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1 เครื	องเชื	อมสําหรับวัสดพุลาสตกิ        1 รายการ 185,000.00                   185,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮอรน์ เวลล ์อลุทราโซนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 185,000.00        บาท บรษิัท ฮอรน์ เวลล ์อลุทราโซนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 185,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180605 9/01/2561

2 โซลนิอยดว์าลว์        2 รายการ 672.00                              เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวิ แอนด ์ไฮด ์จํากัด 672.00                บาท บรษิัท นวิ แอนด ์ไฮด ์จํากัด 672.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180606 3/01/2561

3 อปุกรณส์ําหรับเครื	อง Rancimat        2 รายการ 12,730.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 12,730.00          บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 12,730.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180607 3/01/2561

4 Toluene และ Isopropanol        2 รายการ 6,160.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 6,160.00             บาท บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 6,160.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180608 3/01/2561

5 วเิคราะหธ์าตอุงคป์ระกอบดว้ยเทคนคิ WDXRF        1 รายการ 6,445.00                          เฉพาะเจาะจง  ศนูยเ์ครื	องมอืวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจุฬาลงกรณฯ์ 6,445.00             บาท  ศนูยเ์ครื	องมอืวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจุฬาลงกรณฯ์ 6,445.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180609 3/01/2561

6 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ)์        5 รายการ 5,531.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 5,531.00             บาท บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 5,531.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180610 3/01/2561

7 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ)์        4 รายการ 27,849.95                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 27,849.95          บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 27,849.95           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180611 3/01/2561

8 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ)์        3 รายการ 13,220.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพ็ญชาย มารเ์ก็ตติ1ง จํากัด 13,220.00          บาท บรษิัท เพ็ญชาย มารเ์ก็ตติ1ง จํากัด 13,220.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180612 3/01/2561

9 เทปลอ่น        1 รายการ 14,400.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 14,400.00          บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 14,400.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180613 3/01/2561

10 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ)์        3 รายการ 23,600.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 23,600.00          บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 23,600.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180614 3/01/2561

11 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ)์        2 รายการ 2,320.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 2,320.00             บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 2,320.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180615 3/01/2561

12 ซอ่มเครื	องอัดไฮดรอลกิส ์10 ตัน M208        1 รายการ 18,750.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทอีารเ์ค (ประเทศไทย) จกัด 18,750.00          บาท บรษิัท ทอีารเ์ค (ประเทศไทย) จกัด 18,750.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180616 3/01/2561

13 VANADIUM TARGET,        2 รายการ 15,500.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 15,500.00          บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 15,500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180617 3/01/2561

14 บอรด์ USB เครื	อง Wirecut        1 รายการ 420.00                              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 420.00                บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 420.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180618 3/01/2561

15 Lenovo Notebook Y520-80WK0043TA (W)        1 รายการ 44,870.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมเซเวน่ จํากัด (มหาชน) จํากัด 41,934.58          บาท บรษิัท คอมเซเวน่ จํากัด (มหาชน) จํากัด 41,934.58           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180619 15/01/2561

16 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ)์        2 รายการ 16,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 16,000.00          บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 16,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180620 4/01/2561

17 จา้งทําชดุทดสอบมอเตอร์        2 รายการ 23,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด 23,000.00          บาท บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด 23,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180621 4/01/2561

18 จา้งเดนิสาย LAN เครื	องมอืวทิย์        1 รายการ 18,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอ็ม.ซ.ีอตุสาหกรรม จํากัด 18,000.00          บาท บรษิัท ท.ีเอ็ม.ซ.ีอตุสาหกรรม จํากัด 18,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180622 4/01/2561

19 วัสดวุทิยาศาสตร(์เม็ดพลาสตกิ)        1 รายการ 4,500.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเบลิ วัน เอ็นจเินยีริ	ง จกัด 4,500.00             บาท บรษิัท เอเบลิ วัน เอ็นจเินยีริ	ง จกัด 4,500.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180623 4/01/2561

20 จา้งสอบเทยีบเครื	องมอืวทิย์        1 รายการ 980.00                              เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 980.00                บาท มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 980.00                 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180624 4/01/2561

21 Alumina crcucible        1 รายการ 70,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 70,000.00          บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 70,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180625 4/01/2561

22 ชดุสํารองไฟขับลฟิตA์RD        1 รายการ 49,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินยีริ	ง จํากัด 49,000.00          บาท บรษิัท สยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินยีริ	ง จํากัด 49,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180626 4/01/2561

23 PIUSI Battery Kit3000/12V        3 รายการ 8,500.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทัสพาว จํากัด 8,500.00             บาท บรษิัท ทัสพาว จํากัด 8,500.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180627 4/01/2561

24 ลวดเชื	อม        1 รายการ 5,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเซยี ซเูดอร ์จํากัด 5,000.00             บาท บรษิัท เอเซยี ซเูดอร ์จํากัด 5,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180628 4/01/2561

25 PLgel 10um MIXED-B 300 x 7.5 mm        1 รายการ 55,400.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 55,400.00          บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 55,400.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180629 4/01/2561

26 คา่จา้งเหมาบรกิารเตมิฮเีลยีมเหลว        1 รายการ 78,000.00                        เฉพาะเจาะจง  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 78,000.00          บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 78,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180630 4/01/2561

27 ซื1อขักโครก        4 รายการ 14,140.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 14,140.00          บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 14,140.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180631 4/01/2561

28 เครื	องฆา่เชื1อดว้ยระบบไอนํ1า       1  รายการ 208,504.67                   208,504.67    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 208,504.67        บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 208,504.67         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180632 4/01/2561

29 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ)์        1 รายการ 4,500.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 4,500.00             บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 4,500.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180633 5/01/2561

30 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เครื	องร่อนปุ๋ ย)        1 รายการ 20,000.00                        เฉพาะเจาะจง นาย องอาจ จุลจังหรดี 20,000.00          บาท นาย องอาจ จุลจังหรดี 20,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180634 5/01/2561

31 จา้งเชื	อมชิ1นงาน        2 รายการ 20,000.00                        เฉพาะเจาะจง นาย ภมร เทยีนชยั 20,000.00          บาท นาย ภมร เทยีนชยั 20,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180635 5/01/2561

32 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 5,200.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ1ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,200.00             บาท บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ1ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,200.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180636 5/01/2561

