METHACRYLATE),        1 รายการ 8,820.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 8,820.00             บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 8,820.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180234 6/11/2560

24 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(WorkStation)        1 รายการ 280,000.00               280,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนโค จํากัด 280,000.00         บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 280,000.00        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180235 6/11/2560

25 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 4,150.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชนน์ําดี 4,150.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชนน์ําดี 4,150.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180236 7/11/2560

26 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ 7,056.07                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 7,056.07             บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 7,056.07             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180237 6/11/2560

27 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ 16,770.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ1ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 16,770.00           บาท บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ1ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 16,770.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180238 6/11/2560

28 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 2,350.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 2,350.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 2,350.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180239 6/11/2560

29 จา้งตัดชิ1นงาน        1 รายการ 700.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชนน์ําดี 700.00                บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชนน์ําดี 700.00                บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180240 6/11/2560

30 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(UPS)        1 รายการ 2,300.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 2,300.00             บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 2,300.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180241 6/11/2560

31 ค่าสอบเทยีบเครื+องมอื       40 รายการ 79,530.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค่ เซอรว์สิ จํากัด 79,530.00           บาท บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค่ เซอรว์สิ จํากัด 79,530.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180242 6/11/2560

32 แกนสาเร็จ EasyBuilds        1 รายการ 27,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชค อนิเตอรเ์ทค จํากัด 27,000.00           บาท บรษิัท โชค อนิเตอรเ์ทค จํากัด 27,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180243 6/11/2560

33 วัสดุอปุกรณ์เพื+อใชใ้นค่ายคร ูสสวท.       14 รายการ 21,880.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั+น จํากัด 21,880.00           บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั+น จํากัด 21,880.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180244 6/11/2560

34 วัสดุเพื+อยา้ยตําแหน่งคอนเดนเซอร์       29 รายการ 34,479.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงชัยอคีวพิเมน้ท(์1985) จํากัด 34,479.00           บาท บรษิัท แสงชัยอคีวพิเมน้ท(์1985) จํากัด 34,479.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180245 6/11/2560

35 Computer Server        3 รายการ 55,700.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควกิเซริฟ์ โปรไวเดอร ์จํากัด 55,700.00           บาท บรษิัท ควกิเซริฟ์ โปรไวเดอร ์จํากัด 55,700.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180246 6/11/2560

36 USB3.0 Cable for HandyScan3D - 8 meters        1 รายการ 9,583.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิเิกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 9,583.00             บาท บรษิัท ดจิเิกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 9,583.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180247 7/11/2560

37 จา้งถา่ยอดสัญญาณภาพและเสยีง        1 รายการ 36,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัลดารสิ จํากัด 36,000.00           บาท บรษิัท อัลดารสิ จํากัด 36,000.00          บาท มคีุณลักษณะและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180248 13/11/2560

38 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  รายการ 510.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 510.00                บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 510.00                บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180249 8/11/2560

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที! 1-30 พฤศจกิายน 2560 
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39 ค่าอะไหล่เครื+องยอ้ม IR500        1 รายการ 8,500.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พสิษิฐ ์อนิเตอรก์รุ 8,500.00             บาท บรษิัท พสิษิฐ ์อนิเตอรก์รุ 8,500.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180250 8/11/2560

40 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 25,500.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟมเทค อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 25,500.00           บาท บรษิัท โฟมเทค อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 25,500.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180251 8/11/2560

41 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 4,860.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 4,860.00             บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 4,860.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180252 8/11/2560

42 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 16,822.44                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกยนูเิทรด จํากัด 16,822.44           บาท บรษิัท บางกอกยนูเิทรด จํากัด 16,822.44          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180253 8/11/2560

43 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 3,780.00                      เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 3,780.00             บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 3,780.00             บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180254 8/11/2560

44 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  รายการ 2,200.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,200.00             บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,200.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180255 8/11/2560

45 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       3  รายการ 77,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 77,000.00           บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 77,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180256 8/11/2560

46 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       3  รายการ 33,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทูฟ ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 33,000.00           บาท บรษิัท ทูฟ ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 33,000.00          บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180257 8/11/2560

47 อปุกรณ์สําหรับการจัดค่ายอบรม       13 รายการ 10,730.00                    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 10,730.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 10,730.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180258 8/11/2560

48 อะไหล่ซอ่มหอ้งนํ1าชาย และ spare part        7 รายการ 17,770.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 17,770.00           บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 17,770.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180259 8/11/2560

