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ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ!

เร่ือง ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก !
และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ!

ประจำไตรมาสท่ี ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕!
…………………………………………………………!

!

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหน่ึง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด น้ัน!
!

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จึงขอประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจาง หรือ     
ผูไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี!

ประกาศนี้ใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสซึ่งมีผลใชบังคับได!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!           !

ประกาศ ณ วันท่ี!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"นางลดาวัลย กระแสรชล)!
                                                                                      รองผูอำนวยการ!
                                                                               ปฏิบัติการแทนผูอำนวยการ!
                                                               สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ!
!

!

!

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕



วันที่ เลขที่

! "!"###""#$%&# บริษัท เอส พี คอม จํากัด ซื้อ วัสดุอุปกรณใชสําหรับหองอบรม สัมมนา !'(&$!)*" "!+",+-"-- ./--""'##- !

- "!"*#',"""&!' บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการ

แพทยและการเกษตรแหงเอเซีย จํากัด 0มหาชน1

จาง สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 

จํานวน -#2เครื่อง

',($,-)"" !%+",+-"-- ./--""'%,$ !

& ##""!"""!!#'' นายสุกิจ รัตนศรีวงษ จาง วิเคราะหและสังเคราะหผลการถายทอด

เทคโนโลยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

มันสําปะหลังในพื้นที่ &2จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

!""(""")"" "!+",+-"-- ./--""'#,% !

, &!"!$""**%$$! นายวิเชียร เติมวุฒิ จาง ดําเนินการสํารวจขอมูลศักยภาพ และ

ความพรอมของอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยในการ

กําหนดเปนสาขา+อุตสาหกรรมยุทธศาสตร และ

ขอมูลความตองการในการยกระดับความสามารถ

ในการแขงขันฯ

#"(""")"" "!+",+-"-- ./--""'#,$ !

# "!"###,!&"%!' บริษัท บิ๊กเกอร 0ไทยแลนด12จํากัด ซื้อ โตะพับอเนกประสงค 0โตะหนาขาว1 ,%(*##)"" "!+",+-"-- ./--""'#,# !

' "!&###*""'!*# บริษัท แกสเทค อิเล็กทรอนิคส จํากัด จาง ทดสอบและตรวจเช็คอุปกรณความปลอดภัย 

และสอบเทียบเครื่องวัดสารทําความเย็น

!$(**$)#" "!+",+-"-- ./--""'##" !

* "!"&###"!$,,! หางหุนสวนจํากัด วาย)ซีเอช)มีเดีย จาง พิมพเกียรติบัตร การแขงขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ -,2

03452-"--1

!-($,")"" "!+",+-"-- ./--""'#,' !

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ -2เดือน เมษายน พ)ศ)2-#'#2ถึงเดือน มิถุนายน พ)ศ)2-#'#

เหตุผล

สนับสนุน

เอกสารอางอิง
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี+

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

!"#$



วันที่ เลขที่

เหตุผล

สนับสนุน

เอกสารอางอิง
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี+

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

$ "!"*#,,""""%, บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 0มหาชน1 จาง บริการ 6789:;<2.87=;9>24>8=>8(2?<@A;<47BC

2D2EF.GE2H@I;7C26;<7J;97@C20H612K7<JL;8J2

และ H@I;7C2C;I>

*,(,*-)"" "#+",+-"-- ./--""''"* !

% "!"&##""&!&&, หางหุนสวนจํากัด อารทกลาส ดอท เน็ท จาง ทําโลรางวัล #,(*&")#" !!+",+-"-- ./--""'*&% !

!" "!!&##'""*#"$ หางหุนสวน จํากัด สยาม ฟลโปร ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ !'("#")"" "!+",+-"-- ./--""'#"! !

!! "!"##-%""*&-, บริษัท เอส)พี)เอส)คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด จาง ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อาคาร MCL:A;9@82N7CB2และ

อาคารกลุมนวัตกรรม -

&$(,$-)## "!+",+-"-- ./--""'#!% !

!- "!"&#-!"!&'*' หางหุนสวนจํากัด เอ)ซี)เอส)ซีนอน ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ !*("&,)," "!+",+-"-- ./--""'##! !

!& "!"*#&*"""*$# บริษัท ลินเด 0ประเทศไทย12จํากัด 0มหาชน1 ซื้อ สารเคมี จํานวน -2รายการ $(!-!)&" "#+",+-"-- ./--""''"' !

!, "!"##&#!"#,%% โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด จาง ซอม O@9;8P2.:IQ2สําหรับเครื่อง RSD4ST2

4U#"""

&%(#%")"" "!+",+-"-- ./--""'#!- !

!# !!"!*"""*#-!, นางสาวยงพฤทธิ์ เยี่ยงอรามกุล จาง วิเคราะหและสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนา

ภายใตโครงการจัดตั้งภาคีเครือขายดิจิทัลเพื่อ บพข)

'"(""")"" "!+",+-"-- ./--""'#!* !

!' "!!##,#""&%," บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด ซื้อ S9V;C@<2-)#F2จํานวน ,2ขวด ,(*%&)'" "!+",+-"-- ./--""'#"& !

!* "!&###&"","!! บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ -$(&##)"" "!+",+-"-- ./--""'#"- !

!$ "!"##,'!&#-'- บริษัท ไบโอมีเดีย 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ เชื้อแบคทีเรียสําหรับใชในหองปฏิบัติการ $(**,)"" "!+",+-"-- ./--""'#"$ !

!% "!"###*!!%#*& บริษัท ไฟร เรตคิว แอนด เทรนนิ่ง จํากัด จาง อบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน W<>CJ>J2

F>;8C7CB20เรียนผานระบบ >DF>;8C7CB2X2

ฝกปฏิบัติ1

%'(&"")"" "!+",+-"-- ./--""'#!& !

#"#$



วันที่ เลขที่

เหตุผล

สนับสนุน

เอกสารอางอิง
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี+

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

-" "!&###'""!%%, บริษัท เอสพีอาร เซฟตี้ เทรนนิ่งแอนด 

คอนซัลติ้ง จํากัด

จาง อบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัย

ระดับหัวหนางาน และคณะกรรมการ

ความปลอดภัย

#%(%-")"" "!+",+-"-- ./--""'#-- !

-! "!"###,"%','* บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ซื้อ .<;Y97L2R@8L>Q2จํานวน !"2Q;LZ $(,#&)"" "!+",+-"-- ./--""'#!" !

-- "!"##,,"!&''' บริษัท เคโมไซเอนซ 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ #%(-#")"" "!+",+-"-- ./--""'#!# !

-& "!"##&$"$#'-' บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !%2รายการ '%(''*)*" "!+",+-"-- ./--""'#-' !

-, "!&##,-""",'" บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จํากัด ซื้อ สก็อตต กระดาษเช็ดมือ อินเตอรโฟลล $(#'")"" "!+",+-"-- ./--""'#-, !

-# "!-##,""",,&& บริษัท ยูแอนดวีโฮลดิ้ง0ไทยแลนด1จํากัด ซื้อ หลอดทดลอง !"(*"")"" "#+",+-"-- ./--""'#%* !

-' "!"###,"'%$#! บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร 0ไทยแลนด12จํากัด จาง บํารุงรักษาเครื่องตัดดวยความเย็น 05T1 !&(%!")"" "*+",+-"-- ./--""''$# !

-* "!"##&*!,#$-" บริษัท โฟรเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด เชา คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน !&2เครื่อง #(#',)"" "!+",+-"-- ./--""'#"' !

-$ "!!##,#""&%," บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด ซื้อ ?<PL>8@<2Y@<:97@C2จํานวน -2ขวด &(#&!)"" "#+",+-"-- ./--""''"! !

-% "!"###,!,'&&- บริษัท วีอาร ไบโอซายนเอ็นซ จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน !2รายการ !-(#$&)-" "#+",+-"-- ./--""'#%$ !

&" "!"##,'!&#-'- บริษัท ไบโอมีเดีย 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ สารเคมีสําหรับใชในหองปฏิบัติการ !'(!#*)"" "!+",+-"-- ./--""'#"% !

