
แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที!คดัเลอืกเลขที!เอกสาร วนัที!

1 จา้งออกแบบแผน่วงจรควบคมุ        1 รายการ            250,000.00 250,000.00    

เฉพาะเจาะจง
นาย สมชาย เบา้ทอง           250,000.00 บาท นาย สมชาย เบา้ทอง           250,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180856 1/02/2561

2  คา่บรกิารสง่เครื%องมอื
วทิยาศาสตรไ์ปซอ่ม

      1  รายการ            270,000.00 270,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ดเีคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด
          270,000.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด
          270,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180857 1/02/2561

3 การจําลองความเสยีหายของ
ระบบสง่นํ+าดบิ

       1 รายการ               15,000.00    

เฉพาะเจาะจง
นาย ปราโมทย ์ควูฒันสุ
ชาติ

            15,000.00 บาท นาย ปราโมทย ์ควูฒันสุ
ชาติ

            15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180858 1/02/2561

4 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        6 รายการ               51,400.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             51,400.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             51,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180859 1/02/2561

5 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ                 6,720.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด

              6,720.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด

              6,720.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180861 2/02/2561

6 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ                 4,050.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด

              4,050.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด

              4,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180862 2/02/2561

7 ตูค้วบคมุอณุหภมูิ        1 รายการ            157,000.00 157,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค 

จํากัด
          157,000.00 บาท บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค 

จํากัด
          157,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180863 2/02/2561

8 Software Moldex3D        1 รายการ            200,000.00 200,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โมลเด๊กซท์รดี ี

จํากัด
          200,000.00 บาท บรษิัท โมลเด๊กซท์รดี ี

จํากัด
          200,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180864 2/02/2561

9 UPS สําหรับคอมพวิเตอรต์ั +งโต๊ะ        1 รายการ            138,000.00 138,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด           138,000.00 บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ 

จํากัด
          138,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180866 2/02/2561

10 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  รายการ               10,600.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค จํากัด

            10,600.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค จํากัด

            10,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180867 2/02/2561

11 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       3  รายการ               37,420.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากัด

            37,420.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากัด

            37,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180868 2/02/2561

12 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                 4,859.81    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด               4,859.81 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด               4,859.81 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180869 2/02/2561

13 จา้งทดสอบชิ+นงาน       1  รายการ                 4,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิาร
กลาง (ประเทศไทย) จํากัด

              4,200.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิาร
กลาง (ประเทศไทย) จํากัด

              4,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180870 2/02/2561

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที! 1-28 กมุภาพนัธ ์2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
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14 จา้งทดสอบชิ+นงาน       4  รายการ                 6,900.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แล็บ เทค เอนจิ
เนยีริ%ง จํากัด

              6,900.00 บาท บรษิัท แล็บ เทค เอนจิ
เนยีริ%ง จํากัด

              6,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180871 2/02/2561

15 “ HILCO” Filter cartridge        1 รายการ               89,520.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอเชยี เอ็นเนอยี% 
เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด

            89,520.00 บาท บรษิัท เอเชยี เอ็นเนอยี% 
เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด

            89,520.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180872 5/02/2561

16 เชา่คอมพวิเตอรใ์ชใ้นงาน NAC        1 รายการ            340,900.00 340,900.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี
 จํากัด

          340,900.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี
 จํากัด

          340,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180873 5/02/2561

17 เครื%องปรับอากาศ Central Air 

Wall TYPE#

       1 รายการ               18,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด             18,000.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด             18,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180874 5/02/2561

18 จา้งเหมาพน่เคลอืบ (ครั +งที% 2)        1 รายการ               70,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แอดวานซ ์เซอร์
เฟส เซอรเ์ฟส เทคโนโลยี
 จํากัด

            70,000.00 บาท บรษิัท แอดวานซ ์เซอร์
เฟส เซอรเ์ฟส เทคโนโลยี
 จํากัด

            70,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180875 5/02/2561

19 ซอ่ม Chiller 2        2 รายการ               73,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี
โวลชูั%น จํากัด

            73,500.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี
โวลชูั%น จํากัด

            73,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180876 5/02/2561

20 Wide-Mouth Bottle 1000 ml.        1 รายการ                    840.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 

วลัเลย่์
                 840.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 

วลัเลย่์
                 840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180877 5/02/2561

21 NEW SERVICE CONTRACT LAB 

BW

       1 รายการ                 7,300.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด
              7,300.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด
              7,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180878 5/02/2561

22 SILICON CARBIDE, -400 MESH, 

>=97.5%

       1 รายการ                 3,460.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
              3,460.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
              3,460.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180879 5/02/2561

23 วสัดอุปุกรณ์สําหรับใชใ้นงานวจิัย        5 รายการ                 7,616.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด               7,616.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด               7,616.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180880 5/02/2561

24 BENZENE AR, QREC#B2027-1-

2501

       1 รายการ                 1,400.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด               1,400.00 บาท บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด               1,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180881 5/02/2561

25 Epoxy Resin&Hardener Set        1 รายการ                 4,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ควอลติี+ รพีอรท์ 

จํากัด
              4,500.00 บาท บรษิัท ควอลติี+ รพีอรท์ 

จํากัด
              4,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180882 5/02/2561

26 จา้งปรับปรงุพื+นที%และรวมหอ้ง
M338-339

       4 รายการ               19,000.00    

เฉพาะเจาะจง
นาย สทุัศน ์โตใหญ่             19,000.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่             19,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180883 5/02/2561
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27 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ            103,576.00 103,576.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรู
เมนท ์จํากัด

            96,800.00 บาท บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรู
เมนท ์จํากัด

            96,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180884 5/02/2561

28 จา้งบํารงุรักษาเครื%องมอืวทิย ์

รายปี
      1  รายการ               12,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอทส ์จํากัด

            12,000.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอทส ์จํากัด

            12,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180885 5/02/2561

29 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ               22,880.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ว ีควิบ ์จํากัด             22,880.00 บาท บรษิัท ว ีควิบ ์จํากัด             22,880.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180886 5/02/2561

30 จา้งเตรยีมตัวอยา่งชิ+นงาน       1  รายการ               32,000.00    

เฉพาะเจาะจง
นางสาว กลุธดิา ลอ้มเพ็ง
เทยีน

            32,000.00 บาท นางสาว กลุธดิา ลอ้มเพ็ง
เทยีน

            32,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180887 5/02/2561

31 ซื+ออปุกรณืในการเดนิสายไฟ        1 รายการ            461,308.00 461,308.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เรยีล อนิทกิรติ ี 

จํากัด
          461,308.00 บาท บรษิัท เรยีล อนิทกิรติ ี 

จํากัด
          461,308.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180888 5/02/2561

32 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ               88,040.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮี
ซฟี (ประเทศไทย) จํากัด

            88,040.00 บาท บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮี
ซฟี (ประเทศไทย) จํากัด

            88,040.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180889 6/02/2561

33 จา้งบํารงุรักษาเครื%องมอื        2 รายการ               43,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์

จํากัด
            43,200.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์

จํากัด
            43,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180890 6/02/2561