33 แกลลอนเหลี	ยม        2 รายการ 1,500.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีพ.ีอตุสาหกรรมกระป๋อง (1988) จํากัด 1,500.00             บาท บรษิัท พ.ีพ.ีอตุสาหกรรมกระป๋อง (1988) จํากัด 1,500.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180637 5/01/2561

34 จา้งวเิคาาะหท์ดสอบ       1  รายการ 3,500.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ1ง จํากัด 3,500.00             บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ1ง จํากัด 3,500.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180638 5/01/2561

35 วเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 2,850.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 2,850.00             บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 2,850.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180639 5/01/2561

36 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       1  รายการ 4,575.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท็อป ลงิค ์กรุ๊ป จํากัด 4,575.00             บาท บรษิัท ท็อป ลงิค ์กรุ๊ป จํากัด 4,575.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180640 5/01/2561

37 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       1  รายการ 650.00                              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 650.00                บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 650.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180641 5/01/2561

38 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       6  รายการ 1,295.00                          เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 1,295.00             บาท รา้น พัฒนากจิ 1,295.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180642 5/01/2561

39 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       1  รายการ 3,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,000.00             บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180643 5/01/2561

40 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 5,040.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 5,040.00             บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 5,040.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180644 5/01/2561

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัท ี! 1-31 มกราคม 2561
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วนัท ี! 1-31 มกราคม 2561

41 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       2  รายการ 2,220.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 2,220.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 2,220.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180645 8/01/2561

42 จา้งทําชิ1นงานตน้แบบ        1 รายการ 18,550.00                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอส.ท ีรวมชา่ง 18,550.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอส.ท ีรวมชา่ง 18,550.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180646 8/01/2561

43 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        4 รายการ 26,010.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ็ด โปร เทค จํากัด 26,010.00          บาท บรษิัท แอ็ด โปร เทค จํากัด 26,010.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180647 8/01/2561

44 จา้งทวนสอบขอ้มลูคารบ์อนฟตุพริ1นท์        1 รายการ 98,000.00                        เฉพาะเจาะจง นาย มนตช์ยั  จติตปิัญญากลุ 98,000.00          บาท นาย มนตช์ยั  จติตปิัญญากลุ 98,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180648 8/01/2561

45 จา้งทําแมพ่มิพส์าหรับขึ1นรูปแผ่นยาง       1  รายการ 70,000.00                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเตท 70,000.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเตท 70,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180650 8/01/2561

46 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       2  รายการ 11,440.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 11,440.00          บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 11,440.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180651 8/01/2561

47 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       1  รายการ 3,200.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท วฒุ ิฮารด์แวร ์จํากัด 3,200.00             บาท บรษิัท วฒุ ิฮารด์แวร ์จํากัด 3,200.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180652 9/01/2561

48 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์(Flowmeter)        1 รายการ 38,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด 38,000.00          บาท บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด 38,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180653 9/01/2561

49 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์(โครงกระเชา้)        1 รายการ 50,000.00                        เฉพาะเจาะจง  ๕ บิ=กเจรญิกลเอ็นจเินยีริ	ง 50,000.00          บาท  ๕ บิ=กเจรญิกลเอ็นจเินยีริ	ง 50,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180654 9/01/2561

50 จา้งแกไ้ขระบบ BAS ของระบบปรับอากาศ        2 รายการ 33,840.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์จํากัด 33,840.00          บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์จํากัด 33,840.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180656 10/01/2561

51 กรวยจราจรยดืหดได ้        1 รายการ 4,720.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ เบสทบ์ายส ์จํากัด 4,720.00             บาท บรษิัท สมารท์ เบสทบ์ายส ์จํากัด 4,720.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180657 10/01/2561

52 Poly(vinylidene fluoride),        1 รายการ 7,800.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 7,800.00             บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 7,800.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180658 10/01/2561

53 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 6,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 6,000.00             บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 6,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180659 10/01/2561

54 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 6,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 6,000.00             บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 6,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180660 10/01/2561

55 Lithium chloride-potassium chloride 250g        1 รายการ 49,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 49,000.00          บาท บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 49,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180661 10/01/2561

56 nozzle       1  รายการ 32,500.00                        เฉพาะเจาะจง  ARBURG (Thailand) Co., Ltd 32,500.00          บาท  ARBURG (Thailand) Co., Ltd 32,500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180662 10/01/2561

57 ซอ่มบํารุงรักษา กลอ้งจุลทรรศน ์5 ตัว        1 รายการ 7,500.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 7,500.00             บาท บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 7,500.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180663 10/01/2561

58 Zinc Sulphate Heptahydrate RPE-ACS 1000g        1 รายการ 1,100.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,100.00             บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,100.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180664 10/01/2561

59  Zinc Sulfate 7H2O,99.5% "SIAL" 500g.        1 รายการ 2,550.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,550.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,550.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180665 10/01/2561

60 Network Switch        1 รายการ 466,600.00                   466,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เรยีล อนิทกิรติ ี จํากัด 466,600.00        บาท บรษิัท เรยีล อนิทกิรติ ี จํากัด 466,600.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180666 10/01/2561

61 Zinc Sulfate 7H2O,99.5% "SIAL" 500g.        1 รายการ 5,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เนริบสแ์ฟคเทอร ์จํากัด 5,000.00             บาท บรษิัท เนริบสแ์ฟคเทอร ์จํากัด 5,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180667 10/01/2561

62 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 4,050.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00             บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180668 10/01/2561

63 Service Charge for Preventive        1 รายการ 7,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเีคลิเฮา้ส ์แอนด ์แล็ป อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 7,000.00             บาท บรษิัท เคมเีคลิเฮา้ส ์แอนด ์แล็ป อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 7,000.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180669 10/01/2561

64 วัสดวุทิยาศาสตร ์(ถงุมอื)       1  รายการ 3,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 3,000.00             บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 3,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180670 10/01/2561

65 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       1  รายการ 6,250.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท วดีเูวล จํากัด 6,250.00             บาท บรษิัท วดีเูวล จํากัด 6,250.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180671 10/01/2561

66 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        2 รายการ 4,500.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 4,500.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 4,500.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180672 10/01/2561

67 ไวตั1นโอรงิ        2 รายการ 2,536.80                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 2,536.80             บาท บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 2,536.80              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180673 10/01/2561

68  NICKEL FOIL,        1 รายการ 3,360.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ1ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,360.00             บาท บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ1ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,360.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180674 10/01/2561