&! "!"&#-#"&'!!# หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก ซื้อ O>=>89E7J2G2T7C:Y2R78Y92498;CJ2LH3E2

4PC9V>Y7Y

!"(%!,)"" "#+",+-"-- ./--""''"" !

&- "!"###$""*&*" บริษัทสมารท ไซเอนซ จํากัด ซื้อ ไพรเมอร -(""&)", "#+",+-"-- ./--""'#%% !

&& "-"##,%"!!,"* บริษัท ไทยDเกาหลี คาลิเบรชั่นเซ็นเตอร จํากัด จาง สอบเทียบเครื่องมือ จํานวน !-2รายการ -*(*!&)"" "*+",+-"-- ./--""''*% !

&, "!"##-$"-##*, บริษัท กิบไทย จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมีสําหรับ

ใชในหองปฏิบัติการ

'%(%'*)&" "*+",+-"-- ./--""''$& !

&# "*&##'!""""$& บริษัท วีDโปร อิเล็คทริค จํากัด จาง ซอมแซมระบบไฟฟาอาคาร MCL:A;9@82N7CB %"(,!#)"" "*+",+-"-- ./--""''$' !

%"#$



วันที่ เลขที่

เหตุผล

สนับสนุน

เอกสารอางอิง
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี+

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

&' "!"##&,"!%!-- บริษัท เมอรค จํากัด ซื้อ สารมาตรฐานสําหรับใชเปนฐานขอมูล

เพื่อวิเคราะหสารสําคัญ

-,(!%-)*" "*+",+-"-- ./--""''$* !

&* "!"###'"&!-$! บริษัท เซปทิลเลียน จํากัด ซื้อ ชุดทําความรอนเครื่องพิมพ &2มิติ  

G@9>CJ26-2[T-""(2T&""\22จํานวน -2ชิ้น

'($"")"" "*+",+-"-- ./--""''$% !

&$ "!"##-'"!'#*$ บริษัท บี)เค)เทค แอสโซสิเอท จํากัด ซื้อ .8>]7<9>82สําหรับตูปลอดเชื้อ “3:E78>” 

รุน 3:D,,"D,""S24+3^2!"*!$&"'!,"'

&(-!")"" "*+",+-"-- ./--""''$$ !

&% "!"###,!-*"$* บริษัท เจ)ซี)เอส)2แอร เซอรวิส จํากัด จาง ซอมพรอมเปลี่ยน G>;9>825@IQ8>YY@82

ของเครื่องทําน้ําเย็น เครื่องที่ -2

คอมเพรสเซอรชุดที่ !

!'("#")"" -!+",+-"-- ./--""*"!% !

," !-,%%"",*&&$, นาย ภัทรพล จึงตระการ จาง พัฒนาโมดูลบริการถายทอดการสื่อสารแบบ

แปลงเสียงเปนขอความบนแอปพลิเคชันบริการ

ถายทอดการสื่อสารเวอรชัน &2

บนระบบปฏิบัติการ 7/4

%$(""")"" !!+",+-"-- ./--""'*,- !

,! "!&##,-""",'" บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จํากัด ซื้อ กระดาษเช็ดมืออินเตอรโฟลด &(,-,)"" !!+",+-"-- ./--""'*&' !

,- !&-"&""!--#*& นายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง จาง ทดสอบความถูกตองของเครื่องมือ

แปลงขอความเปนอักษรเบรลล

'"(""")"" !!+",+-"-- ./--""'*,, !

,& "!"###!!!"%"' บริษัท อารซีไอ แล็บสแกน จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน &2รายการ '(*,!)"" !!+",+-"-- ./--""'*&* !

,, "!-##,""",,&& บริษัท ยูแอนดวีโฮลดิ้ง 0ไทยแลนด12จํากัด ซื้อ สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร $#(#"&)*" !-+",+-"-- ./--""'*'- !

,# "!-##,""",,&& บริษัท ยูแอนดวีโฮลดิ้ง 0ไทยแลนด12จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน ,2รายการ &!('&%)%" !!+",+-"-- ./--""'*&$ !

,' "!"###,"'#'&, บริษัท ซีเคียวร เซอรฟ จํากัด ซื้อ กลองวงจรปด -"(!!')"" !-+",+-"-- ./--""'*$# !

,* "!-###*"--#%' บริษัท เค เอ็น ไซเอ็นซ อินโนเวชั่น จํากัด จาง เปลี่ยนไสกรองเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์ '*(,!")"" !!+",+-"-- ./--""'*,& !

,$ "!"&#,#"!$*,! หางหุนสวนจํากัด แล็ป วัลเลย ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน *2รายการ '(%'#)*" !-+",+-"-- ./--""'*$' !

,% "!"##-%"&!*%% บริษัท เอส)เอ็ม)เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ '!(*&%)"" !-+",+-"-- ./--""'*$" !

&"#$
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เลขประจําตัวผูเสียภาษี+
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ที่จัดซื้อจัดจาง

#" "!-##,%""$'*% บริษัท นีวาโกร จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน '2รายการ %%(*"#)"" !-+",+-"-- ./--""'*$- !

#! !,#",""!#&##! นายสหรัฐ สืบสําราญ จาง พัฒนาโมดูลกําหนดคา ปด+เปด 

ระบบโทรศัพทผานอินเทอรเน็ต M..W_2

สําหรับบริการถายทอดการสื่อสาร

%$(""")"" !%+",+-"-- ./--""'%#! !

#- !''%%""&""!$, นายธนภัทร ทองทวี จาง พัฒนาโมดูลบริการถายทอดการสื่อสาร

แบบแปลงเสียงเปนขอความบนแอปพลิเคชัน

บริการถายทอดการสื่อสารเวอรชัน &2

บนระบบปฏิบัติการ ECJ8@7J

%$(""")"" !%+",+-"-- ./--""'%#& !

#& "!"##'""'"%'* บริษัท ช็อตส จํากัด ซื้อ ลิขสิทธิ์ภาพรายป -#'# ''(&,")"" !-+",+-"-- ./--""'*%' !

#, "!"##&$"!""&! บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด ซื้อ H;7YP2B@A<>9 !-($"")"" !-+",+-"-- ./--""'*%# !

## "&"&##&""",,' หางหุนสวนจํากัด คชาธร ทู คอนสตรัค ซื้อ พรอมติดตั้งพัดลมโรงเรือนปลูกพืช ,"(!-#)"" -!+",+-"-- ./--""*"!' !

#' "!!##,*""-*,' บริษัท แอดวานซ คูล เทคโนโลยี จํากัด จาง ซอมระบบหลอเย็นเครื่องจักร สําหรับ

การทดสอบทางดานความปลอดภัยของแบตเตอรี่

&!(#'#)"" !$+",+-"-- ./--""'$$# !

#* "!"&#-#"&'!!# หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก ซื้อ ไพรเมอร !*(&",)", !-+",+-"-- ./--""'*%$ !

#$ "!"##&$"$#'-' บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน *2รายการ %,(',!)#" !-+",+-"-- ./--""'$!" !

#% "%-##'!""!&%$ บริษัท เก็บตะวัน จํากัด ซื้อ อุปกรณระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย #*("&!)"" --+",+-"-- ./--""*"#' !

'" "!"##,,!!-,*$ บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด จาง ซอมเครื่อง EIQ<7]7>8 ,$(%%#)&" !%+",+-"-- ./--""'%#, !

'! "!"##&-"#$"!# บริษัท เอ)เอ็น)เอช)ไซเอ็นทิฟคมารเก็ตติ้ง จํากัด ซื้อ EYQ78;97CB2Q7Q>92-I<2จํานวน !2กลอง *(&$&)"" !-+",+-"-- ./--""'*$* !

'- "!"##&,"!%!-- บริษัท เมอรค จํากัด ซื้อ 4@J7:I2C798@Q8:YY7J>2J7VPJ8;9>2-#?2

จํานวน !2ขวด

&(,#')!" !-+",+-"-- ./--""'*%! !

'& "!"*#&*"""!%" บริษัท ไวทกรุป จํากัด 0มหาชน1 ซื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อ จํานวน !"2รายการ ,#(#*!)&" !$+",+-"-- ./--""'$%, !