34 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ                 8,280.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
              8,280.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
              8,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180891 6/02/2561

35 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                 1,717.60    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากัด
              1,717.60 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากัด
              1,717.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180892 6/02/2561

36 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                 2,474.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โกลบอลโทรนคิ 

อนิเตอรเ์ทรด จํากัด
              2,474.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ 

อนิเตอรเ์ทรด จํากัด
              2,474.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180893 6/02/2561

37 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ               22,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เฟอรโ์ร (ประเทศ
ไทย) จํากัด

            22,200.00 บาท บรษิัท เฟอรโ์ร (ประเทศ
ไทย) จํากัด

            22,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180894 6/02/2561

38 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ                    607.48    

เฉพาะเจาะจง
รา้น วโิรฒวทิยาภัณฑ์                  607.48 บาท รา้น วโิรฒวทิยาภัณฑ์                  607.48 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180895 6/02/2561

39 จา้งขับรถยนตท์ดสอบ        1 รายการ               69,600.00    

เฉพาะเจาะจง
นาย มานะ ทรงศรี             69,600.00 บาท นาย มานะ ทรงศรี             69,600.00 บาท มคีณุสมบตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180896 6/02/2561
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40 อปุกรณ์เก็บขอ้มลู        1 รายการ            108,200.00 108,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม
 จํากัด

          108,200.00 บาท บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม
 จํากัด

          108,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180897 6/02/2561

41 วสัดสุํานักงาน       32 รายการ               31,985.00    

เฉพาะเจาะจง
รา้น พัฒนากจิ             31,985.00 บาท รา้น พัฒนากจิ             31,985.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180898 7/02/2561

42 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ                 5,700.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท
 จํากัด

              5,700.00 บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท
 จํากัด

              5,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180899 7/02/2561

43 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ               12,100.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 

จํากัด
            12,100.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 

จํากัด
            12,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180900 7/02/2561

44 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ               13,990.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด บบี ีเทค
 แอนด ์เซอรว์สิ

            13,990.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด บบี ีเทค
 แอนด ์เซอรว์สิ

            13,990.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180901 7/02/2561

45 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ               14,900.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 

จํากัด
            13,410.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 

จํากัด
            13,410.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180902 7/02/2561

46 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ                 2,315.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั%น
 จํากัด

              2,315.00 บาท บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั%น
 จํากัด

              2,315.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180903 7/02/2561

47 วสัดวุทิยาศาสตร ์(นํ+ามัน)       1  รายการ                 3,400.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อดีา้-เซเวน่ ซนัส ์

จํากัด
              3,400.00 บาท บรษิัท อดีา้-เซเวน่ ซนัส ์

จํากัด
              3,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180904 7/02/2561

48 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                 8,040.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
              8,040.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
              8,040.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180905 7/02/2561

49 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ                 7,600.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
              7,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
              7,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180906 7/02/2561

50 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       3  รายการ                 2,800.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด

              2,800.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด

              2,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180907 7/02/2561

51 วสัดซุอ่มหนา้โต๊ะเคาทเ์ตอร์
หอ้งเตรยี

       8 รายการ                 4,380.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด               4,380.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด               4,380.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180908 7/02/2561

52 ซอ่ม Chiller No.1 Com2        1 รายการ               35,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี
โวลชูั%น จํากัด

            35,000.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี
โวลชูั%น จํากัด

            35,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180909 7/02/2561
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53 วสัดวุทิยาศาสตร ์(วสัด)ุ       1  รายการ                 9,900.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ทร.ีด.ีซ.ี บสิซเินส 

จํากัด
              9,900.00 บาท บรษิัท ทร.ีด.ีซ.ี บสิซเินส 

จํากัด
              9,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180910 7/02/2561

54 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       5  รายการ               25,240.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากัด             25,240.00 บาท บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากัด             25,240.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180911 7/02/2561

55 Astaloy 85 Mo (270-6109)        1 รายการ                 3,650.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แอ็คมี% อนิเตอร์
เนชั%นแนล จํากัด

              3,650.00 บาท บรษิัท แอ็คมี% อนิเตอร์
เนชั%นแนล จํากัด

              3,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180912 8/02/2561

56 กระดาษทราย10"        2 รายการ               19,700.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             19,700.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             19,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180913 8/02/2561

57 Single Stage / Pressure 

Reducing Regulat

       2 รายการ               15,564.48    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั%น 

จํากัด
            15,564.48 บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั%น 

จํากัด
            15,564.48 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180914 8/02/2561

58 พมิพโ์ปสเตอรง์านแถลงขา่ว 

NAC2018

       4 รายการ               23,350.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซี
เอช.มเีดยี

            23,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซี
เอช.มเีดยี

            23,350.00 บาท มคีณุสมบตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180915 8/02/2561

59 N-Hexadecane 99% 500ml        1 รายการ                 5,450.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

              5,450.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

              5,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180916 8/02/2561

60 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ                 6,900.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ+ง
(ไทยแลนด)์ จํากัด

              6,900.00 บาท บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ+ง
(ไทยแลนด)์ จํากัด

              6,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180917 8/02/2561

61 มว้นพลาสตกิ        2 รายการ                 4,380.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ใจห้ลี%ฮวดพลาสตกิ
 จํากัด

              4,380.00 บาท บรษิัท ใจห้ลี%ฮวดพลาสตกิ
 จํากัด

              4,380.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180918 8/02/2561

62 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ               17,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ลโีอ 2 โมลด ์พารท์
 แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

            17,500.00 บาท บรษิัท ลโีอ 2 โมลด ์พารท์
 แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

            17,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180919 8/02/2561

63 นํ+ายา R22        9 รายการ               16,770.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด             16,770.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด             16,770.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180920 8/02/2561

64 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ               10,400.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากัด
            10,400.00 บาท บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากัด
            10,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180921 8/02/2561

65 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                 3,120.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 

จํากัด
              3,120.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 

จํากัด
              3,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180922 8/02/2561
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66 ซองนํ+าตาล        1 รายการ               27,500.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 

กราฟฟิค
            27,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา

 กราฟฟิค
            27,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180923 8/02/2561

67 เจลลา้งมอื        1 รายการ               15,120.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไออาร ์โปร เกา้ 

จํากัด
            15,120.00 บาท บรษิัท ไออาร ์โปร เกา้ 

จํากัด
            15,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180924 8/02/2561

68 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ                 6,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เดลตา แล็บบอรา
ตอรี% จํากัด

              6,000.00 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอรา
ตอรี% จํากัด

              6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180925 8/02/2561

69 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       3  รายการ               42,180.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท กบิไทย จํากัด             42,180.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             42,180.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180926 8/02/2561

70 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  รายการ                 3,700.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ตฟิิค จํากัด

              3,700.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ตฟิิค จํากัด

              3,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180927 8/02/2561

71 จา้งผสมยาง       2  รายการ                 3,060.00    

เฉพาะเจาะจง
มหาวทิยาลัย มหดิล               3,060.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล               3,060.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180928 8/02/2561

72 จา้งวเิคราะหท์ดสอบชิ+นงาน       1  รายการ                 5,400.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิาร
กลาง (ประเทศไทย) จํากัด