69 อปุกรณป์้องกันอันตรายสว่นบคุคล       12 รายการ 28,036.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ จํากัด 28,036.00          บาท บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ จํากัด 28,036.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180675 10/01/2561

70 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 10,300.00                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 10,300.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 10,300.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180676 10/01/2561

71 วัสดวุทิยาศาสตร ์(ผงแป้ง)       2  รายการ 5,250.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเกรเดยีน เซ็นตเ์ธอร ์จํากัด 5,250.00             บาท บรษิัท อนิเกรเดยีน เซ็นตเ์ธอร ์จํากัด 5,250.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180677 10/01/2561

72 จา้งทดสอบรถยนตท์ดสอบ        1 รายการ 137,400.00                   137,400.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) จํากัด 137,400.00        บาท บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) จํากัด 137,400.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180678 11/01/2561

73 จา้งซอ่มสแกนเนอร์        2 รายการ 3,100.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 3,100.00             บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 3,100.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180679 11/01/2561

74 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 3,900.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี	 จํากัด 3,900.00             บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี	 จํากัด 3,900.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180680 11/01/2561

75 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        3 รายการ 14,350.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 14,350.00          บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 14,350.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180681 11/01/2561

76 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        2 รายการ 2,600.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั	น จํากัด 2,600.00             บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั	น จํากัด 2,600.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180682 11/01/2561

77 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 26,550.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 26,550.00          บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 26,550.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180683 12/01/2561

78 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        3 รายการ 3,960.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ@ จํากัด 3,960.00             บาท บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ@ จํากัด 3,960.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180684 12/01/2561

79 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        6 รายการ 24,100.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) จํากัด 24,100.00          บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) จํากัด 24,100.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180685 12/01/2561

80 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        6 รายการ 4,356.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 4,356.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 4,356.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180686 12/01/2561

81 จา้งปรับปรุงผนังกระจก+กรอบอลมูเินยีม        1 รายการ 163,000.00                   163,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ประพันธ ์อลมูเินยีมกรุ๊ฟ 163,000.00        บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ประพันธ ์อลมูเินยีมกรุ๊ฟ 163,000.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180687 12/01/2561
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82 อปุกรณส์ําหรับเตรยีมชิ1นงานตัวอย่าง        2 รายการ 5,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ จํากัด 5,000.00             บาท บรษิัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่ จํากัด 5,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180689 12/01/2561

83 ป้ายไวนลิ        1 รายการ 1,150.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 1,150.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 1,150.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180690 12/01/2561

84 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ 24,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเีคลิเฮา้ส ์แอนด ์แล็บ อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 24,000.00          บาท บรษิัท เคมเีคลิเฮา้ส ์แอนด ์แล็บ อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 24,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180691 12/01/2561

85 Alumina Ball size 6 mm        1 รายการ 9,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชั	นแนล จํากัด 9,000.00             บาท บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชั	นแนล จํากัด 9,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180692 12/01/2561

86 ถว้ยครูซเิบลิ        1 รายการ 23,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุมา อนิดัสทรี1 จํากัด 23,000.00          บาท บรษิัท บญุมา อนิดัสทรี1 จํากัด 23,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180693 12/01/2561

87  ถงุมอืมแีป้งศรตีรัง        4 รายการ 26,400.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 26,400.00          บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 26,400.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180694 12/01/2561

88 นํ1ายาลา้งจาน        1 รายการ 2,300.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคลเวอร ์อนิเตอรเ์นชั	นแนล จํากัด 2,300.00             บาท บรษิัท โคลเวอร ์อนิเตอรเ์นชั	นแนล จํากัด 2,300.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180695 15/01/2561

89 กระดาษเชด็มอื        1 รายการ 18,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด 18,000.00          บาท บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด 18,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180696 15/01/2561

90 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)        2 รายการ 5,175.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เลยีกเซง้เทรดดิ1ง จํากัด 5,175.00             บาท บรษิัท เลยีกเซง้เทรดดิ1ง จํากัด 5,175.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180697 15/01/2561

91 ชดุปรับความเร็วรอบ        1 รายการ 10,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ท.ีคอนโทรล จํากัด 10,000.00          บาท บรษิัท เอส.ท.ีคอนโทรล จํากัด 10,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180698 15/01/2561

92 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 10,500.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 10,500.00          บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 10,500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180699 15/01/2561

93 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 23,750.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั	นส จํากัด 23,750.00          บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั	นส จํากัด 23,750.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180700 15/01/2561

94 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 6,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 6,000.00             บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 6,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180701 15/01/2561

95 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 1,680.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,680.00             บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 1,680.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180702 15/01/2561

96 เครื	องแกว้        4 รายการ 14,900.00                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชนน์ําชยั 14,900.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชนน์ําชยั 14,900.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180703 15/01/2561

97 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 26,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00          บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 26,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180704 15/01/2561

98 จา้งเหมาบรกิารตดิฟิลม์       1  รายการ 20,574.21                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท วเีคเอส กรุ๊ป (เอเซยี) จํากัด 20,574.21          บาท บรษิัท วเีคเอส กรุ๊ป (เอเซยี) จํากัด 20,574.21           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180706 15/01/2561

99 จา้งตรวจวัดอากาศ      18  รายการ 21,450.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรี	 กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 21,450.00          บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรี	 กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 21,450.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180707 15/01/2561

100 จา้งทําตน้แบบชดุอปุกรณเ์ก็บขอ้มลู        1 รายการ 38,280.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี พารท์ เอ็นจยีริ	ง จํากัด 38,280.00          บาท บรษิัท กรนี พารท์ เอ็นจยีริ	ง จํากัด 38,280.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180708 15/01/2561

101 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        3 รายการ 33,300.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคยีววา่เด็นเกยีว (ไทยแลนด)์ จํากัด 33,300.00          บาท บรษิัท เคยีววา่เด็นเกยีว (ไทยแลนด)์ จํากัด 33,300.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180709 15/01/2561

102 วัสดวุทิยาศาสตร ์(ยางแทน่)       1  รายการ 7,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศรเีจรญิ รับเบอร ์จํากัด 7,000.00             บาท บรษิัท ศรเีจรญิ รับเบอร ์จํากัด 7,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180710 15/01/2561

103 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        3 รายการ 12,170.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั	น จํากัด 12,170.00          บาท บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั	น จํากัด 12,170.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180711 15/01/2561