', "!&###'"!&,'! บริษัท อาฟเตอร แล็บ จํากัด ซื้อ R;Y949;892SYY>C97;<2H3E2.8@A>Y %&(*,$)"# !-+",+-"-- ./--""'*%% !

'# "!"##-$"-##*, บริษัท กิบไทย จํากัด ซื้อ สารเคมีสําหรับใชในหองปฏิบัติการ -'(%!")#" !$+",+-"-- ./--""'$%& !

'"#$
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ที่จัดซื้อจัดจาง

'' "!"###$""*&*" บริษัทสมารท ไซเอนซ จํากัด ซื้อ โอลิโกไพรเมอร !-(",-)$# -!+",+-"-- ./--""*"!* !

'* "!"###""$"#*, บริษัท เอส)ไอ)เทคโนโลยี จํากัด ซื้อ G><7:I2?;Y2จํานวน !2ถัง !!(**")"" -!+",+-"-- ./--""*"!$ !

'$ "!"###-!-#,-* บริษัท วิสตา อินเตอรปริ้นทจํากัด จาง พิมพแผนพับสําหรับประชาสัมพันธ SS572

และ SS572EOM./FM4

*!('%")"" --+",+-"-- ./--""*"#$ !

'% "!&###*""!*!$ บริษัท แอกโซ เคมิคอลส แอนด เซอรวิสเซส ซื้อ สารมาตรฐานสําหรับใชเปนฐานขอมูล

เพื่อวิเคราะหสารสําคัญ

-"($--)-" --+",+-"-- ./--""*"'! !

*" "!"##,*"%"#&" บริษัท ยีนพลัส  จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ #&(#"")"" --+",+-"-- ./--""*"#% !

*! &-'"-""--,'*& นางสาว กาญจนา นรากร จาง ออกแบบหนังสือ `รูจักDรูใช 

ชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช`

!'(""")"" --+",+-"-- ./--""*"'" !

*- "!"###'"&!-$! บริษัท เซปทิลเลียน จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน  %2รายการ %#(""")"" -#+",+-"-- ./--""*"%# !

*& "!-##,*""!#*" บริษัท พาราโบลาจํากัด ซื้อ ตูควบคุมความชื้น จํานวน !2ตู $(%,#)"" -#+",+-"-- ./--""*!!- !

*, "!"##&#",!$-- บริษัท แบงเทรดดิ้ง !%%-2จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ,2รายการ -('*&)%& --+",+-"-- ./--""*"'- !

*# "!"*#,,""""%, บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด

0มหาชน1

จาง บริการพื้นที่จัดเก็บขอมูลแบบ /Aa>L92

49@8;B>2บนระบบ 5<@:J

#!(&'")"" -'+",+-"-- ./--""*!&* !

*' &!"-,""#$"*%, นาย ณัทพล ฉัตรอัศนี จาง สรางโรงเรือนเพาะปลูกพืชขนาดกวาง '2เมตร

ยาว !-2เมตร

,$(#"")"" -$+",+-"-- ./--""*-!& !

** "!"###$"*!$$, บริษัท เดนทัล วิชั่น 0ประเทศไทย1จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2ชุด !"('"")"" -#+",+-"-- ./--""*!!& !

*$ "!"##&,"!%!-- บริษัท เมอรค จํากัด ซื้อ สารเคมี -2รายการ -&(!#,)$" -'+",+-"-- ./--""*!," !

*% "!"##&-"#$"!# บริษัท เอ)เอ็น)เอช)ไซเอ็นทิฟคมารเก็ตติ้ง จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน &2รายการ ,"($*,)"" -$+",+-"-- ./--""*-!" !

$" "!"##&,"!%!-- บริษัท เมอรค จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน !2รายการ -('',)&" -#+",+-"-- ./--""*!!# !

$! "!"##,,"-",%- บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอรเทรด จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ #(*%")$, -'+",+-"-- ./--""*!,! !

$"#$
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เอกสารอางอิง
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ที่จัดซื้อจัดจาง

$- "!"##&%"#''$% บริษัท เมทเลอรDโทเลโด 0ประเทศไทย12จํากัด จาง สอบเทียบเครื่องชั่งดิจิทัล '(#"#)'" -'+",+-"-- ./--""*!,& !

$& "!"###$""*&*" บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน  &2รายการ !#(-%")&" -$+",+-"-- ./--""*-"* !

$, "!"###*"-*"*# บริษัท ซายนไบรท จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ &$(#-")"" -'+",+-"-- ./--""*!,, !

$# "!"##-%"&!*%% บริษัท เอส)เอ็ม)เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร &(&!*)"" -$+",+-"-- ./--""*-!! !

$' "!"##,'!!&"$! บริษัท ทูโอเวอรดู จํากัด จาง จัดทํากระเปาผาใสเอกสาร !*(&&,)"" -$+",+-"-- ./--""*-!- !

$* "!"###,!,'&&- บริษัท วีอาร ไบโอซายนเอ็นซ จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร ,-('%&)"" -'+",+-"-- ./--""*!,# !

$$ "!"*#,,"""!"$ บริษัท ปตท)2จํากัด 0มหาชน1 ซื้อ น้ํามันเชื้อเพลิง 0ดีเซล12จํานวน $""2ลิตร 

เพื่อใชเผาทําลายของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา

ของเสียอันตราย

-*($$%)#% -#+",+-"-- ./--""*"%* !

$% "!"###""$"#*, บริษัท เอส)ไอ)เทคโนโลยี จํากัด ซื้อ แกส จํานวน -2รายการ !*(#,$)"" -$+",+-"-- ./--""*-"' !

%" "!&###'""!%%, บริษัท เอสพีอาร เซฟตี้ เทรนนิ่งแอนด 

คอนซัลติ้ง จํากัด

จาง อบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัย 

ระดับบริหาร

-%(%'")"" -$+",+-"-- ./--""*-"# !

%! 4V>CbV>C2O>>I;C2MC9><<7B>C92

Sc:7QI>C925@)(2F9J

ซื้อ ระบบกลไกการขับเคลื่อนหุนยนต &("%$)"" -%+",+-"-- ./--""*&"# !

%- "!"##,,"!&''' บริษัท เคโมไซเอนซ 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ อุปกรณสําหรับใชในการดําเนินงานวิจัย !%(*%#)"" -%+",+-"-- ./--""*&"" !

%& "!!###!""*-%& บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ โพรดักส จํากัด จาง บํารุงรักษาเครื่องเตรียมตัวอยาง -%(%'")"" "&+"#+-"-- ./--""*&*" !

%, "!"##,$"'&"', บริษัท โอเรียนทัล มอเตอร0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ วัสดุอุปกรณทางไฟฟา จํานวน ,2รายการ ,%($-#)'- "-+"#+-"-- ./--""*&'- !

%# "%%,"""""##'& อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ สถาบันอาหาร จาง สอบเทียบอุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการ 

จํานวน *2รายการ

$(',")-# "&+"#+-"-- ./--""*&*! !

%' "!"##,-"%$,!% บริษัท ไบโอจีโนเมด จํากัด จาง ตรวจสอบสายไฟและสายเคเบิ้ลระบบควบคุม

ระบบผสมและควบคุมความเขมขนธาตุอาหาร

!%(-'")"" "&+"#+-"-- ./--""*&*# !

%* "!"##&%!"'%!! บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ซื้อ สารเคมีสําหรับใชในหองปฏิบัติการ -,("*#)"" "&+"#+-"-- ./--""*&*' !

("#$
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ที่จัดซื้อจัดจาง

%$ "!-##,""",,&& บริษัท ยูแอนดวีโฮลดิ้ง 0ไทยแลนด12จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ ,(*"$)"" "-+"#+-"-- ./--""*&#- !

%% "!"##'-"!$#** บริษัท โกลบอล เจเนติกส จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !*2รายการ &$(!*&)$' "&+"#+-"-- ./--""*&** !