49 Acetic Acid 100%        1 รายการ 6,780.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 6,780.00             บาท บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 6,780.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180260 8/11/2560

50 วัสดุวทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        9 รายการ 1,241.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 1,241.00             บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 1,241.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180261 8/11/2560

51 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 1,750.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนวา่ พลาส จํากัด 1,750.00             บาท บรษิัท อนิโนวา่ พลาส จํากัด 1,750.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180262 8/11/2560

52 ถว้ยอะลูมนิ่า        2 รายการ 4,640.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กลาสบรดิจ ์จํากัด 4,640.00             บาท บรษิัท กลาสบรดิจ ์จํากัด 4,640.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180263 9/11/2560

53 พัดลม        1 รายการ 6,400.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 6,400.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 6,400.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180264 9/11/2560

54 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 1,495.33                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั+น จํากัด 1,495.33             บาท บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั+น จํากัด 1,495.33             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180265 9/11/2560

55 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(UPS)        2 รายการ 4,819.61                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 4,819.61             บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 4,819.61             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180266 9/11/2560

56 จา้งออกแบบวางแผนการผา่ตัด        1 รายการ 10,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 10,000.00           บาท บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 10,000.00          บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180267 9/11/2560

57 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เกจวัดความแข็ง)        1 รายการ 13,869.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจเอสอาร ์เอ็นเทค จํากัด 13,869.00           บาท บรษิัท เจเอสอาร ์เอ็นเทค จํากัด 13,869.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180268 9/11/2560

58 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 75,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยเอ็นเนอรย์ี+คอนเซอรเ์วชั+น จํากัด 75,000.00           บาท บรษิัท ไทยเอ็นเนอรย์ี+คอนเซอรเ์วชั+น จํากัด 75,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180269 9/11/2560

59 ครภุัณฑว์ทิยาสษสตร ์(เครื+องเคลอืบฟิลม์)        1 รายการ 37,300.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยามาโมโตเ้ทรดดิ1ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 37,300.00           บาท บรษิัท ยามาโมโตเ้ทรดดิ1ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 37,300.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180270 9/11/2560

60 หลอดทดลองที+ใชใ้นงานวจิัย        2 รายการ 7,230.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 7,230.00             บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 7,230.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180271 9/11/2560

61 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        4 รายการ 21,500.00                    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กจิไพบลูย์ 21,500.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กจิไพบลูย์ 21,500.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180272 9/11/2560

62 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       6  รายการ 55,280.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 55,280.00           บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 55,280.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180273 9/11/2560

63 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ 67,821.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคอเีอ็มอนิเวนท ์จํากัด 67,821.00           บาท บรษิัท เคอเีอ็มอนิเวนท ์จํากัด 67,821.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180274 9/11/2560

64 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 1,545.60                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากัด 1,545.60             บาท บรษิัท ไพรมัส จํากัด 1,545.60             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180275 9/11/2560

65 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ 14,246.50                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั+น จํากัด 14,246.50           บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั+น จํากัด 14,246.50          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180276 9/11/2560

66 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 11,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์จํากัด 11,000.00           บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมนท ์จํากัด 11,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180277 9/11/2560

67 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 1,630.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 1,630.00             บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 1,630.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180278 9/11/2560

68 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 8,480.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั+น จํากัด 8,480.00             บาท บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั+น จํากัด 8,480.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180279 9/11/2560

69 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ 34,500.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดอะแจแปนสตลีเวริค์ส (ไทยแลนด)์ จํากัด 34,500.00           บาท บรษิัท เดอะแจแปนสตลีเวริค์ส (ไทยแลนด)์ จํากัด 34,500.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180280 9/11/2560

70 วัสดุวทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       2  รายการ 57,750.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั+นส ์จํากัด (มหาชน) 57,750.00           บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั+นส ์จํากัด (มหาชน) 57,750.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180281 9/11/2560

71 วัสดุวทิยาศาสตร ์(นา้ยา)       2  รายการ 5,700.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควอลติี1 รพีอรท์ จํากัด 5,700.00             บาท บรษิัท ควอลติี1 รพีอรท์ จํากัด 5,700.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180282 9/11/2560

72 จา้งเหมาซอ่มระบบควบคุมการทํางานของลฟิต์       1 รายการ 159,002.00               159,002.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 148,600.00         บาท บรษิัท สยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 148,600.00        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180284 10/11/2560

73 สายไฟ VCT        3 รายการ 22,780.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 22,780.00           บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 22,780.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180285 10/11/2560