104 วัสดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ)์        1 รายการ 7,900.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 7,900.00             บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 7,900.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180712 15/01/2561

105 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        1 รายการ 14,400.00                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 14,400.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 14,400.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180713 15/01/2561

106 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       2  รายการ 99,750.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั	นส จํากัด 99,750.00          บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั	นส จํากัด 99,750.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180714 15/01/2561

107 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        5 รายการ 33,280.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด 33,280.00          บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด 33,280.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180715 16/01/2561

108 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 20,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเบลิ วัน เอ็นจเินยีริ	ง จํากัด 20,000.00          บาท บรษิัท เอเบลิ วัน เอ็นจเินยีริ	ง จํากัด 20,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180716 16/01/2561

109 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เครื	องบดละเอยีด)        1 รายการ 26,500.00                        เฉพาะเจาะจง  เซ็นทรัลเวลิด์ 26,500.00          บาท  เซ็นทรัลเวลิด์ 26,500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180717 16/01/2561

110 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์(Power Supply)        1 รายการ 28,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม ทรโีอ กรุ๊ป จํากัด 28,000.00          บาท บรษิัท สยาม ทรโีอ กรุ๊ป จํากัด 28,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180718 16/01/2561

111 ทดสอบหาคณุสมบัตขิองนํ1ามันเครื	องยนต์        2 รายการ 17,940.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟคัสแล็บ จํากัด 17,940.00          บาท บรษิัท โฟคัสแล็บ จํากัด 17,940.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180719 17/01/2561

112 IMPERIAL Series Model "IMD-525AP"        3 รายการ 6,900.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 6,900.00             บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 6,900.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180720 17/01/2561

113 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 13,060.00                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส. ซนีอน 13,060.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส. ซนีอน 13,060.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180721 17/01/2561

114 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ)์        9 รายการ 13,660.00                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 13,660.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 13,660.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180722 17/01/2561

115 Nut 1/4" Poly-Flux & Sleere assy        1 รายการ 1,900.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอแลป ฟลอูดิ คอนโทรล จกัด 1,900.00             บาท บรษิัท ไอแลป ฟลอูดิ คอนโทรล จกัด 1,900.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180723 17/01/2561

116 Alumina Tube        2 รายการ 30,540.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 30,540.00          บาท บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 30,540.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180724 17/01/2561

117 เครื	องทดสอบแรงดงึขนาดเล็กแนวนอน        2 รายการ 26,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ี เอ็น. ซ.ี ทลูลิ	ง จํากัด 26,000.00          บาท บรษิัท บ.ี เอ็น. ซ.ี ทลูลิ	ง จํากัด 26,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180725 17/01/2561

118 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ 1,150.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 1,150.00             บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 1,150.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180726 17/01/2561

119 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 2,050.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,050.00             บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,050.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180727 17/01/2561

120 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ 30,720.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 30,720.00          บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 30,720.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180728 17/01/2561

121 Microcloth for 10 in wheel psa        1 รายการ 5,900.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 5,900.00             บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 5,900.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180729 17/01/2561
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122 screw top        2 รายการ 4,800.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 4,800.00             บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 4,800.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180730 17/01/2561

123 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ)์        5 รายการ 10,240.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรูเมน้ท(์ประเทศไทย) จํากัด 10,240.00          บาท บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรูเมน้ท(์ประเทศไทย) จํากัด 10,240.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180731 17/01/2561

124 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์Digital Oscilloscope        1 รายการ 35,460.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี	 อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 35,460.00          บาท บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี	 อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 35,460.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180732 18/01/2561

125 จา้งทําแทน่เครื	องทดสอบ        1 รายการ 33,250.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไนนเ์วริค์ เอนจเินยีริ	ง จํากัด 33,250.00          บาท บรษิัท ไนนเ์วริค์ เอนจเินยีริ	ง จํากัด 33,250.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180733 18/01/2561

126 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 22,010.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี (ประเทศไทย) จํากัด 22,010.00          บาท บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี (ประเทศไทย) จํากัด 22,010.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180734 18/01/2561

127 จา้งสอบเทยีบเครื	องมอืวทิย์        1 รายการ 3,980.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น.เอ็ม.เทคนคิอล จํากัด 3,980.00             บาท บรษิัท เอ็น.เอ็ม.เทคนคิอล จํากัด 3,980.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180735 18/01/2561

128 จา้งสอบเทยีบเครื	องมอืวทิย์        3 รายการ 6,900.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค ่เซอรว์สิ จํากัด 6,900.00             บาท บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค ่เซอรว์สิ จํากัด 6,900.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180736 18/01/2561

129 จา้งสอบเทยีบเครื	องมอืวทิย์        1 รายการ 980.00                              เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 980.00                บาท มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 980.00                 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180737 18/01/2561

130 จา้งทดสอบรถยนตท์ดสอบ        1 รายการ 147,018.00                   147,018.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 139,400.00        บาท บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 139,400.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180738 18/01/2561

131 สายไฟ        4 รายการ 2,393.00                          เฉพาะเจาะจง  Commandrone 2,393.00             บาท  Commandrone 2,393.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180739 18/01/2561

132 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)        1 รายการ 21,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 21,000.00          บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 21,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180740 22/01/2561

133 วัสดวุทิยาศาสตร ์(วัสด)ุ       1  รายการ 40,186.92                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ออแกนคิฟารม์เชยีงใหม่ 40,186.92          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ออแกนคิฟารม์เชยีงใหม่ 40,186.92           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180741 22/01/2561

134 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์เครื	องวัดกระแสไฟฟ้า        1 รายการ 253,000.00                   253,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี	 อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 253,000.00        บาท บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี	 อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 253,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180742 22/01/2561

135 จา้งเตรยีมชิ1นงาน       1  รายการ 25,000.00                        เฉพาะเจาะจง นางสาว ทฆิัมพร เหลอืงวัฒนวไิล 25,000.00          บาท นางสาว ทฆิัมพร เหลอืงวัฒนวไิล 25,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180743 23/01/2561

136 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 71,900.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 71,900.00          บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 71,900.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180744 22/01/2561

137 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       1  รายการ 27,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 27,000.00          บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 27,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180745 22/01/2561

138 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       2  รายการ 4,590.00                          เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 4,590.00             บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 4,590.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180746 22/01/2561

139 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 16,500.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มารเ์ก็ตติ1ง จํากัด 16,500.00          บาท บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มารเ์ก็ตติ1ง จํากัด 16,500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180747 22/01/2561