!"" "!-##,"""-$,$ บริษัท ไอที ซัพพลาย แอนด คอนซัลติ้งจํากัด ซื้อ ฮารดดิสก $(**,)"" "-+"#+-"-- ./--""*&', !

!"! "!"##,-"#&%,' บริษัท เน็ตมารค 0ประเทศไทย12จํากัด จาง เหมาบริการเครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมน้ํามัน 

ขนาด &#"2Z6E

$#('"")"" "-+"#+-"-- ./--""*&#& !

!"- "!&##'""!*'*! บริษัท ตั้งกิมฮง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จาง ปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเขาลิฟตหมายเลข &2

ชั้นใตดิน อาคาร MCL:A;9@82K7CB2เพื่อติดตั้ง 

ELL>YY25@C98@<

-%(#&-)"" "-+"#+-"-- ./--""*&#$ !

!"& &!"--""!"%,'" นาง สุพัตรา พูลเนียม จาง ออกแบบหนังสือ สท)2ป -#'# -"(""")"" "-+"#+-"-- ./--""*&#, !

!", "%%&""",,*!"* สมาคมสงเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและ

อุตสาหกรรม

จาง เหมาถายทําวีดิทัศนหลักสูตรเกษตรคนเมือง

อัจฉริยะ

!""(""")"" "'+"#+-"-- ./--""*,," !

!"# "!"##--""&%*$ บริษัท วิสและบุตร จํากัด ซื้อ พลาสติกใสคลุมโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพร -"(%-&)#" "-+"#+-"-- ./--""*&'" !

!"' "!"##&%"-""&" บริษัท มิงเด็ง เมโทรโลยี เซอรวิส0ไทยแลนด12

จํากัด

จาง สอบเทียบอุปกรณวัดขนาดระบุเกลียว จํานวน 

-2รายการ

#(%%-)"" "&+"#+-"-- ./--""*&*$ !

!"* "!"&#,#"!$*,! หางหุนสวนจํากัด แล็ป วัลเลย ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน '2รายการ -!(,*,)%" "'+"#+-"-- ./--""*,*" !

!"$ "!"###&"%'%*$ บริษัท ฟาโคบิส จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน -2รายการ &!("&")"" "'+"#+-"-- ./--""*,*! !

!"% "!"##&$"$#'-' บริษัทซีทีแลบอราตอรี่ จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !!2รายการ !"(###)## "'+"#+-"-- ./--""*,'* !

!!" !'""!""*&%%!, นางสาว วริศรา อัศวพรวิพุธ จาง ทํารายงานการทดสอบทางคลินิกและกิจกรรมที่

เกี่ยวของ

%#(""")"" "'+"#+-"-- ./--""*,', !

!!! "!"*#,,""""%, บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 0มหาชน1 จาง เหมาบริการ 5<@:J2สําหรับระบบตรวจสอบ

เว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได

'$(,$")"" "'+"#+-"-- ./--""*,,' !

)"#$
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!!- "!"*#',""""!, บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด0มหาชน1 จาง บริการพื้นที่ฝากวางเครื่องแมขายคอมพิวเตอร 

05@DF@L;97@C24>8=7L>1

--(,*")"" "%+"#+-"-- ./--""*#-& !

!!& "!"##&,"*$%-* บริษัท ลิแกนด ไซแอนติฟค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน #2รายการ -!(''*)#" "'+"#+-"-- ./--""*,#, !

!!, &!""$""%,$-%! ช)นภดล ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร !$(!%")"" "'+"#+-"-- ./--""*,'- !

!!# "!"##-$"-##'' บริษัท พี)อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร !&($"&)"" "'+"#+-"-- ./--""*,'$ !

!!' "!-##,""",,&& บริษัท ยูแอนดวีโฮลดิ้ง0ไทยแลนด1จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ,2รายการ #*('*&)"" "'+"#+-"-- ./--""*,,# !

!!* "!"##,'"*,*$' บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร &&($&&)," "'+"#+-"-- ./--""*,#- !

!!$ "-"####"-'-$& บริษัท เค เอส อินเตอรเทรด แอนด เซอรวิส 

จํากัด

ซื้อ ไนโตรเจนเหลว #&(#"")"" "'+"#+-"-- ./--""*,,- !

!!% "!&###'"!&,'! บริษัท อาฟเตอร แล็บ จํากัด ซื้อ ชุดสกัดดีเอ็นเอ G7BV2.:8>2.5O29>IQ<;9>2

.8>Q;8;97@C2d79

'$(%"$)"" "'+"#+-"-- ./--""*,,, !

!-" "!"##,&"'%,## บริษัท ไบโอDราด แลบบอราทอรี่ส จํากัด ซื้อ สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร -%(!",)"" "'+"#+-"-- ./--""*,,& !

!-! "!"##&&!""-#- บริษัท นําแสงจักรกล จํากัด 0"""""1 จาง เหมาบริการเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด -*"2d6E

 พรอมติดตั้งและควบคุมการทํางานของเครื่อง

'#(#*&)$$ "'+"#+-"-- ./--""*,#& !

!-- "!"###!!!"%"' บริษัท อารซีไอ แล็บสแกน จํากัด ซื้อ T>9V;C@<2จํานวน ,2ขวด &(,'')$" "'+"#+-"-- ./--""*,'% !

!-& !!""$""$---'' บี จี กรุป เชา เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก $($#%)'" "'+"#+-"-- ./--""*,,$ !

!-, "!"###!"%,-!$ บริษัท เพิ่มมิตรกรุป จํากัด ซื้อ กระดาษเช็ดมือ จํานวน #2กลอง *(!!#)#" "'+"#+-"-- ./--""*,#% !

*"#$
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!-# "!"##!%"!!&&* บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด จาง ซอมเครื่อง T7L8@N;=>2H7B>Y97@C %('&")"" "'+"#+-"-- ./--""*,'# !

!-' "!"##&#",!$-- บริษัท แบงเทรดดิ้ง !%%-2จํากัด จาง เหมาบริการบํารุงดูแลรักษาเครื่องกรองน้ํา

บริสุทธรายป จํานวน -2เครื่อง

!'(-',)"" !!+"#+-"-- ./--""*''% !

!-* "!"###""'$*,, ซายน สเปค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร 6M.SO2EHE.eSO2

เพื่อนํามาใชเปนวัสดุสวนหนึ่งในการแยกโปรตีน

สําหรับการศึกษาวิเคราะหโปรตีโอมิกส

#(&#")"" "%+"#+-"-- ./--""*#-, !

!-$ "!"###,!,'&&- บริษัท วีอาร ไบโอซายนเอ็นซ จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน *2รายการ *-(&$#)#" !!+"#+-"-- ./--""*''' !

!-% "!"##&*!&'"-- บริษัท เอเชี่ยน โคดดิ้ง ซิสเท็มส จํากัด ซื้อ หมึกพิมพ #(&#")"" !!+"#+-"-- ./--""*''* !

!&" &!-"'"""",%'# ราน ส)สงวนพานิชโดยนายสมศักดิ์ 

กุลประดิษฐ

ซื้อ วัสดุ จํานวน *2รายการ -%(#$")!# !*+"#+-"-- ./--""*$-" !

!&! "!-##&$""-%$, บริษัท ฟนิกซ ไซแอนติฟค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน '2รายการ '#(!*&)*" !!+"#+-"-- ./--""*''$ !

!&- &!"!&"",-*",* ราน พัฒนากิจโดยนางสาวเมธินี 

โพธิพลคุณรักษ

ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน !#2รายการ *&(,$%)*, !"+"#+-"-- ./--""*#&& !

!&& "!"##,&"%!*,, บริษัท ลีโก อินสตรูเมนทส0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน  ,2รายการ -'(!-")&! !"+"#+-"-- ./--""*##, !

!&, "!"###-"'-*'" บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด

เซอรวิสเซส จํากัด

จาง สอบเทียบเครื่องมือ T7J72F@BB>82

จํานวน ,2รายการ

'$(,$")"" !*+"#+-"-- ./--""*$"$ !

!&# "!"###$""*&*" บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ,2รายการ !%("$$)$" !"+"#+-"-- ./--""*#'! !