              5,400.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิาร
กลาง (ประเทศไทย) จํากัด

              5,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180929 8/02/2561

73 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       3  รายการ               53,890.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากัด

            53,890.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากัด

            53,890.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180930 8/02/2561

74 จา้งซอ่มเครื%องปั%น       1  รายการ               22,984.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไพรมัส จํากัด             22,984.00 บาท บรษิัท ไพรมัส จํากัด             22,984.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180931 8/02/2561

75 จา้งซอ่มเครื%อง Brabender        2 รายการ               14,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ซ.ีเมลเชอรส์ แอนด์
 โก.(ประเทศไทย) จํากัด

            14,000.00 บาท บรษิัท ซ.ีเมลเชอรส์ แอนด์
 โก.(ประเทศไทย) จํากัด

            14,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180932 8/02/2561

76 จา้งออกแบบการวางแผนการ
ผา่ตัด

      1  รายการ               10,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท คัสตอมไมซ ์

เทคโนโลย ีจํากัด
            10,000.00 บาท บรษิัท คัสตอมไมซ ์

เทคโนโลย ีจํากัด
            10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180933 8/02/2561

77 จา้งตดิฟิลม์       1  รายการ               56,716.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ตั +ง กมิ ฮง การโยธา
 จํากัด

            56,716.00 บาท บรษิัท ตั +ง กมิ ฮง การโยธา
 จํากัด

            56,716.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180934 8/02/2561

78 กระดาษเชด็มอื        1 รายการ               13,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์

จํากัด
            13,500.00 บาท บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์

จํากัด
            13,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180935 9/02/2561
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79 วสัดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ               23,880.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เมมโมรี%ทเูดย ์จํากัด             23,880.00 บาท บรษิัท เมมโมรี%ทเูดย ์จํากัด             23,880.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180936 9/02/2561

80 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                 3,800.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

              3,800.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

              3,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180937 9/02/2561

81 พัดลมอตุสาหกรรมตดิผนัง        7 รายการ               21,000.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด พาน
ทองรังสติ โบลท์

            21,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พาน
ทองรังสติ โบลท์

            21,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180938 9/02/2561

82 ซอ่มบํารงุรักษา เครื%อง  X-Ray 

Radiograph

       1 รายการ               40,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ็นดที ีอนิสตรู
เมน้ท ์จํากัด

            40,000.00 บาท บรษิัท เอ็นดที ีอนิสตรู
เมน้ท ์จํากัด

            40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180939 9/02/2561

83 Single Stage / Pressure 

Reducing Regulat

       3 รายการ               45,856.44    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั%น 

จํากัด
            45,856.44 บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั%น 

จํากัด
            45,856.44 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180940 9/02/2561

84 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ                 5,992.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แฟ็คโตมารท์ จํากัด               5,992.00 บาท บรษิัท แฟ็คโตมารท์ จํากัด               5,992.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180941 9/02/2561

85 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ               23,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท บญุมา อนิดัสทรี+ 
จํากัด

            23,000.00 บาท บรษิัท บญุมา อนิดัสทรี+ 
จํากัด

            23,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180942 9/02/2561

86 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        4 รายการ                 3,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด
              3,200.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด
              3,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180943 9/02/2561

87 Notebook Lenovo Ideapad 

320S-13IKB

       2 รายการ               28,360.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โมเดริน์เซฟ 

อนิเตอรเ์ทรด จํากัด
            28,360.00 บาท บรษิัท โมเดริน์เซฟ 

อนิเตอรเ์ทรด จํากัด
            28,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180944 9/02/2561

88 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ                 7,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แพรกซแ์อร ์

(ประเทศไทย) จํากัด
              7,000.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์

(ประเทศไทย) จํากัด
              7,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180945 9/02/2561

89 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ                 3,920.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด

              3,920.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด

              3,920.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180946 9/02/2561

90 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       5  รายการ                 3,900.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี 

สถาพร
              3,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี 

สถาพร
              3,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180947 9/02/2561

91 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ               21,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แพรกซแ์อร ์

(ประเทศไทย) จํากัด
            21,000.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์

(ประเทศไทย) จํากัด
            21,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180948 9/02/2561
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92 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  รายการ               10,150.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั%น
 จํากัด

            10,150.00 บาท บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั%น
 จํากัด

            10,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180949 9/02/2561

93 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                 5,600.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด               5,600.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด               5,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180950 9/02/2561

94 สารมาตรฐาน C17 และ C19        2 รายการ               29,340.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด             29,340.00 บาท บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด             29,340.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180951 12/02/2561

95 TPD/TPR sample cell,        1 รายการ               27,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสท
รเูมน้ท ์จํากัด

            27,500.00 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส 

อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด
            27,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180952 12/02/2561

96 Beaker Low       15 รายการ                 4,743.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท มทิ เทคโนโลย ี

จํากัด
              4,743.00 บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ี

จํากัด
              4,743.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180953 12/02/2561

97 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ               20,070.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
            20,070.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
            20,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180954 12/02/2561

98 Surface Pro 7th i5        1 รายการ               70,930.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไอทโีซลชูั%น แอนด ์

เซอรว์สิ จํากัด
            70,930.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั%น แอนด์

 เซอรว์สิ จํากัด
            70,930.00 บาท มผีูเ้สนอราคาตํ%าสดุ 3041180955 12/02/2561

99 ครภุัณฑ(์power supply)       2  รายการ                 5,000.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น 

แอนด ์พี
              5,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น 

แอนด ์พี
              5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180956 12/02/2561

100 ตน้ทองอไุร        2 รายการ                 2,400.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท กานตร์ว ีแลนดส์
เคป แอนด ์ดไีซน ์จําก

              2,400.00 บาท บรษิัท กานตร์ว ีแลนดส์
เคป แอนด ์ดไีซน ์จําก

              2,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180957 12/02/2561

101 จา้งเหมาวเิคราะห์        1 รายการ                 2,200.00    

เฉพาะเจาะจง
 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรี

              2,200.00 บาท  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรี

              2,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180958 12/02/2561

102 วสัดตุดิตั +งระบบไฟฟ้า
หอ้งปฏบิัตกิารทศิ

      16 รายการ                 6,520.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท กานตร์ว ีแลนดส์
เคป แอนด ์ดไีซน ์จํากัด

              6,520.00 บาท บรษิัท กานตร์ว ีแลนดส์
เคป แอนด ์ดไีซน ์จํากัด

              6,520.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180959 12/02/2561

103 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       3  รายการ               41,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            41,500.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            41,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180960 12/02/2561

104 จา้งเหมาวเิคราะหแ์นว       1  รายการ            100,000.00 100,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไอพ ีคอมเมริซ์ 

จํากัด
          100,000.00 บาท บรษิัท ไอพ ีคอมเมริซ์ 

จํากัด
          100,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180961 12/02/2561
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105 ชดุจัดหว้ทดสอบ       1  รายการ               28,000.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิก
รทเต็ด จํากัด

            28,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิก
รทเต็ด จํากัด

            28,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180962 12/02/2561

106 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์

Refinement Classifie

       1 รายการ            467,000.00 467,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไทยเซ็นทรัล เมค
คานคิ จํากัด