140 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ        1 รายการ 2,550.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท จารพ์า เท็คเซ็นเตอร ์จํากัด 2,550.00             บาท บรษิัท จารพ์า เท็คเซ็นเตอร ์จํากัด 2,550.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180748 22/01/2561

141 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 2,700.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,700.00             บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,700.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180749 22/01/2561

142 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       10 รายการ 9,685.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซเีอส อนิเตอรเ์ทรดแอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด 9,685.00             บาท บรษิัท ซเีอส อนิเตอรเ์ทรดแอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด 9,685.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180750 22/01/2561

143 ขาเหล็กปั= มเหลี	ยมชบุโครเมี	ยม 5 แฉก        1 รายการ 8,850.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 8,850.00             บาท บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 8,850.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180751 23/01/2561

144 กระดาษชาํระมว้นใหญ่        3 รายการ 59,700.00                        เฉพาะเจาะจง  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ1ง 59,700.00          บาท  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ1ง 59,700.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180752 23/01/2561

145 เกา้อี1สํานักงานรุ่น PE-031M        1 รายการ 33,210.30                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 33,210.30          บาท บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 33,210.30           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180753 23/01/2561

146 กรวยกระดาษ        9 รายการ 10,835.00                        เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 10,835.00          บาท รา้น พัฒนากจิ 10,835.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180754 23/01/2561

147 IMC ทอ่       14 รายการ 16,080.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 16,080.00          บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 16,080.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180755 23/01/2561

148 ลอ้รถเข็น        4 รายการ 3,580.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 3,580.00             บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 3,580.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180756 23/01/2561

149 Filter, Hepa Filter and Dust bag        3 รายการ 16,200.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท นลิฟิสก ์จํากัด 16,200.00          บาท บรษิัท นลิฟิสก ์จํากัด 16,200.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180757 23/01/2561

150 ขอ้ตอ่ทอเหลอืง        2 รายการ 7,600.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ.ทองเจรญิ ซัพพลาย จํากัด 7,600.00             บาท บรษิัท อ.ทองเจรญิ ซัพพลาย จํากัด 7,600.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180758 23/01/2561

151 Microcloth        1 รายการ 7,050.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 7,050.00             บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 7,050.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180759 23/01/2561

152 MOLECULAR SIEVES, POWDER "SIAL"        1 รายการ 6,920.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 6,920.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 6,920.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180760 23/01/2561

153 ORTHO-PHOSPHORIC ACID        1 รายการ 900.00                              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 900.00                บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด 900.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180761 23/01/2561

154 Filter glass        1 รายการ 5,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทม เทค อนิเตอรเ์นชั	นแนบ จํากัด 5,000.00             บาท บรษิัท เทม เทค อนิเตอรเ์นชั	นแนบ จํากัด 5,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180762 23/01/2561

155 จา้งทําแมพ่มิพ์        3 รายการ 10,935.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็มเอ็มท ีเอ็นจเินยีริ	ง จํากัด 10,935.00          บาท บรษิัท เอ็มเอ็มท ีเอ็นจเินยีริ	ง จํากัด 10,935.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180763 30/01/2561

156  External Harddisk        2 รายการ 9,700.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 9,700.00             บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 9,700.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180764 23/01/2561

157 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       3  รายการ 4,930.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 4,930.00             บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 4,930.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180765 23/01/2561

158 Chiller สําหรับเตาเผา        1 รายการ 267,000.00                   267,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กา้วเจรญิ อเิล็คทรคิัล เอ็นจเินยีริ	ง 267,000.00        บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กา้วเจรญิ อเิล็คทรคิัล เอ็นจเินยีริ	ง 267,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180766 24/01/2561

159 Cotton Wound Catridge Filter        1 รายการ 18,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แอดแวนเทค จํากัด 18,000.00          บาท บรษิัท ไทย แอดแวนเทค จํากัด 18,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180767 24/01/2561

160 FBA LINDE DGN UNF9/16LH-Regulator Fuel        1 รายการ 700.00                              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 700.00                บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 700.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180768 24/01/2561

161 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       2  รายการ 112,350.00                   112,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มารเ์ก็ตติ1ง จํากัด 105,000.00        บาท บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มารเ์ก็ตติ1ง จํากัด 105,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180769 24/01/2561

162 จัดจา้งสําหรับการเตรยีมชิ1นงานทดสอบ        1 รายการ 36,400.00                        เฉพาะเจาะจง นางสาว ชตุริัตน ์มงคล 36,400.00          บาท นางสาว ชตุริัตน ์มงคล 36,400.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180770 24/01/2561
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163 แผงวงจรอเิล็กทรอนกิสส์ําหรับเก็บขอ้มลู        1 รายการ 60,000.00                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ เซอรว์สิ แอนด ์ซัพพลาย 60,000.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ เซอรว์สิ แอนด ์ซัพพลาย 60,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180771 24/01/2561

164  ป้ายสตกิเกอร์        4 รายการ 401.89                              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 401.89                บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 401.89                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180772 24/01/2561

165 นํ1ามันดเีซล B7        1 รายการ 270,000.00                   270,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางจาก คอรป์อเรชั	น จํากัด 236,691.59        บาท บรษิัท บางจาก คอรป์อเรชั	น จํากัด 236,691.59         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180773 24/01/2561

166 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์เครื	องทดสอบความแข็ง        1 รายการ 467,000.00                   467,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 467,000.00        บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 467,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180774 25/01/2561

167 ป้ายพลาสตกิ        1 รายการ 2,900.00                          เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 2,900.00             บาท รา้น พัฒนากจิ 2,900.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180775 25/01/2561

168 อปุกรณซ์อ่ม Blower        6 รายการ 11,450.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 11,450.00          บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 11,450.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180776 25/01/2561

169 Syringe filter        2 รายการ 3,990.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ1ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,990.00             บาท บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ1ง(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,990.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180777 25/01/2561

170 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        5 รายการ 6,050.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 6,050.00             บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 6,050.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180778 25/01/2561

171 FLASKS, HEAVY WALL,        1 รายการ 3,230.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 3,230.00             บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์จํากัด 3,230.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180779 25/01/2561

172 Cu Powder - Oxide        1 รายการ 10,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซ็นทรัลอัลไลแอนซ ์จํากัด 10,000.00          บาท บรษิัท เซ็นทรัลอัลไลแอนซ ์จํากัด 10,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180780 25/01/2561