74 Filter For Ozone Teater  (ศาลายา)        2 รายการ 19,750.00                    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ซจี ีเอ็นจเินยีริ+ง 19,750.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซจี ีเอ็นจเินยีริ+ง 19,750.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180286 10/11/2560

75 Color Pigment        2 รายการ 19,500.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สาลี+ คัลเล่อร ์จํากัด 19,500.00           บาท บรษิัท สาลี+ คัลเล่อร ์จํากัด 19,500.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180287 10/11/2560

76 ตะแกรงสแตนเลส Wire mesh เกรด 304        1 รายการ 5,500.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พบีเีอส โปรดักส ์(ประเทศไทย) จกัด 5,500.00             บาท บรษิัท พบีเีอส โปรดักส ์(ประเทศไทย) จกัด 5,500.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180288 10/11/2560

77 นํ1ามันดเีซล        1 รายการ 11,600.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 11,600.00           บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 11,600.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180289 10/11/2560
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78 ถงุขยะดํา        3 รายการ 16,575.00                    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สขุทรัพยท์วี 16,575.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สขุทรัพยท์วี 16,575.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180290 10/11/2560

79 วัสดุซอ่มแซมระบบประปา-สขุาภบิาล       21 รายการ 27,567.30                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 27,567.30           บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 27,567.30          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180291 10/11/2560

80 จา้งพัฒนาระบบเก็บขอ้มลู        1 รายการ 149,532.71               149,532.71    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สปินซอฟต ์จํากัด 149,532.71         บาท บรษิัท สปินซอฟต ์จํากัด 149,532.71        บาท มคีุณลักษณะและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180292 10/11/2560

81 จา้งสํารวจตลาดของผลติภัณฑซ์ัพพอารแ์บบสัมผ       1 รายการ 420,560.75               420,560.75    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชวิ จํากัด 420,560.75         บาท บรษิัท ชวิ จํากัด 420,560.75        บาท มคีุณลักษณะและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180293 10/11/2560

82 จา้งเหมาทําโปรเตอร์       4  รายการ 8,360.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว ีเอส เอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 8,360.00             บาท บรษิัท ว ีเอส เอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 8,360.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180294 12/11/2560

83 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 8,800.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 8,800.00             บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 8,800.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180295 13/11/2560

84 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ 4,500.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 4,500.00             บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 4,500.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180296 13/11/2560

85 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 1,770.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 1,770.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 1,770.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180297 13/11/2560

86 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 12,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด 12,000.00           บาท บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด 12,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180298 13/11/2560

87 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ 12,155.16                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 12,155.16           บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 12,155.16          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180299 13/11/2560

88 WELL" DK800 Series Glass Rotameter        1 รายการ 3,520.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปาโก ้เอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 3,290.00             บาท บรษิัท ปาโก ้เอ็นจเินยีริ+ง จํากัด 3,290.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180300 13/11/2560

89 สอบเทยีบ Micro Pipette        4 รายการ 4,000.00                      เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื+อสถาบันอาหาร 4,000.00             บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื+อสถาบันอาหาร 4,000.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180301 13/11/2560

90 จา้งทํา FPGA Board        1 รายการ 85,500.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด 85,500.00           บาท บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด 85,500.00          บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180302 13/11/2560

91 จา้งทํากล่องครอบพัดลม        1 รายการ 7,000.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสวชิบอรด์ แอนด ์มตัลเวอรค์ จํากัด 7,000.00             บาท บรษิัท ไทยสวชิบอรด์ แอนด ์มตัลเวอรค์ จํากัด 7,000.00             บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180303 13/11/2560

92 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 8,800.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 8,800.00             บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 8,800.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180304 13/11/2560

93 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 27,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 27,000.00           บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 27,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180305 13/11/2560

94 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        6 รายการ 29,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ด ีเอ็ม อ ีดเีวลลอป จํากัด 29,000.00           บาท บรษิัท ด ีเอ็ม อ ีดเีวลลอป จํากัด 29,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180306 13/11/2560

95 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        9 รายการ 12,300.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 12,300.00           บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 12,300.00          บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180307 13/11/2560

96 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        6 รายการ 58,170.00                    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 58,170.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 58,170.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180308 13/11/2560

97 เกา้อี1บาร ์โชค๊แกส๊ หนังดํา        1 รายการ 9,300.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิฟินติี1 ออฟฟิต ซัพพลาย จํากัด 9,300.00             บาท บรษิัท อนิฟินติี1 ออฟฟิต ซัพพลาย จํากัด 9,300.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180309 13/11/2560