          467,000.00 บาท บรษิัท ไทยเซ็นทรัล เมค
คานคิ จํากัด

          467,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180963 12/02/2561

107 ถงุมอืกันความรอ้นและเทปกันลื%น        3 รายการ               26,650.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ; 
จํากัด

            26,650.00 บาท บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติ; 
จํากัด

            26,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180964 12/02/2561

108 เตรยีมตัวอยา่งคอยลใ์นเตาสกัด        1 รายการ               18,000.00    

เฉพาะเจาะจง
นางสาว เบญจวรรณ ทอง
ชื%นตระกลู

            18,000.00 บาท นางสาว เบญจวรรณ ทอง
ชื%นตระกลู

            18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180965 12/02/2561

109 Monitor Dell UltraSharp 24 

U2417H

       3 รายการ               53,668.32    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โมเดริน์เซฟ 

อนิเตอรเ์ทรด จํากัด
            53,668.32 บาท บรษิัท โมเดริน์เซฟ 

อนิเตอรเ์ทรด จํากัด
            53,668.32 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180966 12/02/2561

110 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ               61,020.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 

จํากัด
            61,020.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 

จํากัด
            61,020.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180967 13/02/2561

111 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(ตูเ้ชื%อม)        7 รายการ               48,430.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท สราวธุแมชชนีเนอรี%
 จํากัด

            48,430.00 บาท บรษิัท สราวธุแมชชนีเนอรี%
 จํากัด

            48,430.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180968 13/02/2561

112 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ               30,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท บซีพี ีซพัพลาย 

จํากัด
            30,000.00 บาท บรษิัท บซีพี ีซพัพลาย 

จํากัด
            30,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180969 13/02/2561

113 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(PC)        5 รายการ               84,110.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จ
เมน้ท ์จํากัด

            84,110.00 บาท บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จ
เมน้ท ์จํากัด

            84,110.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180970 13/02/2561

114 จา้งพัฒนา Web API        1 รายการ               95,000.00    

เฉพาะเจาะจง
นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์             95,000.00 บาท นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์             95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180971 13/02/2561

115 จา้งพัฒนา Web UI        1 รายการ               95,000.00    

เฉพาะเจาะจง
นาย ศริชชั  ศริเิลศิ             95,000.00 บาท นาย ศริชชั  ศริเิลศิ             95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180972 13/02/2561

116 ซื+ออปุกรณ์สําหรับเตาเผา        3 รายการ            355,200.00 355,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ดเีคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด
          355,200.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด
          355,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180973 13/02/2561

117 Nickel Chloride low 

Cobalt,6H2O,RPE 250g

       1 รายการ                 5,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

              5,200.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

              5,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180974 13/02/2561
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118 ตรายาง        2 รายการ                    140.00    

เฉพาะเจาะจง
รา้น พัฒนากจิ                  140.00 บาท รา้น พัฒนากจิ                  140.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180975 13/02/2561

119 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ               86,136.00    

เฉพาะเจาะจง
 มสิเตอรพ์กีลาส             86,136.00 บาท  มสิเตอรพ์กีลาส             86,136.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180976 13/02/2561

120 จา้งบํารงุรักษาเครื%องมอืวทิย์        2 รายการ               48,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์

จํากัด
            48,000.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์

จํากัด
            48,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180977 13/02/2561

121 จา้งปรับปรงุสถานที%เพื%อเตรยีม
วตัถดุบิ

       1 รายการ            113,220.00 113,220.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด วนัธชิา
กอ่สรา้ง

          113,220.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วนัธชิา
กอ่สรา้ง

          113,220.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180978 13/02/2561

122 สก๊อตไบรท์        2 รายการ                 1,385.00    

เฉพาะเจาะจง
รา้น พัฒนากจิ               1,385.00 บาท รา้น พัฒนากจิ               1,385.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180979 13/02/2561

123 การบํารงุรักษาและสอบเทยีบ
กลอ้งจลุทรรศน์

       2 รายการ               16,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ควอลติี+ รพีอรท์ 

จํากัด
            16,000.00 บาท บรษิัท ควอลติี+ รพีอรท์ 

จํากัด
            16,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180980 14/02/2561

124 วเิคราะหน์ํ+ามัน        1 รายการ               18,240.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โฟคัสแล็บ จํากัด             18,240.00 บาท บรษิัท โฟคัสแล็บ จํากัด             18,240.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180981 14/02/2561

125 "HIOKI" Clamp on AC/DC 

HiTESTER

       1 รายการ               10,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม
 จํากัด

            10,200.00 บาท บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม
 จํากัด

            10,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180982 14/02/2561

126 ป้ายอะครลิคิ        1 รายการ                 2,400.00    

เฉพาะเจาะจง
นางสาว เพ็ญรญา ธราวรรณ               2,400.00 บาท นางสาว เพ็ญรญา 

ธราวรรณ
              2,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180983 14/02/2561

127 จา้งเก็บตัวอยา่งชิ+นงาน        1 รายการ               17,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอแอลเอส แลบอ
ราทอร ีจํากัด

            17,000.00 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอ
ราทอร ีจํากัด

            17,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180984 14/02/2561

128 จา้งเก็บตัวอยา่งและวเิคราะหน์ํ+า
เสยี ปี 61

       2 รายการ               35,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

            35,500.00 บาท บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

            35,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180985 14/02/2561

129 จัดพมิพซ์องนํ+าตาล KA        1 รายการ               52,000.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 

กราฟฟิค
            52,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา

 กราฟฟิค
            52,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180986 14/02/2561

130 ชั +นวางของ        1 รายการ                 1,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด               1,200.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด               1,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180987 14/02/2561
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131 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ               17,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            17,500.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            17,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180988 14/02/2561

132 งานตดิตั +งAccess gmp      12  รายการ            467,200.00 467,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ท.ีเอ็น.ท ีบวิเดอร ์

จํากัด
          467,200.00 บาท บรษิัท ท.ีเอ็น.ท ีบวิเดอร ์

จํากัด
          467,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180989 14/02/2561

133 จา้งปรับปรงุระบบดดูไอสารเคมี        1 รายการ            271,500.00 271,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท กติ ฟังกช์ั%น ออลล ์

จํากัด
          271,500.00 บาท บรษิัท กติ ฟังกช์ั%น ออลล ์

จํากัด
          271,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180990 14/02/2561

134 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ               22,596.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ออมรอน อเีลคท
รอนคิส ์จํากัด

            22,596.00 บาท บรษิัท ออมรอน อเีลคท
รอนคิส ์จํากัด

            22,596.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180991 15/02/2561

135 จา้งบํารงุรักษาเครื%อง Autosorb        4 รายการ            127,000.00 127,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

          127,000.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

          127,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180992 16/02/2561

136 จา้งซอ่มเครื%องมอืวทิย์        2 รายการ            158,800.00 158,800.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด
          158,800.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด
          158,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180993 16/02/2561

137 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       20 รายการ            165,070.00 165,070.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
          165,070.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
          165,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180994 16/02/2561

138 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       12 รายการ            173,050.00 173,050.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
173,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
          173,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180995 16/02/2561

139 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       3  รายการ                 2,800.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด

              2,800.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด

              2,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180996 16/02/2561

140 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ                 6,300.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด

              6,300.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด

              6,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180997 16/02/2561

141 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                 1,230.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

              1,230.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

              1,230.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180998 16/02/2561

142 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  รายการ                 5,250.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

              5,250.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

              5,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041180999 16/02/2561

143 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ               26,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีล
แก๊ส จํากัด

            26,000.00 บาท บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีล
แก๊ส จํากัด

            26,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181000 16/02/2561
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144 ถงุขยะดํา        3 รายการ               15,600.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด สขุ
ทรัพยท์วี

            15,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สขุ
ทรัพยท์วี

            15,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181001 19/02/2561

145 TUBING TUBBER 6mm x 16mm        1 รายการ                 3,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั%ม 

เทคโนโลย ีจํากัด
              3,200.00 บาท บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั%ม 

เทคโนโลย ีจํากัด
              3,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181002 19/02/2561

146 เม็ดลกูปืน SKF        1 รายการ                    700.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด พาน
ทองรังสติ โบลท์

                 700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พาน
ทองรังสติ โบลท์

                 700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181003 19/02/2561

147 EpoxiCure        2 รายการ               15,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             15,500.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             15,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181004 19/02/2561

148 Measuring instrument        1 รายการ                 8,044.94    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากัด
              8,044.94 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากัด
              8,044.94 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181005 19/02/2561

149 Epoxy resin        3 รายการ               24,360.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             24,360.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             24,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181006 19/02/2561

150 Mass Flow Controller        3 รายการ            279,360.00           279,360.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โตนเิทค อคิวปิ
เมนท ์จํากัด

          279,360.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิวปิ
เมนท ์จํากัด

          279,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181007 19/02/2561

151 อลมูเินยีมสําหรับแกนหุน่ยนต์        1 รายการ            160,000.00 160,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ็ม บ ีแมชชนีบ
ราวร ์จํากัด

          160,000.00 บาท บรษิัท เอ็ม บ ีแมชชนีบ
ราวร ์จํากัด

          160,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181008 19/02/2561

152 จา้งปรับปรงุระบบแสงสวา่ง M 

119,M 120

      10 รายการ               93,400.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แอปโซลทู เวลิด์
วายด ์จํากัด

            93,400.00 บาท บรษิัท แอปโซลทู เวลิด์
วายด ์จํากัด

            93,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181009 19/02/2561

153 วสัดตุดิตั +งระบบไฟฟ้า       19 รายการ               55,070.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด             55,070.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด             55,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181010 19/02/2561

154 ACU-THIN C/F WHLS 

5"X.019X1/2

       1 รายการ               12,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             12,000.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181011 19/02/2561

155 คอมเพรสเซอร์        3 รายการ               36,700.50    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แสงชยัอคีวพิเมน้ท์
 (1984) จํากัด

            36,700.50 บาท บรษิัท แสงชยัอคีวพิเมน้ท์
 (1984) จํากัด

            36,700.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181012 19/02/2561

156 ซอ่มบํารงุรักษา  ปั< มลม SULLAIR

 WS1500 MP

       3 รายการ               25,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท พคี เพาเวอร ์ซสี
เท็มส ์จํากัด

            25,200.00 บาท บรษิัท พคี เพาเวอร ์ซสี
เท็มส ์จํากัด

            25,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181013 19/02/2561

Page 12 of 21



แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที!คดัเลอืกเลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที! 1-28 กมุภาพนัธ ์2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
157 MD-Largo        1 รายการ                 4,529.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เทสติ+ง อนิสทรู
เมนท ์จํากัด

              4,529.00 บาท บรษิัท เทสติ+ง อนิสทรู
เมนท ์จํากัด

              4,529.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181014 19/02/2561

158 ขาเหล็กเกา้อี+        1 รายการ               24,840.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ
 จํากัด

            24,840.00 บาท บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ
 จํากัด

            24,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181015 20/02/2561

159 วสัดวุทิยาศาสตร ์(ผา้)       1  รายการ                 5,100.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท นารลูา นันวเูวน่ 

จํากัด
              5,100.00 บาท บรษิัท นารลูา นันวเูวน่ 

จํากัด
              5,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181016 20/02/2561

160 วสัดวุทิยาศาสตร ์(ผา้)       3  รายการ                 8,550.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท นารลูา นันวเูวน่ 

จํากัด
              8,550.00 บาท บรษิัท นารลูา นันวเูวน่ 

จํากัด
              8,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181017 20/02/2561

161 กลอ่งเปลา่มาตรฐาน       1  รายการ                 1,860.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท กรงุเทพคลัง
เอกสาร จํากัด

              1,860.00 บาท บรษิัท กรงุเทพคลัง
เอกสาร จํากัด

              1,860.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181018 20/02/2561

162 SILICON        1 รายการ                 3,020.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ+ง 

(ไทยแลนด)์ จํากัด
              3,020.00 บาท บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ+ง 

(ไทยแลนด)์ จํากัด
              3,020.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181019 21/02/2561

163 จา้งทําแมพ่มิพย์าง       1  รายการ               28,000.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด เคแอนด์
เค เอ็นจเินยีริ%ง เซอรว์สิ 

ซพัพลาย

            28,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เค
แอนดเ์ค เอ็นจเินยีริ%ง 

เซอรว์สิ ซพัพลาย

            28,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181020 21/02/2561

164 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ               14,540.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
            14,540.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
            14,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181021 21/02/2561

165 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เวอรเ์นยี
ดจิติอล)

       1 รายการ                 3,560.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เจเอสอาร ์เอ็นเทค
 จํากัด

              3,560.00 บาท บรษิัท เจเอสอาร ์เอ็นเทค
 จํากัด

              3,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181022 21/02/2561

166 Filter Element        2 รายการ               17,400.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โซแมท จํากัด             17,400.00 บาท บรษิัท โซแมท จํากัด             17,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181024 21/02/2561

167 Beaker        4 รายการ                 3,400.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 

จํากัด
              3,400.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 

จํากัด
              3,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181025 21/02/2561

168 หลอด LED        5 รายการ                 5,987.40    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไลทต์ิ+ง แอนด ์

อคีวปิเมนท ์จํากัด 

(มหาชน)

              5,987.40 บาท บรษิัท ไลทต์ิ+ง แอนด ์

อคีวปิเมนท ์จํากัด 

(มหาชน)

              5,987.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181026 21/02/2561

169 KIMWIPES Delicate        2 รายการ               10,800.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
            10,800.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
            10,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181027 21/02/2561
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170 วสัดคุอมพวิเตอร(์ผงหมกึ)        4 รายการ               11,194.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด             11,194.00 บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด             11,194.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181028 21/02/2561

171 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เลื%อยวง
เดอืน)

       1 รายการ                 2,850.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด พาน
ทองรังสติ โบลท์

              2,850.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พาน
ทองรังสติ โบลท์

              2,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181029 21/02/2561

172 จา้งทํา CYLINDER        2 รายการ                 3,050.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั%น จํากัด               3,050.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั%น จํากัด               3,050.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181030 21/02/2561