173 จา้งเหมาพ่นเคลอืบ        1 รายการ 70,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์เซอรเ์ฟส เทคโนโลย ีจํากัด 70,000.00          บาท บรษิัท แอดวานซ ์เซอรเ์ฟส เทคโนโลย ีจํากัด 70,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180781 25/01/2561

174 EJECTORPIN        1 รายการ 5,019.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,019.00             บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,019.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180782 25/01/2561

175 กรวยกระดาษ        3 รายการ 10,032.00                        เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 10,032.00          บาท รา้น พัฒนากจิ 10,032.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180783 25/01/2561

176 Heater Cable        2 รายการ 4,800.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สวนหลวง เอ็นจเินยีริ	ง 4,800.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สวนหลวง เอ็นจเินยีริ	ง 4,800.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180784 25/01/2561

177 Roll up Size 80x200 cm.        1 รายการ 4,500.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดี ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 4,500.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากดี ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 4,500.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180785 25/01/2561

178 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 1,670.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 1,670.00             บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 1,670.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180786 25/01/2561

179 Prox Sensor        3 รายการ 22,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 22,000.00          บาท บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 22,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180787 25/01/2561

180 สายพาน        2 รายการ 4,140.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 4,140.00             บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 4,140.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180788 25/01/2561

181 จา้งทําแมพ่มิพอ์ปุกรณร์ัลสะเก็ดฟิวส์        1 รายการ 440,000.00                   440,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูน-ิเทค โมล ์แอนด ์ดาย อนิดัสเตรยีล (ไทย) จํากัด 440,000.00        บาท บรษิัท ยูน-ิเทค โมล ์แอนด ์ดาย อนิดัสเตรยีล (ไทย) จํากัด 440,000.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180789 25/01/2561

182 จา้งเหมาพ่นเคลอืบ (ชิ1นงานตามตัวอย่าง)        1 รายการ 4,205.61                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพอีารเ์ทค จํากัด 4,205.61             บาท บรษิัท เอพอีารเ์ทค จํากัด 4,205.61              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180790 26/01/2561

183 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เครื	องลดขนาดตย.)        1 รายการ 186,900.00                   186,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 186,900.00        บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั	น จํากัด 186,900.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180791 26/01/2561

184 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์(ชดุเซนเซอรว์ัดระยะ)        1 รายการ 110,000.00                   110,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คยีเ์อ็นซ ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 110,000.00        บาท บรษิัท คยีเ์อ็นซ ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 110,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180792 26/01/2561

185 จัดซื1อปั= มสญุญากาศแบบใชน้ํ1ามัน        6 รายการ 104,300.01                   106,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั	ม เทคโนโลย ีจํากัด 104,300.01        บาท บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั	ม เทคโนโลย ีจํากัด 104,300.01         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180793 26/01/2561

186 connector       12 รายการ 68,736.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท นครภัณฑ ์เทรดดิ1ง  (2002) จํากัด 68,736.00          บาท บรษิัท นครภัณฑ ์เทรดดิ1ง  (2002) จํากัด 68,736.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180794 26/01/2561

187 ตรวจเชค็อาการเสยีของกลอ้งจุลทรรศน ์3D        1 รายการ 107,000.00                   107,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควอลติี1 รพีอรท์ จํากัด 100,000.00        บาท บรษิัท ควอลติี1 รพีอรท์ จํากัด 100,000.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180795 26/01/2561

188 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        1 รายการ 1,307.12                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,307.12             บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,307.12              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180796 26/01/2561

189 ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว (ไมโครเวฟ)        1 รายการ 10,186.91                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท สนิสยาม พลัส จํากัด 10,186.91          บาท บรษิัท สนิสยาม พลัส จํากัด 10,186.91           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180797 31/01/2561

190 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        7 รายการ 18,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท รุ่งอรุณแมชชนีเนอร ีจํากัด 18,000.00          บาท บรษิัท รุ่งอรุณแมชชนีเนอร ีจํากัด 18,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180798 26/01/2561

191 จา้งทําชิ1นงานตน้แบบ        3 รายการ 25,400.00                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอส.ท ีรวมชา่ง 25,400.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอส.ท ีรวมชา่ง 25,400.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180799 29/01/2561

192 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        1 รายการ 1,050.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพชรเกษมจักรกลซรีามกิ จํากัด 1,050.00             บาท บรษิัท เพชรเกษมจักรกลซรีามกิ จํากัด 1,050.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180800 29/01/2561

193 จา้งทําชิ1นงาน        8 รายการ 14,800.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั	น จํากัด 14,800.00          บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั	น จํากัด 14,800.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180801 29/01/2561

194 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        3 รายการ 7,000.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบฟรอส เคมเทค จํากัด 7,000.00             บาท บรษิัท ไบฟรอส เคมเทค จํากัด 7,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180802 29/01/2561

195 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์(กลอ้งจุลทรรศน)์        1 รายการ 350,088.79                   350,088.79    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวทฟี ไซเอนซ ์จํากัด 350,088.79        บรษิัท อนิโนเวทฟี ไซเอนซ ์จํากัด 350,088.79         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180803 29/01/2561

196 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร(์ชดุมอเตอรแ์ละเกยีร)์        3 รายการ 280,373.00                   280,373.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต์ 280,373.00        บาท บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต์ 280,373.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180804 29/01/2561

197 กลอ่งอะครลิคิใส        1 รายการ 10,500.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 10,500.00          บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 10,500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180805 29/01/2561

198 รถเข็น        2 รายการ 6,163.55                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 6,163.55             บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 6,163.55              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180806 29/01/2561

199 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        9 รายการ 4,428.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่ ์จํากัด 4,428.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่ ์จํากัด 4,428.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180807 29/01/2561

200 Spare Parts        4 รายการ 54,500.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เพาเวอร ์ซสีเท็ม จํากัด 54,500.00          บาท บรษิัท พคี เพาเวอร ์ซสีเท็ม จํากัด 54,500.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180808 29/01/2561

201 Spare Parts       20 รายการ 12,831.40                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 12,831.40          บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 12,831.40           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180809 29/01/2561

202 ซื1ออะไหล่        3 รายการ 11,855.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทดีับบลวิ ฟาซลิติี1 จํากัด 11,855.00          บาท บรษิัท ทดีับบลวิ ฟาซลิติี1 จํากัด 11,855.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180810 29/01/2561