!&' "!!###&""!"&% บริษัท เฟอรบิช ดีไซน จํากัด จาง เหมาบริการ .8>=>C97=>2T;7C9>C;CL>2

สําหรับ R:I>2G@@J2จํานวน #2ชุด

&*(-&')"" !-+"#+-"-- ./--""*'%" !

!+"#$
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!&* "!"*#&*"""*$# บริษัท ลินเด 0ประเทศไทย12จํากัด 0มหาชน1 ซื้อ แกสอารกอน %%)%%#f2จํานวน '2ทอ !&(&,*)!$ !"+"#+-"-- ./--""*#', !

!&$ "!"###!"""$!* บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ จํากัด ซื้อ F7c:7J2e8;CY]>82e8@:BV20O>Y>=7@81 !('"#)"" !"+"#+-"-- ./--""*#'& !

!&% "!"##&%"#''$% บริษัท เมทเลอรDโทเลโด 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน  -2รายการ '(,-")"" !"+"#+-"-- ./--""*#'- !

!," "!"###-!"#!!' บริษัท เยสDซายน จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน -2รายการ $(%$$)"" !"+"#+-"-- ./--""*#'# !

!,! "!-##,%"",!!$ บริษัท สยามอินเตอรคอรป 0ประเทศไทย12จํากัด จาง บํารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องทดสอบ

อัตราการไหลของพลาสติก

&,(''$)"" !"+"#+-"-- ./--""*#,! !

!,- "!&###""&*-'! บริษัท เวิลดสเปซ จํากัด จาง เหมาบริการซักรีด ผาคลุมโตะ ผาสเกิรต 

ผาคลุมเกาอี้ และผาสําหรับการ จัดเลี้ยง 

อาคารศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

%"(""")"" !"+"#+-"-- ./--""*#,- !

!,& "!"##,*"%"#&" บริษัท ยีนพลัส  จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน -2รายการ ,!('"!)'" !-+"#+-"-- ./--""*'$* !

!,, "!-##&$""-%$, บริษัท ฟนิกซ ไซแอนติฟค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน #2รายการ -&(%,')'" !*+"#+-"-- ./--""*$!, !

!,# "!"##-$"-##*, บริษัท กิบไทย จํากัด ซื้อ 5><<2L:<9:8>2I>J7;2;CJ2Y:QQ<>I>C9Y2

จํานวน !2ชุด

-!(%%%)-" !*+"#+-"-- ./--""*$!# !

!,' "!"##-'"!'#*$ บริษัท บี)เค)เทค แอสโซสิเอท จํากัด จาง สอบเทียบและปรับแตงความเร็วลม

ตูปลอดเชื้อ

!-($,")"" !-+"#+-"-- ./--""*'$$ !

!,* "!"##'&"!-%%$ บริษัท แกรนด เมอรแคนไทล จํากัด จาง แปลรายงานงบการเงินประจําป -#',2

ภาคภาษาอังกฤษ

%($%*)#" !*+"#+-"-- ./--""*$!& !

!,$ "!"##--"""''% บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด ซื้อ เครื่องเขยาผสมสาร จํานวน !2เครื่อง !-(""")"" !-+"#+-"-- ./--""*'%! !

!,% "!"##,*"*&%%' บริษัท ไทยแวร คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ซื้อ สิทธิ์การใชงานโปรแกรมรีโมทหนาจอ 

ควบคุมคอมพิวเตอรระยะไกล

20ECPH>YZ2.>8]@8I;CL>1

-,("*#)"" !*+"#+-"-- ./--""*$!* !

!#" "!-##,-"""'-! บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด จาง เปลี่ยนอะไหลในตูดูดควันไอสารเคมี ,("'')"" !*+"#+-"-- ./--""*$-- !

!!"#$
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เลขประจําตัวประชาชน
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!#! "!"##&""&,,"- บริษัท จารดีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จาง ซอมแซมระบบควบคุมน้ําเย็น 

อาคารกลุมนวัตกรรม -

',(-"")"" !*+"#+-"-- ./--""*$-! !

!#- "!"###%"-%,-& บริษัท เออีซี ซัพพอรต จํากัด จาง เหมาบํารุงรักษาตูทดสอบหมอกเกลือของศูนย

ทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

!*(,,!)"" !*+"#+-"-- ./--""*$-# !

!#& "!"&###"!$,,! หางหุนสวนจํากัด วาย)ซีเอช)มีเดีย จาง พิมพสิ่งพิมพความรู !'('%-)"" !*+"#+-"-- ./--""*$!$ !

!#, !&!"*""-*-'"- นางสาวธัณทิญาภรณ เข็มรุกขา จาง เหมาเก็บขอมูลภาคสนาม ในสวนของ

การลงขอมูลจากการสํามะโนประชากรตนไมลงใน

ระบบฐานขอมูล และเก็บตัวอยางพรรณไมตางๆ

'"(""")"" !*+"#+-"-- ./--""*$-& !

!## "!"##--"""''% บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด ซื้อ อุปกรณสําหรับเตรียมตัวอยาง ,$(!#")"" !*+"#+-"-- ./--""*$-' !

!#' &!""$""%,$-%! ช)นภดล ซื้อ เจลใสเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  จํานวน # กิโลกรัม -"($'#)"" !*+"#+-"-- ./--""*$-, !

!#* "!"###""!,#,*  บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด จาง สอบเทียบเครื่อง G@92;782@=>C2

ยี่หอ T>II>892รุน UR2!!"

!'(,*$)"" -*+"#+-"-- ./--""$!%! !

!#$ "!"##&$""',"$ บริษัท ฟอรจูน ไซแอนทิฟค จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน !2รายการ #"(-%")"" !*+"#+-"-- ./--""*$-$ !

!#% "!"&#-#"&'!!# หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก ซื้อ /<7B@2YPC9V>Y7Y2จํานวน -,%2เบส &(,'&)#% !*+"#+-"-- ./--""*$-* !

!'" "!"##,'!!&"$! บริษัท ทูโอเวอรดู จํากัด จาง ทํากระเปาผา *-(,%-)#" -*+"#+-"-- ./--""$!$& !

!'! "!"##,,",*&"* บริษัท ไฮไบรท จํากัด เชา เครื่องฉายภาพ F5H2.8@a>L9@8 ,,(%,")"" -"+"#+-"-- ./--""*%"% !

!'- "!"###!"""$!* บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ จํากัด จาง วิเคราะหการอานลําดับเบสของ

ไวรัสตับอักเสบซี

%$(%*#)"" -&+"#+-"-- ./--""*%$' !

!'& "!"&##'"#&'"* หางหุนสวนจํากัด เอ็มออลริช จาง ซอมและเพิ่มน้ําหนักถวยหลอมแกว *"("$#)"" -&+"#+-"-- ./--""*%'# !

!', "!"##&$"$#'-' บริษัทซีทีแลบอราตอรี่ จํากัด ซื้อ ปากกาปลายเพชร จํานวน !2ชุด -"(%*-)"" -&+"#+-"-- ./--""*%*- !

!'# "!"&###"!$,,! หางหุนสวนจํากัด วาย)ซีเอช)มีเดีย จาง ทําสมุดโนตขนาด E# !,(,,#)"" -*+"#+-"-- ./--""$!$' !

!'' "!"##,'"*,*$' บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด ซื้อ อะไหลเครื่อง G.F52จํานวน !2ชุด -'("%*)&" -&+"#+-"-- ./--""*%$$ !

!#"#$
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!'* "!"##-,"!",&- บริษัท เอเพกซ เคมิเคิล จํากัด ซื้อ R@8I7L2;L7J '(''')!" -&+"#+-"-- ./--""*%%! !

!'$ "!"##'-"$!&#" บริษัท แทน เทค อินโนเวชั่น จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ,2รายการ !$(*-#)"" -&+"#+-"-- ./--""*%$" !

!'% "!"##,*"%,&*& บริษัท บูชิ 0ไทยแลนด12จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ &(&!*)"" -&+"#+-"-- ./--""*%%& !

!*" "!"##'!"%--!$ บริษัท ดีไซนเนจ 0ไทยแลนด12จํากัด ซื้อ ทีวีพรอมขาตั้ง $%(''')"" -&+"#+-"-- ./--""*%%- !