173 DODECANE        1 รายการ                 5,080.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากัด

              5,080.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากัด

              5,080.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181031 21/02/2561

174 ตัดชิ+นงานทดสอบแรงดงึ        2 รายการ               11,200.00    

เฉพาะเจาะจง
นาย สมยศ แยม้เครอื             11,200.00 บาท นาย สมยศ แยม้เครอื             11,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181032 21/02/2561

175 แผน่วงจร        6 รายการ               27,600.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ็นไอ เทคโนโลยี
 จํากัด

            27,600.00 บาท บรษิัท เอ็นไอ เทคโนโลยี
 จํากัด

            27,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181033 21/02/2561

176 เซลลแ์บตเตอรี%        1 รายการ            244,000.00 244,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ออสกา้ โฮลดิ+ง 

จํากัด
          244,000.00 บาท บรษิัท ออสกา้ โฮลดิ+ง 

จํากัด
          244,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181034 21/02/2561

177 เครื%องควบคมุเย็นและความรอ้น
แบบมนีํ+าไหลวน

       1 รายการ            297,460.00 297,460.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

          278,000.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

          278,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181035 21/02/2561

178 จา้งสอบเทยีบ Piette        1 รายการ               12,055.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์

จํากัด
            12,055.00 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์

จํากัด
            12,055.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181036 22/02/2561

179 จา้งวเิคราะห ์MIP        1 รายการ               25,500.00    

เฉพาะเจาะจง
สถาบัน วจิัยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย

            25,500.00 บาท สถาบัน วจิัยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย

            25,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181037 22/02/2561

180 จา้งแกไ้ข PCB version II        1 รายการ               25,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด             25,000.00 บาท บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด             25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181038 22/02/2561

181 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(ชดุ
บันทกึขอ้มลู)

       1 รายการ               59,490.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี% อนิสทรู
เมน้ท ์จํากัด

            59,490.00 บาท บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี% อนิสทรู
เมน้ท ์จํากัด

            59,490.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181039 22/02/2561

182 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(ชดุ
บันทกึขอ้มลู)

       1 รายการ               31,400.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด             31,400.00 บาท บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด             31,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181040 22/02/2561
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183 จา้งทําชดุตน้แบบขั +นบันได        1 รายการ               84,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อซีี%โคซี% จํากัด             84,000.00 บาท บรษิัท อซีี%โคซี% จํากัด             84,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181041 22/02/2561

184 วสัดกุั +นผนังถังนํ+ามัน        6 รายการ                 3,385.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด               3,385.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด               3,385.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181042 22/02/2561

185 ถงุมอืยาง        3 รายการ                 4,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท กลัฟเท็กซ ์จํากัด               4,200.00 บาท บรษิัท กลัฟเท็กซ ์จํากัด               4,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181043 22/02/2561

186 สารเคม ีAmmonium Hydroxide        1 รายการ                    450.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 

วลัเลย์
                 450.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 

วลัเลย์
                 450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181044 22/02/2561

187 link แจ๊คตัวเมยี CAT6        6 รายการ               17,440.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด             17,440.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด             17,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181045 22/02/2561

188 แบตเตอรี%ขนาด 12V 7Ah จํานวน
 100 ลกู

       1 รายการ               55,000.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ 

เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย
            55,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ 

เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย
            55,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181046 22/02/2561

189 Cutting Fiber        8 รายการ               39,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท สยาม ไมโคร โปร
ดักส ์จํากัด

            39,200.00 บาท บรษิัท สยาม ไมโคร โปร
ดักส ์จํากัด

            39,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181047 22/02/2561

190 ชดุควบคมุ และคอมพวิเตอร ์

พรอ้มโปรแกรม
       3 รายการ            258,300.00 258,300.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด           258,300.00 บาท บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด           258,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181048 22/02/2561

191 ตอ่อาย ุ XFlow        1 รายการ            450,000.00 450,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ซกิมาโซลชูั%นส ์

จํากัด
          450,000.00 บาท บรษิัท ซกิมาโซลชูั%นส ์

จํากัด
          450,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181049 22/02/2561

192 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ               12,390.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
            12,390.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
            12,390.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181050 22/02/2561

193 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อะไหล)่       1  รายการ                 7,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แอ็ดโปรเทค จํากัด               7,500.00 บาท บรษิัท แอ็ดโปรเทค จํากัด               7,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181051 22/02/2561

194 จา้งผสมยางและสาร       4  รายการ               19,800.00    

เฉพาะเจาะจง
มหาวทิยาลัย มหดิล             19,800.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล             19,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181052 22/02/2561

195 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       7  รายการ                 9,810.00    

เฉพาะเจาะจง
มหาวทิยาลัย มหดิล               9,810.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล               9,810.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181053 22/02/2561
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196 วเิคราะหท์ดสอบ       3  รายการ               17,640.00    

เฉพาะเจาะจง
มหาวทิยาลัย มหดิล             17,640.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล             17,640.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181054 22/02/2561

197 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ               30,600.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไซนแ์องเกลิ จํากัด             30,600.00 บาท บรษิัท ไซนแ์องเกลิ จํากัด             30,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181055 23/02/2561

198 จา้งสอบเทยีบเครื%อง EDXRF        1 รายการ               28,800.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 

จํากัด
            28,800.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 

จํากัด
            28,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181056 23/02/2561

199 จา้งสอบเทยีบ Xenon Lamp        1 รายการ               80,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไพรเมซี% ซพัพลาย 

จํากัด
            80,000.00 บาท บรษิัท ไพรเมซี% ซพัพลาย

 จํากัด
            80,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181057 23/02/2561

200 จา้งทวนสอบขอ้มลู        1 รายการ               36,000.00    

เฉพาะเจาะจง
นาย มนตช์ยั  จติตปิัญญา
กลุ

            36,000.00 บาท นาย มนตช์ยั  จติตปิัญญา
กลุ

            36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181058 23/02/2561

201 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์

(ซอฟทแ์วร)์
       3 รายการ            180,600.00 180,600.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท บญุพา ไอท ี

โซลชูั%น จํากัด
          180,600.00 บาท บรษิัท บญุพา ไอท ี

โซลชูั%น จํากัด
          180,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181059 23/02/2561

202 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ            150,800.00 150,800.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรู
เมน้ท ์จํากัด

          150,800.00 บาท บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรู
เมน้ท ์จํากัด

          150,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181060 23/02/2561

203 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ                 8,960.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
              8,960.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
              8,960.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181061 23/02/2561

204 วสัดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ               60,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท มติซยุแอนดค์ัมปน ี

(ไทยแลนด)์ จํากัด
            60,000.00 บาท บรษิัท มติซยุแอนดค์ัมปน ี

(ไทยแลนด)์ จํากัด
            60,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181062 23/02/2561

205 วสัดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ               50,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โกลบอล คอน
เน็คชั%นส จํากัด

            50,000.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอน
เน็คชั%นส จํากัด

            50,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181063 23/02/2561

206 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       4  รายการ                 6,555.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
              6,555.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
              6,555.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181064 23/02/2561

207 วสัดวุทิยาศาสตร ์(วสัด)ุ       1  รายการ               34,525.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์ จํากัด