98 วัสดุวทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 47,500.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั+นส ์จํากัด 47,500.00           บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั+นส ์จํากัด 47,500.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180310 14/11/2560

99 แกลลอนเหลี+ยม        1 รายการ 3,920.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีพ.ีอตุสาหกรรมกระป๋อง (1988) จํากัด 3,920.00             บาท บรษิัท พ.ีพ.ีอตุสาหกรรมกระป๋อง (1988) จํากัด 3,920.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180311 15/11/2560

100 อะไหล่สําหรับเครื+อง Brabender (ศาลายา)        1 รายการ 12,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 12,000.00           บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั+น จํากัด 12,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180312 15/11/2560

101 Reference Electrode        1 รายการ 51,200.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.เอส.ท.ีเซอรว์สิเซส จํากัด 51,200.00           บาท บรษิัท เจ.เอส.ท.ีเซอรว์สิเซส จํากัด 51,200.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180313 15/11/2560

102 GRAPHITE        1 รายการ 5,800.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยคารบ์อนแอนดก์ราไฟต ์จํากัด 5,800.00             บาท บรษิัท ไทยคารบ์อนแอนดก์ราไฟต ์จํากัด 5,800.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180314 15/11/2560

103 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 21,600.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 21,600.00           บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 21,600.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180315 16/11/2560

104 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       4  รายการ 14,200.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 14,200.00           บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 14,200.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180316 16/11/2560

105 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 13,230.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 13,230.00           บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 13,230.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180317 16/11/2560

106 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 4,190.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จกัด 4,190.00             บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จกัด 4,190.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180318 16/11/2560

107 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       2  รายการ 1,960.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 1,960.00             บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 1,960.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180319 16/11/2560

108 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 5,700.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,700.00             บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,700.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180320 16/11/2560

109 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 1,080.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,080.00             บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,080.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180321 16/11/2560

110 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 มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180322 16/11/2560

111 วัสดุวทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       2  รายการ 47,600.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปลเิมอส ์มารเ์ก็ตติ1ง จํากัด 47,600.00           บาท บรษิัท โปลเิมอส ์มารเ์ก็ตติ1ง จํากัด 47,600.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180323 16/11/2560

112 จา้งทําโปสเตอร์       1  รายการ 1,680.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 1,680.00             บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 1,680.00             บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180324 16/11/2560

113 พัดลมระบายอากาศ        5 รายการ 15,700.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 15,700.00           บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 15,700.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180325 16/11/2560

114 ชดุ Peltier        4 รายการ 1,210.00                      เฉพาะเจาะจง นาย ศวิกร คงสังข์ 1,210.00             บาท นาย ศวิกร คงสังข์ 1,210.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180326 16/11/2560

115 Acetonitrile , HPLC "Daejung" (4 L/bot)        1 รายการ 2,400.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 2,400.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 2,400.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180327 16/11/2560
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116 กระดาษฟลปิชารท์ 55x80 ซม. (แพ็ค25แผน่)        1 รายการ 588.78                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 588.78                บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 588.78                บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180328 16/11/2560

117 Brother Toner        4 รายการ 6,910.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 6,910.00             บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 6,910.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180329 16/11/2560

118 วัสดุซอ่มท่อนํ1าประปาที+จา่ยเขา้หอ้งM107        7 รายการ 5,902.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 5,902.00             บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 5,902.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180330 16/11/2560

119 จา้งทําอปุกรณ์สําหรับประกอบตูค้วบคุมหุน่        7 รายการ 159,535.35               159,535.35    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยเูอส เพาเวอร ์ดสิตรบิวิชั+น จํากัด 159,535.35         บาท บรษิัท ยเูอส เพาเวอร ์ดสิตรบิวิชั+น จํากัด 159,535.35        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180331 20/11/2560

120 จา้งขัด ทําสชีดุรถทะลายปาลม์        1 รายการ 64,000.00                    เฉพาะเจาะจง นาย อเุทน แกว้เฮา้ 64,000.00           บาท นาย อเุทน แกว้เฮา้ 64,000.00          บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180332 20/11/2560

121 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 73,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 73,000.00           บาท บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 73,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180333 20/11/2560

122 ทดสอบการเกดิปฏกิริยิาไพโรไลซสิแบบเร็ว        1 รายการ 20,000.00                    เฉพาะเจาะจง นางสาว ยศวด ีฮะวังจู 20,000.00           บาท นางสาว ยศวด ีฮะวังจู 20,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180334 20/11/2560