!*! "!"##,'"*,*$' บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !"2รายการ ',(#*,)#" -*+"#+-"-- ./--""$!$# !

!*- "!"###&"%'%*$ บริษัท ฟาโคบิส จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน  &22รายการ &*("--)"" -&+"#+-"-- ./--""*%$- !

!*& "!"##&#"#-!-& บริษัท มรกตไฮเทค จํากัด ซื้อ เครื่องโทรสาร !&($"&)"" -&+"#+-"-- ./--""*%'% !

!*, "!"##,&"--#-! บริษัท แปซิฟค ไซเอ็นซ จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร !$(!%")"" -&+"#+-"-- ./--""*%%, !

!*# "!"###'!"%$*' บริษัท อีเอสอี 0ประเทศไทย12จํากัด จาง ซอมเครื่อง MC9>B8;97CB24QV>8> %!(,$#)"" -&+"#+-"-- ./--""*%'$ !

!*' "!"##-%"&!*%% บริษัท เอส)เอ็ม)เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน -2รายการ ,%(!%$)'" -*+"#+-"-- ./--""$!$% !

!** "!"###,"%','* บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ *(&"-)*# -&+"#+-"-- ./--""*%%# !

!*$ "!"&#,#"!$*,! หางหุนสวนจํากัด แล็ป วัลเลย ซื้อ 67;<2สีชา ขนาด !-2IF2จํานวน !2หอ !(*!-)"" -,+"#+-"-- ./--""$"-* !

!*% "!"##&,"!%!-- บริษัท เมอรค จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน &2รายการ !'(%,$)$" -&+"#+-"-- ./--""$"", !

!$" "!!##,#""&%," บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด ซื้อ T>9VP<2;L>9;9>2;CVPJ8@:Y &(!,#)$" -&+"#+-"-- ./--""*%*! !

!$! "!-##,""",,&& บริษัท ยูแอนดวีโฮลดิ้ง0ไทยแลนด1จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน &2รายการ --('!%)$" -,+"#+-"-- ./--""$"-$ !

!$- "#"###!""#-"& บริษัท นีโอแวค จํากัด ซื้อ Me/25@;9>J2.<;Y97L2.Se2R7<I &$("*")'" -&+"#+-"-- ./--""$""# !

!$& "!"##&-"&&#*$ บริษัท ฟเล็คซซิเบิล ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จํากัด ซื้อ วัสดุอุปกรณทางไฟฟา จํานวน #2รายการ ,$('&!)#" -&+"#+-"-- ./--""$""* !

!$, ECJ>8>C2F9J) ซื้อ เครื่องทดสอบความทนรอยขีดขวนเซรามิก 

0T>9;<2T;8Z7CB2e>Y9>8122จํานวน !2เครื่อง 

โครงการระบบครุภัณฑดานวิศวกรรม งานคิดคน

และประดิษฐชิ้นงานตนแบบเพื่อการทดลอง 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี !2ระบบ

,(#"")"" -&+"#+-"-- ./--""*%%" !

!%"#$
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!$# "!"##,&"'%,## บริษัท ไบโอDราด แลบบอราทอรี่ส จํากัด ซื้อ สารเคมี H8@Q<>92.5O24:Q>8I7g !'(,*$)"" -&+"#+-"-- ./--""$""$ !

!$' "!"&###"!$,,! หางหุนสวนจํากัด วาย)ซีเอช)มีเดีย จาง ทําปายไวนิล ,(#-')!" -&+"#+-"-- ./--""$""& !

!$* !!""$""$---'' บี จี กรุป เชา เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก !%('$$)"" -,+"#+-"-- ./--""$"$# !

!$$ S.M4dM3 ซื้อ แบบจําลองเนื้อเยื่อสําหรับใชทดสอบ &$(--")"" -*+"#+-"-- ./--""$!'" !

!$% "!"##-#"-&!", บริษัท ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จาง บํารุงรักษากลองจุลทรรศนแบบแสง 0/T12

จํานวน &2เครื่อง

!,($*&)"" &"+"#+-"-- ./--""$&"% !

!%" "!"###$""*&*" บริษัทสมารท ไซเอนซ จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร !$(-$')&" &"+"#+-"-- ./--""$-%" !

!%! "!"##&,"&$'%! บริษัท สามชัย เคมิคอล จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน '2รายการ '%(*$#)," &"+"#+-"-- ./--""$&"" !

!%- "!"##,-"-$"'- บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด ซื้อ ชุดทดสอบ GeOR2e;:2EBB8>B;97@C &'(%!#)"" &"+"#+-"-- ./--""$-%$ !

!%& "!"##&#!"$%$' บริษัท ไอ ที เอส 0ไทยแลนด12จํากัด ซื้อ .87I>4L87Q92H@:A<>2498;CJ2LH3E2

4PC9V>Y7Y2d79

#"(-%")"" &"+"#+-"-- ./--""$-%# !

!%, d@YY><2T>J9>LV204:bV@:125@)(2F9J ซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่

ดวยขดลวด 05@8@C;8P2Y9>C912ชนิดทําจากโลหะ

!(*'")"" -*+"#+-"-- ./--""$!'* !

!%# "!-##,%"",!!$ บริษัท สยามอินเตอรคอรป 0ประเทศไทย12จํากัด จาง บํารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องทดสอบ

ความตานทานตอแรงกระแทก 0O>Y7<2MIQ;L9@81

&!(#'#)"" &"+"#+-"-- ./--""$&"! !

!%' "!"##,*!"$%&# เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด เชา หองพักสําหรับพนักงาน สายงานเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 0SS5712

',(""")"" -%+"#+-"-- ./--""$&-' !

!%* "!"##&-!"!'#, บริษัท ชัชรีย โฮลดิ้ง จํากัด จาง บํารุงรักษาเครื่องเกลี่ยเชื้ออัตโนมัติและเครื่อง

นับโคโลนีอัตโนมัติ

!&(%!")"" &"+"#+-"-- ./--""$&"- !

!%$ "!"###&",'%*! บริษัท สมารท แอรคอน โซลูชั่น จากัด จาง ซอมแซมระบบปรับอากาศหองอบรม &"& %%('&$)," -*+"#+-"-- ./--""$!$, !

!%% "!"##,'!"$-$! บริษัท พี)เอ็ม)เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

คอนซัลแตนท จํากัด

จาง บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟาพรอมแบตเตอรี่ $%($$")"" &"+"#+-"-- ./--""$&!" !

-"" "!"&#-#"&'!!# หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร '(,-")"" &"+"#+-"-- ./--""$&"& !

!&"#$
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-"! "!"##,*!,!"!! บริษัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด ซื้อ ตะแกรงรอนแยกขนาดอนุภาค !#(""")"" "!+"'+-"-- ./--""$,", !

-"- "!"##'""*,-*# บริษัท อะมีเท็ค 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ แผนกรองแสงชนิด MH'#2]7<9>8 -&(,&&)"" "!+"'+-"-- ./--""$,"& !

-"& "!"&#-#"&'!!# หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร **$)%' "!+"'+-"-- ./--""$,"% !

-", "!"##'-"%%!#! บริษัท ไซเอนซ แล็บ อินโนเวต จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน #2รายการ &(-,#)"" "!+"'+-"-- ./--""$,!" !

-"# "!-##,,"""*&, บริษัท ซี)อี)คอมบิเนชั่น จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ !&(%!")"" "!+"'+-"-- ./--""$,!! !

-"' "!"###""!,#,*  บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด จาง สอบเทียบเครื่องชั่งดิจิทัล จํานวน #2เครื่อง !-(,'#)#" "!+"'+-"-- ./--""$,!- !

-"* "!"##-$"-,$!! บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ,2รายการ !%("#')*" "!+"'+-"-- ./--""$,!& !

-"$ "!"###,!,'&&- บริษัท วีอาร ไบโอซายนเอ็นซ จํากัด ซื้อ K;9>82]@82LV8@I;9@B8;QVP20F5DT42?8;J>1 !-(#$&)-" "!+"'+-"-- ./--""$,"# !