            34,525.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์ จํากัด

            34,525.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181065 23/02/2561

208 Iron(II) Chloride 4H2O 99+%        1 รายการ                 2,900.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จกัด

              2,900.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จกัด

              2,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181066 23/02/2561
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209 เซ็นเซอรว์ดัอณุหภมูชินดิ Pt1000        1 รายการ               15,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท พอีารซ์ ีเทคโนโลยี
 จํากัด

            15,000.00 บาท บรษิัท พอีารซ์ ีเทคโนโลยี
 จํากัด

            15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181067 23/02/2561

210 สายไฟ       11 รายการ               11,595.00    

เฉพาะเจาะจง
 Commandrone             11,595.00 บาท  Commandrone             11,595.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181068 23/02/2561

211 ROTARY VACUUM PUMP OIL:        1 รายการ                 4,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั%ม 

เทคโนโลย ีจํากัด
              4,200.00 บาท บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั%ม 

เทคโนโลย ีจํากัด
              4,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181069 23/02/2561

212 เชื%อมประกอบกลอ่งเก็บ
แบตเตอรี%

       1 รายการ               24,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ถวลิมั%นคงจักรกล 

จํากัด
            24,500.00 บาท บรษิัท ถวลิมั%นคงจักรกล 

จํากัด
            24,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181070 23/02/2561

213 โคมปักดนิ        1 รายการ                 2,760.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไลทต์ิ+ง แอนด ์

อคีวปิเมน้ท ์จํากัด
              2,760.00 บาท บรษิัท ไลทต์ิ+ง แอนด ์

อคีวปิเมน้ท ์จํากัด
              2,760.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181071 23/02/2561

214 รางกระดกูงคูรอบสายไฟ        3 รายการ               10,256.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท คอมโพแม็ก จํากัด             10,256.00 บาท บรษิัท คอมโพแม็ก จํากัด             10,256.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181072 23/02/2561

215 เก็บตัวอยา่งอากาศ ครั +งที%1/61 

(ชั +น6)

       1 รายการ               39,600.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอแอลเอส แลบอ
ราทอร ีจํากัด

            39,600.00 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอ
ราทอร ีจํากัด

            39,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181073 23/02/2561

216 Solenoid valve        1 รายการ               15,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี 

(ประเทศไทย) จํากัด
            15,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี 

(ประเทศไทย) จํากัด
            15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181074 23/02/2561

217  เหล็กฉากทําชั +น        3 รายการ                 2,195.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด               2,195.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด               2,195.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181075 23/02/2561

218 Shim Stainless        2 รายการ                 3,600.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ซนัไรส ์เทคโนโลยี
 จํากัด

              3,600.00 บาท บรษิัท ซนัไรส ์เทคโนโลยี
 จํากัด

              3,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181076 23/02/2561

219 วสัดสุ ิ+นเปลอืงใชใ้นแผนก
วศิวกรรมสนับสนุน

      11 รายการ                 7,770.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด               7,770.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด               7,770.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181077 23/02/2561

220 AL PAN 100ul 50 PCS        1 รายการ                 5,440.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด
              5,440.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด
              5,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181078 23/02/2561

221 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ               20,550.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เทเลพารท์ คอร์
ปอเรชั%น จํากัด

            20,550.00 บาท บรษิัท เทเลพารท์ คอร์
ปอเรชั%น จํากัด

            20,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181079 23/02/2561
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222 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ                 4,650.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั%น จํากัด               4,650.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั%น จํากัด               4,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181080 23/02/2561

223 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ               13,504.70    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท นฤมติ เทรดดิ+ง 

จํากัด
            13,504.67 บาท บรษิัท นฤมติ เทรดดิ+ง 

จํากัด
            13,504.67 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181081 23/02/2561

224 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       63 รายการ            114,320.00 114,320.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ
ส.เอส.ท ีรวมชา่ง

          114,320.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ
ส.เอส.ท ีรวมชา่ง

          114,320.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181082 26/02/2561

225 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       2  รายการ               72,000.00    

เฉพาะเจาะจง
มหาวทิยาลัย มหดิล             72,000.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล             72,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181083 26/02/2561

226 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ                 3,750.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
              3,750.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
              3,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181084 26/02/2561

227 บํารงุรักษาเครื%องมอืวทิยาศาสตร์       2  รายการ               36,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์

จํากัด
            36,000.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์

จํากัด
            36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181085 26/02/2561

228 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ                 7,580.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
              7,580.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
              7,580.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181086 26/02/2561

229 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       5  รายการ               12,850.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 

วลัเลย่์
            12,850.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 

วลัเลย่์
            12,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181087 26/02/2561

230 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       2  รายการ                 9,660.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด

              9,660.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแก๊ส จํากัด

              9,660.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181088 26/02/2561

231 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ               22,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            22,000.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            22,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181089 26/02/2561

232 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  รายการ                 4,800.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แพรกซแ์อร ์

(ประเทศไทย) จํากัด
              4,800.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์

(ประเทศไทย) จํากัด
              4,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181090 26/02/2561

233 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        6 รายการ               20,819.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โซลแิมค จํากัด             20,819.00 บาท บรษิัท โซลแิมค จํากัด             20,819.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181091 26/02/2561

234 จา้งสอบเทยีบเครื%องชั%ง        3 รายการ               12,800.00    

เฉพาะเจาะจง
มหาวทิยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุี

            12,800.00 บาท มหาวทิยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุี

            12,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181092 26/02/2561
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235 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ               14,260.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
            14,260.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
            14,260.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181093 26/02/2561

236 จา้งบํารงุรักษาเครื%องมอืวทิย์        2 รายการ                 9,650.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลิ
เบรชั%น จํากัด

              9,650.00 บาท บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลิ
เบรชั%น จํากัด

              9,650.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181094 26/02/2561

237 จา้งสอบเทยีบเครื%องมอืวทิย์        9 รายการ               22,150.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลิ
เบรชั%น จํากัด

            22,150.00 บาท บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลิ
เบรชั%น จํากัด

            22,150.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181095 27/02/2561

238 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                 2,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 

จํากัด
              2,500.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 

จํากัด
              2,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181096 27/02/2561

239 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        7 รายการ                 7,080.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

              7,080.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

              7,080.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181097 27/02/2561

240 จา้งสอบเทยีบเครื%องมอืวทิย์        3 รายการ               27,190.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เคโมไซเอนซ ์

(ประเทศไทย) จํากัด
            27,190.00 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์

(ประเทศไทย) จํากัด
            27,190.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181098 27/02/2561

241 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์เครื%องวดั
เสยีง)

       1 รายการ               68,850.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์

จํากัด
            68,850.00 บาท บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์

จํากัด
            68,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181099 27/02/2561

242 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        9 รายการ            238,578.56 238,578.56    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แลมแมค จํากัด           238,578.56 บาท บรษิัท แลมแมค จํากัด           238,578.56 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181100 27/02/2561

243 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์

(WORKSTATION)

       1 รายการ            279,500.00 279,500.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อเีทอรน์ติี+ จํากัด           279,500.00 บาท บรษิัท อเีทอรน์ติี+ จํากัด           279,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181101 27/02/2561