123 วัสดุวทิยาศาสตร ์(sensor)       1  รายการ 8,300.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบรฟ เอ็นจเินยีริ+ง 8,300.00             บาท บรษิัท เบรฟ เอ็นจเินยีริ+ง 8,300.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180335 20/11/2560

124 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 21,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 21,000.00           บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 21,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180336 21/11/2560

125 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       8  รายการ 3,785.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 3,785.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 3,785.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180337 21/11/2560

126 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 3,600.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 3,600.00             บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 3,600.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180338 21/11/2560

127 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 4,050.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00             บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180339 21/11/2560

128 Carboxyethylsilanetriol sodium        1 รายการ 39,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 39,000.00           บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 39,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180340 22/11/2560

129 ซื1อชดุชารป์อา่งลา้งหนา้และวัสดุยา้ยแอร์       13 รายการ 36,340.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 36,340.00           บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 36,340.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180341 22/11/2560

130 จา้งเปลี+ยน Compressor Digital        3 รายการ 35,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กติ ฟังกช์ั+น ออลล ์จํากัด 35,000.00           บาท บรษิัท กติ ฟังกช์ั+น ออลล ์จํากัด 35,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180342 22/11/2560

131 วัสดุทนไฟ        2 รายการ 9,050.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย เอส.เอส.อฐิทนไฟ จํากัด 9,050.00             บาท บรษิัท ไทย เอส.เอส.อฐิทนไฟ จํากัด 9,050.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180343 22/11/2560

132 จา้งขึ1นรปูอลูมเินยีม        1 รายการ 115,294.00               115,294.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อลูเม็ท จํากัด 115,294.00         บาท บรษิัท อลูเม็ท จํากัด 115,294.00        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180344 22/11/2560

133 ชดุบอรด์เคลื+อนยา้ยผูบ้าดเจ็บ รุน่ S6        3 รายการ 11,350.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ซ.ีเรดโิอ อนิเตอรค์อมมนูเิคชั+น 11,350.00           บาท บรษิัท เอส.ซ.ีเรดโิอ อนิเตอรค์อมมนูเิคชั+น 11,350.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180345 23/11/2560

134 จา้งซอ่มเครื+อง GCMS        1 รายการ 106,845.00               106,845.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 106,845.00         บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 106,845.00        บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180346 23/11/2560

135 จา้งทําโครงสรา้งทดสอบแกน        1 รายการ 27,000.00                    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอส.ท ีรวมชา่ง 27,000.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอส.ท ีรวมชา่ง 27,000.00          บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180347 23/11/2560

136 วัสดุคอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 2,700.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 2,700.00             บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 2,700.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180348 23/11/2560

137 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 1,380.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 1,380.00             บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 1,380.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180349 23/11/2560

138 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 820.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ1ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 820.00                บาท บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ1ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 820.00                บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180350 23/11/2560

139 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 550.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศรสียามกลการ จํากัด 550.00                บาท บรษิัท ศรสียามกลการ จํากัด 550.00                บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180351 23/11/2560

140 ค่าบรกิารโดเมนเนม        1 รายการ 1,425.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดมีเีตอร ์ไอซที ีจํากัด 1,425.00             บาท บรษิัท ดมีเีตอร ์ไอซที ีจํากัด 1,425.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180352 23/11/2560

141 วัสดุคอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 4,650.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 4,650.00             บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 4,650.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180353 23/11/2560

142 ซอ่มเครื+อง Bomb Calorimeter        1 รายการ 5,000.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ (ประเทศไทย) จํากัด 5,000.00             บาท บรษิัท ลโีก ้อนิสตรเูมนทส์ (ประเทศไทย) จํากัด 5,000.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180354 23/11/2560

143 เครื+องบดสมนุไพร       1  รายการ 4,579.44                      เฉพาะเจาะจง นาย วารทิ  สรุยิงหาญพงศ์ 4,579.44             บาท นาย วารทิ  สรุยิงหาญพงศ์ 4,579.44             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180355 23/11/2560

144 ค่าบรกิาร Preventive Maintenance        2 รายการ 23,200.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 23,200.00           บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 23,200.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180356 23/11/2560

145 ตะเกยีง       1  รายการ 23,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 23,000.00           บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 23,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180357 23/11/2560

146 กล่องสําหรับทดสอบชิ1นงาน        1 รายการ 10,950.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 10,950.00           บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 10,950.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180358 23/11/2560

147 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 480.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 480.00                บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 480.00                บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180359 23/11/2560