-"% "!"##'-"$!&#" บริษัท แทน เทค อินโนเวชั่น จํากัด จาง ติดตั้งทอแกสไนโตรเจน ทอลม และ

ระบบไฟฟา อาคารศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตร

ประเทศไทย

&*(,#")"" "!+"'+-"-- ./--""$,!, !

-!" "!"##,$"%**#% บริษัท แอล เค เค โพลีเมอร แอนด 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน #2รายการ -!(#$*)-# "!+"'+-"-- ./--""$,"' !

-!! "!"##-,"!",&- บริษัท เอเพกซ เคมิเคิล จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน !2รายการ !*(%*')"" "-+"'+-"-- ./--""$,'$ !

-!- "!"###$""*&*" บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด ซื้อ W7@R;L92.<;YI7J2T7C72.8>Q2d79 -(*-$)#" "-+"'+-"-- ./--""$,'% !

-!& "!"###""!,#,*  บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด จาง ซอมตูบม 0G:I7J79P25V;IA>81 -('*#)"" "!+"'+-"-- ./--""$,"* !

-!, "!"##-$"-##*, บริษัท กิบไทย จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ #"(-%")"" "-+"'+-"-- ./--""$,*! !

-!# "!"##,-"%$,!% บริษัท ไบโอจีโนเมด จํากัด ซื้อ ชุดสกัดดีเอนเอ ?OD;Q>9>g9-,2จํานวน !2ชุด -#('$")"" "-+"'+-"-- ./--""$,*& !

-!' "!"##,*"%"#&" บริษัท ยีนพลัส  จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ ,$(**#)%# "-+"'+-"-- ./--""$,*, !

-!* "!"##&#"",*#* บริษัท แกมมาโก 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน !2รายการ &(&'")"" "-+"'+-"-- ./--""$,-, !

-!$ "!-&##,"""&-$ หางหุนสวนจํากัด นีโอน็อก จาง ทําเคานเตอรขายอาหาร และรถเข็นขายอาหาร #"(-%")"" "-+"'+-"-- ./--""$,-% !

-!% "#"###!""#-"& บริษัท นีโอแวค จํากัด ซื้อ วัสดุอุปกรณ จํานวน !2รายการ -'(',%),- "$+"'+-"-- ./--""$#$% !

!'"#$
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 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

--" "!-##,""",,&& บริษัท ยูแอนดวีโฮลดิ้ง0ไทยแลนด1จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน !2รายการ !$('*!)#" "$+"'+-"-- ./--""$#%! !

--! "!"*#&*"""*$# บริษัท ลินเด 0ประเทศไทย12จํากัด 0มหาชน1 ซื้อ แกสอารกอน !!(-&#)"" "*+"'+-"-- ./--""$#'$ !

--- "!"##-$"-,$!! บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ %(-!-)*" "-+"'+-"-- ./--""$,*# !

--& "!"##-*""$-** บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด ซื้อ รถเข็นถาดสเตนเลส จํานวน !2คัน #($-")$" "-+"'+-"-- ./--""$,*' !

--, "!&##'-"!"$$' บริษัท บีเจ ไซเอนซ จํากัด ซื้อ ครุภัณฑสําหรับหองปฏิบัติการ

จํานวน &2รายการ

&%(%%%)%$ "-+"'+-"-- ./--""$,%' !

--# "!"###,!&",#- บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท แอนด เคมิคัล จ ซื้อ แกวกรอง ,-($"")"" !"+"'+-"-- ./--""$''& !

--' "!!&#&,""-$%% หางหุนสวนจํากัด ปากน้ําเจริญพงษพลาสติก ซื้อ ถุงขยะสีแดง จํานวน !""2กิโลกรัม #(#',)"" "-+"'+-"-- ./--""$,&- !

--* "!-###!"!&%$' บริษัท ช)กิจเจริญ ซัพพลายส  จํากัด จาง สอบเทียบวัสดุอุปกรณ จํานวน -2รายการ !-("%!)"" "-+"'+-"-- ./--""$,*- !

--$ "!"##&%"##-$& บริษัท แอด ออน จํากัด จาง จัดทํา W;LZJ8@Q2สวทช) -'(*#")"" "-+"'+-"-- ./--""$#"& !

--% "!"##&'"*-#%, บริษัท ฟายนสเปค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน *2รายการ ,$($#')-" "-+"'+-"-- ./--""$,%, !

-&" "!-##,""",,&& บริษัท ยูแอนดวีโฮลดิ้ง0ไทยแลนด1จํากัด ซื้อ ตัวเรงปฏิกิริยา จํานวน &2รายการ !&($!&)*" "$+"'+-"-- ./--""$#%- !

-&! "!"##,-"'',*% บริษัท เพาเวอรเมติค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน  &2รายการ !-($,")"" "-+"'+-"-- ./--""$#", !

-&- "!"##-'""$$'% บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จํากัด จาง ปรับเทียบและตรวจสอบการทํางาน

เครื่องวัดกาซ

!,(-&!)"" "-+"'+-"-- ./--""$#"# !

-&& "!-###*"--#%' บริษัท เค เอ็น ไซเอ็นซ อินโนเวชั่น จํากัด ซื้อ เครื่องชั่งความละเอียด &2ตําแหนง ,,(%,")"" !"+"'+-"-- ./--""$'#* !

-&, "!"##&%"#%*-' บริษัท ภาชนะไทย จํากัด ซื้อ ภาชนะบรรจุของเสียอันตราย ,'(*&-)-# "-+"'+-"-- ./--""$,#& !

-&# "!"##&%"#''$% บริษัท เมทเลอรDโทเลโด 0ประเทศไทย12จํากัด จาง บํารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวัด

ทางวิทยาศาสตร จํานวน &2รายการ

-#(!!-)%" !"+"'+-"-- ./--""$'#' !

-&' "!"##,,"%*%#% บริษัท แล็บควิป 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ เครื่องบันทึกขอมูลอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธ

!*(!-")"" !,+"'+-"-- ./--""$$*& !

-&* &&,!'""#-*'$! นายชุมพล จันทรคํา จาง กอสรางโรงเรือนปลูกพืช ไมไผทรงหลังคาจั่ว -

 ชั้น ขนาด 'g!-2เมตร จํานวน -2หลัง

&'(,"")"" !'+"'+-"-- ./--""%"!! !

!$"#$



วันที่ เลขที่

เหตุผล

สนับสนุน

เอกสารอางอิง
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี+

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

-&$ "!"###,"%','* บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !&2รายการ #!(!$$)$" !"+"'+-"-- ./--""$'#% !

-&% "*"##'"""---$ บริษัท บีเจ พลัส กรุป จํากัด ซื้อ ?/44SFM32O@:CJ2.>9872.<;9>2##2II %'(&"")"" !"+"'+-"-- ./--""$'#& !

-," !!""$""$---'' บี จี กรุป เชา เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก %($,,)"" "$+"'+-"-- ./--""$#$! !

-,! "!"##&%"#''$% บริษัท เมทเลอรDโทเลโด 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ .7Q>99>2e7QY2จํานวน &2รายการ --(*&*)#" !"+"'+-"-- ./--""$'#! !

-,- "!"####"%"*"# บริษัท สยามเรปแรป จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ,2รายการ '(#$")"" !"+"'+-"-- ./--""$*"- !

-,& &!"!&"",-*",* ราน พัฒนากิจโดยนางสาวเมธินี 

โพธิพลคุณรักษ

ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน ,2รายการ !("-*)-" !"+"'+-"-- ./--""$'#, !

-,, "!"###""$"#*, บริษัท เอส)ไอ)เทคโนโลยี จํากัด ซื้อ แกส /gPB>C #(**$)"" !,+"'+-"-- ./--""$$'$ !

-,# "!"##&'!--!"% บริษัท คารโบกาญจน จํากัด ซื้อ สารเคมี EL97=;9>J25;8A@C -(,"*)#" !"+"'+-"-- ./--""$'$# !