Page 5 of 7



แบบ สขร.1

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

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัท ี! 1-31 มกราคม 2561

203 ซองพลาสตกิ        5 รายการ 18,685.00                        เฉพาะเจาะจง  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ1ง 18,685.00          บาท  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ1ง 18,685.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180811 29/01/2561

204 Wide-Mouth        2 รายการ 3,340.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่ ์จํากัด 3,340.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่ ์จํากัด 3,340.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180812 29/01/2561

205 ACETONE        1 รายการ 1,500.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 1,500.00             บาท บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 1,500.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180813 29/01/2561

206 Reference Electrode        1 รายการ 38,400.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.เอส.ท.ีเซอรว์สิเซส จํากัด 38,400.00          บาท บรษิัท เจ.เอส.ท.ีเซอรว์สิเซส จํากัด 38,400.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180814 29/01/2561

207 GRAPHITE SIZE 40x40x6 mm.        1 รายการ 5,800.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยคารบ์อนแอนดก์ราไฟต ์จํากัด 5,800.00             บาท บรษิัท ไทยคารบ์อนแอนดก์ราไฟต ์จํากัด 5,800.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180815 29/01/2561

208 Tachnometer        1 รายการ 88,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอฟอ ีเทคโนโลย ีจํากัด 88,000.00          บาท บรษิัท เอฟอ ีเทคโนโลย ีจํากัด 88,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180816 29/01/2561

209 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร(์ตูเ้ก็บเครื	องมอื)        3 รายการ 52,194.39                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกรยีงไทยวัฒนา กรุ๊ป จํากัด 52,194.39          บาท บรษิัท เกรยีงไทยวัฒนา กรุ๊ป จํากัด 52,194.39           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180817 30/01/2561

210 จา้งซอ่มเครื	องมอืวทิย์        3 รายการ 42,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 42,000.00          บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 42,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180818 30/01/2561

211 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 15,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนีพลาสตกิแอนดเ์คมคีัล จํากัด 15,000.00          บาท บรษิัท กรนีพลาสตกิแอนดเ์คมคีัล จํากัด 15,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180819 30/01/2561

212 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        2 รายการ 40,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดสี อสี ไอ. ท.ี จํากัด 40,000.00          บาท บรษิัท ดสี อสี ไอ. ท.ี จํากัด 40,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180820 30/01/2561

213 จา้งพัฒนาโปรแกรมควบคมุแขนหุน่ยนต์        2 รายการ 75,000.00                        เฉพาะเจาะจง นาย สรุชยั รอดสาย 75,000.00          บาท นาย สรุชยั รอดสาย 75,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180821 30/01/2561

214 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        5 รายการ 2,700.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ 2 โมลด ์พารท์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2,700.00             บาท บรษิัท ลโีอ 2 โมลด ์พารท์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2,700.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180822 30/01/2561

215 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        2 รายการ 20,800.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 20,800.00          บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 20,800.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180823 30/01/2561

216 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 28,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 28,000.00          บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 28,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180824 30/01/2561

217 จา้งซอ่มตูแ้ช่        7 รายการ 13,700.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอสเอ แอนด ์ไซเบอร ์เอ็นจเินยีริ	ง จํากัด 13,700.00          บาท บรษิัท พเีอสเอ แอนด ์ไซเบอร ์เอ็นจเินยีริ	ง จํากัด 13,700.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180825 30/01/2561

218 เครื	องปั= มชิ1นงานขจาดเล็ก        1 รายการ 120,000.00                   120,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูเอสอ.ี โพล -ไลน ์จํากัด 112,149.53        บาท บรษิัท ยูเอสอ.ี โพล -ไลน ์จํากัด 112,149.53         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180827 30/01/2561

219 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       1  รายการ 18,630.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 18,630.00          บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 18,630.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180828 30/01/2561

220 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์       6  รายการ 6,020.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 6,020.00             บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 6,020.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180829 30/01/2561

221 ใบตัดสเตนเลสBOSCH 4''        1 รายการ 2,250.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 2,250.00             บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 2,250.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180830 31/01/2561

222 กระดาษชาํระมว้นใหญ่        2 รายการ 41,600.00                        เฉพาะเจาะจง  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ1ง 41,600.00          บาท  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ1ง 41,600.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180831 31/01/2561

223 จา้งเตรยีมตัวอย่างทอ่ไอนํ1าและรฟีอรม์มิ	ง        1 รายการ 20,000.00                        เฉพาะเจาะจง นางสาว เบญจวรรณ ทองชื	นตระกลู 20,000.00          บาท นางสาว เบญจวรรณ ทองชื	นตระกลู 20,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180832 31/01/2561

224 Cobalt Carbonate        1 รายการ 85,880.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊กโซ เคมคิอลส ์แอนด ์เซอรว์สิเซส จํากัด 85,880.00          บาท บรษิัท แอ๊กโซ เคมคิอลส ์แอนด ์เซอรว์สิเซส จํากัด 85,880.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180833 31/01/2561

225 n-OCTANE 99%,AR 2.5L        1 รายการ 30,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 30,000.00          บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 30,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180834 31/01/2561

226 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 2,915.89                          เฉพาะเจาะจง รา้น วโิรฒวทิยาภัณฑ ์ 2,915.89             บาท รา้น วโิรฒวทิยาภัณฑ ์ 2,915.89              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180835 31/01/2561

227 วัสดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ)์       12 รายการ 25,665.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 25,665.00          บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 25,665.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180836 31/01/2561

228 จา้งบํารุงรักษาเครื	องมอื        2 รายการ 22,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรเมซี	 ซัพพลาย จํากัด 22,000.00          บาท บรษิัท ไพรเมซี	 ซัพพลาย จํากัด 22,000.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180837 31/01/2561

229 Evaporating Flask        1 รายการ 3,008.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด 3,008.00             บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด 3,008.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180838 31/01/2561

230 วัสดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ)์        1 รายการ 3,750.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 3,750.00             บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 3,750.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180839 31/01/2561

231 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        1 รายการ 2,990.65                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั	น จํากัด 2,990.65             บาท บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั	น จํากัด 2,990.65              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180840 31/01/2561

232 แผ่นสแตนเลส        3 รายการ 12,150.00                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พ ีเอ็ม พ ีเซอรว์สิ 12,150.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พ ีเอ็ม พ ีเซอรว์สิ 12,150.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180841 31/01/2561