148 PETRI DISHES        1 รายการ 15,500.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 15,500.00           บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 15,500.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180360 23/11/2560

149 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 10,700.00                    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 10,700.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 10,700.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180361 23/11/2560

150 vernier       1  รายการ 5,150.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 5,000.00             บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 5,000.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180362 27/11/2560

151 วัสดุอปุกรณ์ที+ใชใ้นงานวจิัย        4 รายการ 5,285.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 5,285.00             บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 5,285.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180363 23/11/2560

152 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       4  รายการ 22,730.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 22,730.00           บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 22,730.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180364 23/11/2560

153 ลูกลอ้ยางแป้นเกลยีวไมม่เีบรค OSG 4"        1 รายการ 1,300.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 1,300.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 1,300.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180365 23/11/2560

154 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 7,820.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 7,820.00             บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 7,820.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180366 23/11/2560
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155 Mass Flow Meter        1 รายการ 83,100.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คสิทเ์ลอร ์อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 83,100.00           บาท บรษิัท คสิทเ์ลอร ์อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 83,100.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180367 24/11/2560

156 SINGLE OUTPUT        4 รายการ 19,995.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีซ.ีโปรเท็ค จํากัด 19,995.00           บาท บรษิัท พ.ีซ.ีโปรเท็ค จํากัด 19,995.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180368 24/11/2560

157 เครื+องฟอกอากาศ Blueair 650E        1 รายการ 35,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ.ีเอ.อซีี+ จํากัด 35,000.00           บาท บรษิัท อ.ีเอ.อซีี+ จํากัด 35,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180369 24/11/2560

158 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 103,588.80               103,588.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด 103,588.80         บาท บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด 103,588.80        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180370 24/11/2560

159 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ 3,830.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,830.00             บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,830.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180371 24/11/2560

160 Cooled Incubator model IPP-55        1 รายการ 93,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด 93,000.00           บาท บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด 93,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180372 24/11/2560

161 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 8,972.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 8,972.00             บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 8,972.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180373 24/11/2560

162 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       5  รายการ 24,240.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 24,240.00           บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 24,240.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180374 24/11/2560

163 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 4,940.00                      เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี แอลทดี.ี 4,940.00             บาท รา้นเอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี แอลทดี.ี 4,940.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180375 24/11/2560

164 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       5  รายการ 23,320.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 23,320.00           บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 23,320.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180376 24/11/2560

165 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ 13,900.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมสิทรเูมน้ท ์จํากัด 13,900.00           บาท บรษิัท เคมสิทรเูมน้ท ์จํากัด 13,900.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180377 24/11/2560

166 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 630.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 630.00                บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 630.00                บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180378 24/11/2560

167 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  รายการ 1,686.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 1,686.00             บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 1,686.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180379 24/11/2560

168 อะไหล่เครื+อง Analyzer       1  รายการ 17,900.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อลิลนิอยส ์อนิสทรเูมนท ์จํากัด 17,900.00           บาท บรษิัท อลิลนิอยส ์อนิสทรเูมนท ์จํากัด 17,900.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180380 24/11/2560

169 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       5  รายการ 2,865.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท ์ 2,865.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท ์ 2,865.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180381 24/11/2560

170 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 3,500.00                      เฉพาะเจาะจง นางสาว อรอนงค ์ สวุรรณนาวนิ 3,500.00             บาท นางสาว อรอนงค ์ สวุรรณนาวนิ 3,500.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180382 24/11/2560

171 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ 93,150.00                    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีทู เจ เซอรว์สิ แอนด ์ซัพพลาย 93,150.00           บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีทู เจ เซอรว์สิ แอนด ์ซัพพลาย 93,150.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180383 27/11/2560

172 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 16,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 16,000.00           บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 16,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180384 27/11/2560

173 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 1,330.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 1,330.00             บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 1,330.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180385 27/11/2560

174 จา้งออกแบบชดุทดสอบ       1  รายการ 8,000.00                      เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 8,000.00             บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 8,000.00             บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180386 27/11/2560

175 วัสดุวทิยาศาสตร ์(ถงุมอื)       3  รายการ 4,950.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 4,950.00             บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 4,950.00             บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180387 27/11/2560

176 วัสดุวทิยาศาสตร ์(ถงุมอื)       1  รายการ 2,775.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 2,775.00             บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 2,775.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180388 27/11/2560