244 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ               29,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด             29,000.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด             29,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181102 27/02/2561

245 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ               10,900.00    

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
            10,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
            10,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181103 28/02/2561

246 เครื%องคอมพวิเตอร ์แบบ 

Notebook

       1 รายการ               28,360.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โมเดริน์เซฟ 

อนิเตอรเ์ทรด จํากัด
            28,360.00 บาท บรษิัท โมเดริน์เซฟ 

อนิเตอรเ์ทรด จํากัด
            28,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181104 28/02/2561

247 กลอ้งตรวจรับความรอ้น        1 รายการ            132,600.00 132,600.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เทอรโ์มสแกน จํากัด           132,600.00 บาท บรษิัท เทอรโ์มสแกน 

จํากัด
          132,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181105 28/02/2561
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248 อปุกรณ์ถา่ยทอดสญัญาณ
ดจิติอล

       1 รายการ            327,102.80 327,102.80    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท รัชมอร ์พรซีชิั%น 

จํากัด
          327,102.80 บาท บรษิัท รัชมอร ์พรซีชิั%น 

จํากัด
          327,102.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181106 28/02/2561

249 เครื%องประจแุบตเตอรี%        1 รายการ            210,360.00 189,600.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อยูเ่ปรมปร ีจํากัด           210,360.00 บาท บรษิัท อยูเ่ปรมปร ีจํากัด           210,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181107 28/02/2561

250 วงจรแปลงแรงดัน        1 รายการ            143,374.00 143,374.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อารเ์อส คอมโพ
เน็นส ์จํากัด

          143,374.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพ
เน็นส ์จํากัด

          143,374.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181108 28/02/2561

251 ครภุัณฑเ์ครื%องวดั       2  รายการ               89,400.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั%น
 จกัด

            89,400.00 บาท บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั%น
 จกัด

            89,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181109 28/02/2561

252 ฉากกั +น       1  รายการ               14,000.00    

เฉพาะเจาะจง
นาย พเิชษฐ ์สดุงาม             14,000.00 บาท นาย พเิชษฐ ์สดุงาม             14,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181110 28/02/2561

253 วสัดวุทิยาศาสตร ์(เสน้พลาสตกิ)       1  รายการ                 8,831.79    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด               8,831.79 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด               8,831.79 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181111 28/02/2561

254 เครื%องวดัความเร็วลม        1 รายการ             

USD6,175.00 

           

USD6,175.00

   

เฉพาะเจาะจง
 NovaLynx Corporation               6,175.00 USD  NovaLynx Corporation               6,175.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180024 1/02/2561

255 สารเคมี        1 รายการ                USD63.00    

เฉพาะเจาะจง
 AK Scientific                     63.00 USD  AK Scientific                     63.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180025 2/02/2561

256 คา่บํารงุรักษาเครื%อง EDS X-act 

Detector

       1 รายการ             

USD1,500.00 

   

เฉพาะเจาะจง
 Oxford Instruments 

nanoAn

              1,500.00 USD  Oxford Instruments 

nanoAn

              1,500.00 USD มคีณุสมบตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180026 5/02/2561

257 สารเคมี        1 รายการ               

EUR880.00 

   

เฉพาะเจาะจง
 Solvionic                  880.00 EUR  Solvionic                  880.00 EUR มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180027 5/02/2561

258 สารเคมี        1 รายการ               

USD600.00 

   

เฉพาะเจาะจง
 Gotion Inc.                  600.00 USD  Gotion Inc.                  600.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180028 5/02/2561

259 O-Ring        2 รายการ               

USD280.92 

   

เฉพาะเจาะจง
 J-KEM Scientific Inc                  280.92 USD  J-KEM Scientific Inc                  280.92 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180029 6/02/2561

260 Electrode        1 รายการ               

USD450.00 

   

เฉพาะเจาะจง
 XIAN YIMA OPTOELEC 

CO., L

                 450.00 USD  XIAN YIMA OPTOELEC 

CO., L

                 450.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180030 14/02/2561
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261 EndNote Software        1 รายการ               

SDG500.00 

   

เฉพาะเจาะจง
 ACHEMA PTE LTD                  500.00 SGD  ACHEMA PTE LTD                  500.00 SGD มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180031 14/02/2561

262 สารเคมี        2 รายการ             

USD3,250.23 

           

USD3,250.23

   

เฉพาะเจาะจง
 SynQuest Laboratoris, Inc               3,250.23 USD  SynQuest Laboratoris, Inc               3,250.23 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180032 28/02/2561

263 ตอ่อายโุปรแกรม Mimic        1 รายการ            

USD4,687.75

           

USD4,687.75

   

เฉพาะเจาะจง
 Materialise Dental NV               4,687.75 USD  Materialise Dental NV               4,687.75 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180033 28/02/2561

264 จา้งออกแบบ ประกอบ เครื%อง
ชารจ์แบตเตอรี%

       1 รายการ            208,800.00 208,800.00    

เฉพาะเจาะจง
นาย เจษฎา  ผลเจรญิ           208,800.00 บาท นาย เจษฎา  ผลเจรญิ           208,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180038 1/02/2561

265 กระดาษถา่ยเอกสาร        4 รายการ            193,750.00 193,750.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท สรุศริ ิจํากัด           193,750.00 บาท บรษิัท สรุศริ ิจํากัด           193,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180039 2/02/2561

266 เครื%อง FT-IR Imaging 

Microscope

       1 รายการ       10,093,457.94 10,093,457.94    

เฉพาะเจาะจง
 บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจี     10,093,457.94 บาท  บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจี     10,093,457.94 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180040 9/02/2561

267 เครื%อง mini-pilot reactor system        1 รายการ         9,000,000.00 9,000,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ปัญจวศิว ์

คอนโทรล จํากัด
      9,000,000.00 บาท บรษิัท ปัญจวศิว ์

คอนโทรล จํากัด
      9,000,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180041 13/02/2561

268 ระบบเลเซอรส์ําหรับงานเชื%อม
ประสาน

       1 รายการ       15,837,378.50     15,837,378.50    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซ
เอ็นซ ์จํากัด

    15,837,378.50 บาท บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซ
เอ็นซ ์จํากัด

    15,837,378.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180042 13/02/2561

269 เซลลแ์บตเตอรี%        1 รายการ            896,000.00 896,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท คอมมี% คอรป์อเรชั%น
 จํากัด

          896,000.00 บาท บรษิัท คอมมี% คอรป์อเรชั%น
 จํากัด

          896,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180043 15/02/2561

270 เครื%องมว้นเก็บเสน้ใย        1 รายการ         2,000,000.00 2,000,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ออลแพค พลาสตคิ
 จํากัด

      2,000,000.00 บาท บรษิัท ออลแพค พลาสตคิ
 จํากัด

      2,000,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180044 15/02/2561

271 Thermal Camera        1 รายการ         4,640,000.00 4,640,000.00    

เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ดเีอ็กซเ์อ็น เอ็นจิ
เนยีริ%ง จํากัด

      4,640,000.00 บาท บรษิัท ดเีอ็กซเ์อ็น เอ็นจิ
เนยีริ%ง จํากัด

      4,640,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180045 28/02/2561
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