233 ตูไ้ซดบ์อรด์เตี1ย        1 รายการ 35,400.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 35,400.00          บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 35,400.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180842 31/01/2561

234 เครื	องhotplate       2  รายการ 40,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด 40,000.00          บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด 40,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180843 31/01/2561

235 เครื	องมอืวัด       2  รายการ 10,684.50                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากัด 10,684.50          บาท บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากัด 10,684.50           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180844 31/01/2561

236 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 21,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 21,000.00          บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 21,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180845 31/01/2561

237 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ 2,520.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 2,520.00             บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 2,520.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180846 31/01/2561

238 จา้งเหมาบํารุงรักษาเครื	อง ARES       1  รายการ 15,300.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี	ส ์จํากัด 15,300.00          บาท บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี	ส ์จํากัด 15,300.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180847 31/01/2561

239 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        1 รายการ 1,495.33                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั	น จํากัด 1,495.33             บาท บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั	น จํากัด 1,495.33              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180848 31/01/2561

240 จา้งทําแบบประเมนิการพัฒนาบคุลากร        1 รายการ 2,000.00                          เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัชฐญิา รักจันทกึ 2,000.00             บาท นางสาว ณัชฐญิา รักจันทกึ 2,000.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180849 31/01/2561

241 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 24,000.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 24,000.00          บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 24,000.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180850 31/01/2561

242 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร(์พริ1นเตอร)์        1 รายการ 9,028.04                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 9,028.04             บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 9,028.04              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180851 31/01/2561

243 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        2 รายการ 6,800.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 6,800.00             บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 6,800.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180852 5/02/2561
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244 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ)์        2 รายการ 7,290.00                          เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 7,290.00             บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 7,290.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3041180853 31/01/2561

245 จา้งเหมาพมิพร์ายงาน       1  รายการ 138,000.00                   138,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 138,000.00        บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 138,000.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180854 31/01/2561

246 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 127,600.00                   127,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอโรเคม จํากัด 127,600.00        บาท บรษิัท แอโรเคม จํากัด 127,600.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180855 31/01/2561

247 Datalogger        1 รายการ            EUR2,290.00    เฉพาะเจาะจง  CSS ELECTRONICS 2,290.00             EUR  CSS ELECTRONICS 2,290.00              EUR มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3042180018 9/01/2561

248 Homer Pro Software        1 รายการ            USD1,500.00    เฉพาะเจาะจง  HOMER Energy, LLC 1,500.00             USD  HOMER Energy, LLC 1,500.00              USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3042180019 25/01/2561

249 สารเคมี        2 รายการ              USD500.00    เฉพาะเจาะจง  Gotion Inc. 500.00                USD  Gotion Inc. 500.00                 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3042180020 9/01/2561

250 สารเคมี        2 รายการ            USD2,385.00    เฉพาะเจาะจง  HAIHANG INDUSTRY CO., LTD 2,385.00             USD  HAIHANG INDUSTRY CO., LTD 2,385.00              USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3042180022 31/01/2561

251 สารเคมี        2 รายการ            USD1,428.00    เฉพาะเจาะจง  ENAMINE Ltd 1,428.00             USD  ENAMINE Ltd 1,428.00              USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3042180023 31/01/2561

252 เครื	องทดสอบแบตเตอรี	        1 รายการ 794,392.52                   1,200,000.00 ประกาศเชญิชวน บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 794,392.52        บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 794,392.52         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3043180024 3/01/2561

253 PM 761.0020 Compact IC.        2 รายการ 64,300.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 64,300.00          บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 64,300.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180025 3/01/2561

254 เครื	องฆา่เชื1อและดับกลิ	น        4 รายการ 57,200.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซันนี	 ซานทีารี	 ซัพพลาย จํากัด 57,200.00          บาท บรษิัท ซันนี	 ซานทีารี	 ซัพพลาย จํากัด 57,200.00           บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3043180026 4/01/2561

255 เครื	องหอ่หุม้ตัวอย่าง        1 รายการ 1,773,831.78                1,878,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,773,831.78     บาท บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,773,831.78      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3043180027 9/01/2561

256 สัญญาจา้งบรกิารบํารุงรักษาระบบระบบไฟฟ้า        4 รายการ 112,149.52                   112,149.53    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 112,149.52        บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 112,149.52         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3043180028 10/01/2561

257 เครื	อง Accelerated Solvent Extractor        1 รายการ 3,400,000.00                3,400,000.00     คัดเลอืก บรษิัท อารเ์คมกีา้ อนิเตอรเนชั	นแนล จํากัด 3,170,000.00     บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ อนิเตอรเนชั	นแนล จํากัด 3,170,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3043180030 12/01/2561

258 งานวางไมภ้ายในอาคาร        4 รายการ 96,048.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท กานตร์ว ีแลนดส์เคป จํากัด 96,048.00          บาท บรษิัท กานตร์ว ีแลนดส์เคป จํากัด 96,048.00           บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180031 12/01/2561

259 เชา่คอมพวิเตอร ์15 ชดุ 3 ปี        1 รายการ 448,200.00                   448,200.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 448,200.00        บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 448,200.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3043180032 12/01/2561

260 สัญญาจา้งบรกิารบํารุงรักษาลฟิท ์“มติซู        1 รายการ 147,000.00                   147,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์จํากัด 147,000.00        บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์จํากัด 147,000.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180033 15/01/2561

261 งานซอ่มบํารุงรักษาระบบเครน (อปุกรณ)์        8 รายการ 112,000.00                   107,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภเูจรญิ เซอรว์สิ จํากัด 112,000.00        บาท บรษิัท ภเูจรญิ เซอรว์สิ จํากัด 112,000.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180034 15/01/2561

262 เครื	อง Drife-FTIR Spectrometer        1 รายการ 2,635,000.00                2,635,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด 2,635,000.00     บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด 2,635,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3043180035 19/01/2561

263 เครื	องฆา่เชื1อดว้ยระบบอบแก๊ส ETO        1 รายการ 2,242,900.00                2,242,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 2,242,900.00     บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 2,242,900.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 3043180036 22/01/2561

264 จา้งบํารุงรักษาเครื	อง instron5943 รายปี        1 รายการ 112,000.00                   112,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) จํากัด 112,000.00        บาท บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศไทย) จํากัด 112,000.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180037 25/01/2561
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