177 วัสดุวทิยาศาสตร ์(ผา้)       1  รายการ 35,750.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซนิเนอรย์ี+ สเปเชยีล จํากัด 35,750.00           บาท บรษิัท ซนิเนอรย์ี+ สเปเชยีล จํากัด 35,750.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180389 27/11/2560

178 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ 1,210.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 1,210.00             บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 1,210.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180390 27/11/2560

179 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       6  รายการ 5,490.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 5,490.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 5,490.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180391 27/11/2560

180 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 6,800.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยเอ็นจเินยีริ+ง แอนด ์บสิซเินส จํากัด 6,800.00             บาท บรษิัท ไทยเอ็นจเินยีริ+ง แอนด ์บสิซเินส จํากัด 6,800.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180392 27/11/2560

181 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ 6,200.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด 6,200.00             บาท บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด 6,200.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180393 27/11/2560

182 นํ1ามันดเีซล B7        1 รายการ 164,040.00               164,040.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางจาก คอรป์อเรชั+น จํากัด 153,308.41         บาท บรษิัท บางจาก คอรป์อเรชั+น จํากัด 153,308.41        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180394 27/11/2560

183 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 2,070.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จํากัด 2,070.00             บาท บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จํากัด 2,070.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180395 28/11/2560

184 จา้งเขยีน Source Code        1 รายการ 12,600.00                    เฉพาะเจาะจง นาย สรุชัย รอดสาย 12,600.00           บาท นาย สรุชัย รอดสาย 12,600.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180396 28/11/2560

185 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 2,300.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,300.00             บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,300.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180397 28/11/2560

186 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       28 รายการ 25,112.23                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากัด 25,112.23           บาท บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากัด 25,112.23          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180398 29/11/2560

187 STL แผน่        1 รายการ 7,000.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 7,000.00             บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 7,000.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180399 29/11/2560

188 วัสดุสิ1นเปลอืงเพื+อใชใ้นแผนกวศิวกรรม       15 รายการ 3,110.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 3,110.00             บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 3,110.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180400 29/11/2560

189 ซื1อวัสดุซอ่มแซมหอ้งนํ1า และวัสดุระบบLAN       18 รายการ 8,233.90                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 8,233.90             บาท บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 8,233.90             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180401 29/11/2560

190 MOLECULAR SIEVES        1 รายการ 3,630.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,630.00             บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,630.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180402 29/11/2560

191 วเิคราะหต์ัวอยา่งในโครงการ        5 รายการ 9,500.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิ+ง จํากัด 9,500.00             บาท บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิ+ง จํากัด 9,500.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180403 29/11/2560

Technical Service Charge

192 อปุกรณ์ตรวจจับความเคลื+อนไหว        3 รายการ 2,588.70                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลทต์ิ1ง แอนด ์อคีวปิเมนท ์จํากัด (มหาชน) 2,588.70             บาท บรษิัท ไลทต์ิ1ง แอนด ์อคีวปิเมนท ์จํากัด (มหาชน) 2,588.70             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180404 29/11/2560
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193 เครื+องทํานํ1าเย็น PURAMUN        1 รายการ 14,766.36                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศรไีพบลูย ์อเีล็คทรกิ จํากัด 14,766.36           บาท บรษิัท ศรไีพบลูย ์อเีล็คทรกิ จํากัด 14,766.36          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180405 29/11/2560

194 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       5  รายการ 7,528.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 7,528.00             บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 7,528.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180406 30/11/2560

195 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ 30,320.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 30,320.00           บาท บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 30,320.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180407 30/11/2560

196 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       3  รายการ 10,620.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 10,620.00           บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 10,620.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180408 30/11/2560

197 วัสดุวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 1,350.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 1,350.00             บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 1,350.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180409 30/11/2560

198 แฟ้มสันกวา้ง        1 รายการ 1,284.00                      เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 1,284.00             บาท รา้น พัฒนากจิ 1,284.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180410 30/11/2560

199 วเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 69,498.00                    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 69,498.00           บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 69,498.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180411 30/11/2560

200 จา้งเหมาบรกิารเคลอืบผา้       2  รายการ 11,500.00                    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิสถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ+งทอ 11,500.00           บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิสถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ+งทอ 11,500.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180412 30/11/2560

201 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ 42,500.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฮเดล เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากัด 42,500.00           บาท บรษิัท เฮเดล เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากัด 42,500.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180413 30/11/2560

202 Robot Teach Pendant        1 รายการ 391,000.00               391,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีทู เจ เซอรว์สิ แอนด ์ซัพพลาย 391,000.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีทู เจ เซอรว์สิ แอนด ์ซัพพลาย 391,000.00        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180414 30/11/2560

203 วัสดุวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 2,540.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,540.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,540.00             บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180415 30/11/2560

204 วเิคราะหท์ดสอบ       2  รายการ 74,000.00                    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 74,000.00           บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 74,000.00          บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3041180416 30/11/2560

205 จา้งเหมาสํารวจเกษตรกร       1  รายการ 10,000.00                    เฉพาะเจาะจง นาย กันทรากร นันทวเิชยีร 10,000.00           บาท นาย กันทรากร นันทวเิชยีร 10,000.00          บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด3041180417 30/11/2560

206 ชดุอปุกรณ์ต่อกับเครื+องวัด        3 รายการ            USD5,197.00            USD5,197.00    เฉพาะเจาะจง  TA Instruments - Waters Lte. 5,197.00             USD  TA Instruments - Waters Lte. 5,197.00             USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3042180009 2/11/2560

207 วัสดุวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ            USD1,233.90    เฉพาะเจาะจง  CHEMGLASS Life Sciences Lte. 1,233.90             USD  CHEMGLASS Life Sciences Lte. 1,233.90             USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3042180010 3/11/2560

208 เซลลแ์บตเตอรี+ปราศจากอเิล็กโทรด        1 รายการ               USD2,500    เฉพาะเจาะจง  Li-Fun Technology Co. 2,500.00             USD  Li-Fun Technology Co. 2,500.00             USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3042180011 16/11/2560

209 ซื1อสารมาตรฐาน        1 รายการ            EUR1,001.56    เฉพาะเจาะจง  wfk Testgewebe GmbH 1,001.56             EUR  wfk Testgewebe GmbH 1,001.56             EUR มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3042180012 16/11/2560

210 รองเทา้        1 รายการ              EUR370.00    เฉพาะเจาะจง  SCHOMBURG & GRAF GmbH & C 370.00                EUR  SCHOMBURG & GRAF GmbH & C 370.00                EUR มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3042180013 20/11/2560

211 จา้งศกึษาผลกระทบของปรมิาณโมนโกลเีซอรไ์รด       1 รายการ 2,050,000.00            2,050,000.00    เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,915,887.85     บาท สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,915,887.85     บาท มคีุณลักษณะและรายละเอยีดงานตามขอ้กําหนด3043180009 1/11/2560

212 จา้งที+ปรกึษากลุ่มอตุสาหกรรมออ้ย        1 รายการ 847,000.00               847,000.00 จา้งที+ปรกึษา-เฉพาะเจาะจง  บัณฑติวทิยาลัยรว่มดา้นพลังงานและสิ+งแวดลอ้ม 847,000.00         บาท  บัณฑติวทิยาลัยรว่มดา้นพลังงานและสิ+งแวดลอ้ม 847,000.00        บาท มคีวามชํานาญเฉพาะทาง 3043180010 1/11/2560

213 จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที+ IT helpdesk        1 รายการ 256,800.00               256,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์จํากัด 240,000.00         บาท บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์จํากัด 240,000.00        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3043180011 9/11/2560

214 จา้งเหมาบํารงุรักษาเครื+องพมิพร์ายปี        1 รายการ 55,600.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โทโทล โซลูชั+น เซอรว์สิ จํากัด 55,600.00           บาท บรษิัท โทโทล โซลูชั+น เซอรว์สิ จํากัด 55,600.00          บาท มคีุณลักษณะและรายละเอยีดงานตามขอ้กําหนด3043180012 14/11/2560

215 ตรวจสอบบํารงุรักษา Chiller รายปี        6 รายการ 110,000.00               110,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั+น จํากัด 110,000.00         บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั+น จํากัด 110,000.00        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด3043180013 14/11/2560

216 เชา่ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์2 รายการ        1 รายการ 4,374,000.00            4,374,000.00 ประกาศเชญิชวน-e-biddingบรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 3,626,400.00     บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 3,626,400.00     บาท ราคาตํ+าสดุ 3043180014 16/11/2560

บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั+นแนลโปรดักส ์จํากัด 4,186,560.00     บาท
บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 4,260,312.00     บาท

217 เครนกระเชา้ทะลายปาลม์        1 รายการ 640,000.00               640,000.00 ประกาศเชญิชวน-e-biddingบรษิัท เฮอรค์วิลสิ เครน จํากัด 640,000.00         บาท บรษิัท เฮอรค์วิลสิ เครน จํากัด 640,000.00        บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 3043180015 16/11/2560
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