-,' "!"##,&"',!&# บริษัท อินสตรอน 0ประเทศไทย12จํากัด จาง สอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องทดสอบ 

HPC;I7L2UC7=>8Y;<2MCY98@C2$$*-d*$&"

*#(,&#)"" !"+"'+-"-- ./--""$''! !

-,* "!&##'-""-"!$ บริษัท เกียร อินเตอร วิสชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซื้อ แกสคารบอนไดออกไซด *(&$&)"" !,+"'+-"-- ./--""$$** !

-,$ "!"##-*""$-** บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด ซื้อ รถเข็นพื้นเหล็ก -(&',)*" !,+"'+-"-- ./--""$$$& !

-,% "!"##&,"!%!-- บริษัท เมอรค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ,2รายการ %("%#)"" !,+"'+-"-- ./--""$$*- !

-#" "!"##'!!$",$' บริษัท ยู อาร ไซเอนทิฟค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน &2รายการ ,("$&)!- !,+"'+-"-- ./--""$%,# !

-#! "!&###!""",!$ บริษัท ไบโอดีไซน จํากัด ซื้อ O3SE4h2TM3M2dMe !*(*'-)"" !,+"'+-"-- ./--""$%,' !

-#- "!"##&*"##'%& บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด จาง สอบเทียบอุปกรณ+เครื่องมือที่ใชใน

หองปฏิบัติการ จํานวน -#2รายการ เพื่อสอบเทียบ

อุปกรณ+เครื่องมือที่ใชในหองปฏิบัติการ

,,(''&)%, !"+"'+-"-- ./--""$'%' !

-#& "!"&#-#"&'!!# หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก จาง ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม **(",")"" !,+"'+-"-- ./--""$%&" !

-#, "!"##&*!,%,$# บริษัท สินสมทรัพย กอสราง จํากัด จาง กําจัดเศษวัสดุเหลือใชจากงานวิจัย

ภายในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

&"(""")"" !"+"'+-"-- ./--""$*"& !

-## "!"###!"$'-"* บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน -2รายการ ,('--)," !,+"'+-"-- ./--""$%&* !

!("#$



วันที่ เลขที่

เหตุผล

สนับสนุน

เอกสารอางอิง
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี+

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

-#' "!"###""!,#,*  บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด จาง สอบเทียบเครื่องมือ 4Q>L98@QV@9@I>9>82

และ W7@<@B7L;<24;]>9P25;A7C>9

--(!,%)"" !"+"'+-"-- ./--""$'%- !

-#* "!"##,*"#%%-' บริษัท อัลติแมค คอมเมอรเชียล จํากัด จาง สอบเทียบเครื่อง GPJ8@B>C20G-12

?;Y2J>9>L9@8

%('&")"" !"+"'+-"-- ./--""$*"! !

-#$ "!"##-$"&%%*, บริษัท เมดิทอป จํากัด จาง ซอมเครื่องมือ R8>>b>2J8P>8 &*(,#")"" !"+"'+-"-- ./--""$'$, !

-#% "!""#,#""!-#" บริษัท บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร *-(--#)"" !'+"'+-"-- ./--""%"!* !

-'" "!"##&%!!&$#- บริษัท จักรมารติน อินเตอรวิรอนเทค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ !"(#%&)"" !"+"'+-"-- ./--""$'*- !

-'! "!"##-%"&!*%% บริษัท เอส)เอ็ม)เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน  &2รายการ '(#&*)*" !'+"'+-"-- ./--""%"!, !

-'- "!"###&"$'*%, บริษัท แซมเพรพ จํากัด ซื้อ วัสดุเตรียมตัวอยาง จํานวน  &2รายการ ''(-&&)"" !'+"'+-"-- ./--""%"!# !

-'& "!"##,'"*,*$' บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ *%($#,)!" !"+"'+-"-- ./--""$'&% !

-', "!"##',"$,$!" บริษัท ปเตอร)2เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซื้อ ถุงแดงสําหรับบรรจุของเสียประเภท

ขยะอันตรายชีวภาพ จํานวน -""2กิโกรัม

!,(##-)"" !"+"'+-"-- ./--""$*", !

-'# "!"###*"*#,"! บริษัท อารเคมีกา แลบ จํากัด จาง ซอมแซมเครื่องนาโนDโครมาโทกราฟของเหลว

สมรรถนะสูง

$(-"&)!' !"+"'+-"-- ./--""$'$' !

-'' "!"##-$"-##*, บริษัท กิบไทย จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน ,2รายการ &!(---)'" !'+"'+-"-- ./--""%"!' !

-'* "!"&###"!$,,! หางหุนสวนจํากัด วาย)ซีเอช)มีเดีย จาง ทําชุดอุปกรณสําหรับจัดแสดงสินคา

เครื่องมือแพทยบัญชีนวัตกรรมไทย

,&(&&#)"" !"+"'+-"-- ./--""$*"# !

-'$ "!-##,,"""*&, บริษัท ซี)อี)คอมบิเนชั่น จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน '2รายการ %,($#&)&' !"+"'+-"-- ./--""$',& !

-'% "!"###-!"*&&" บริษัท เอบี ซายเอกซ 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ S4M2eN7CYQ8;P2และ 4P87CB> '*("!")'$ !"+"'+-"-- ./--""$'$* !

-*" !,#",""!#&##! นายสหรัฐ สืบสําราญ จาง พัฒนา K>A2E.M2สําหรับระบบแกไขขอมูล

กลุมเสี่ยงจากโรคติดตออันตรายของเจาหนาที่

%$(""")"" !'+"'+-"-- ./--""%"!$ !

!)"#$



วันที่ เลขที่

เหตุผล

สนับสนุน

เอกสารอางอิง
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี+

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

-*! "!&###'""!%%, บริษัท เอสพีอาร เซฟตี้ เทรนนิ่งแอนด 

คอนซัลติ้ง จํากัด

จาง อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน และ

หลักสูตรการปฐมพยาบาล รูปแบบ W<>CJ>J2

F>;8C7CB

$$($!")"" "%+"'+-"-- ./--""$',' !

-*- "!"##-$"-##*, บริษัท กิบไทย จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน &2รายการ !$('#")!" !"+"'+-"-- ./--""$',, !

-*& "!"##-$"-##*, บริษัท กิบไทย จํากัด ซื้อ .FE3e2O3E2M4/FEeM/32OSE?S3e *"(!-*)$" !"+"'+-"-- ./--""$',$ !

-*, "!"##&%"#''$% บริษัท เมทเลอรDโทเลโด 0ประเทศไทย12จํากัด จาง สอบเทียบเครื่อง QG2I>9>82จํานวน -2เครื่อง $(''*)"" !'+"'+-"-- ./--""%"-, !

-*# "!"##-$"-##'' บริษัท พี)อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด ซื้อ .MSO5S25//TE44MS20WOEHR/OH12E44Eh2

dMe(2%#"TF

*($!!)"" !"+"'+-"-- ./--""$'$$ !

-*' "!-##,$""#-"" บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ -!(%&#)"" !"+"'+-"-- ./--""$',* !

-** "%%,"""!#&!$" ศูนยปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

จาง ทดลองเลี้ยงไกดวยอาหารเสริมจุลินทรีย !""(""")"" !&+"'+-"-- ./--""$$!* !

-*$ "!"##,&"--#-! บริษัท แปซิฟค ไซเอ็นซ จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน #2รายการ !&(,$-)"" !"+"'+-"-- ./--""$''- !

-*% "!"##,*""%,'# บริษัท ซีทีไอ แอนด ซายน จํากัด ซื้อ เครื่องปนผสม 0FEW/OEe/Oh2WFS3HSO12

และโถปน

%,(-#')&" !&+"'+-"-- ./--""$$!% !

-$" "!"##&,"&$'%! บริษัท สามชัย เคมิคอล จํากัด ซื้อ ถุงมือไนไตรชนิดไมมีแปง %(,%%)## !&+"'+-"-- ./--""$$," !

-$! "!"##'!!-#$!* บริษัท มอนสเตอร ออนไลน จํากัด ซื้อ ซอฟตแวร T7L8@Y@]9267Y:;<249:J7@2.8@2

-"--2

-!(,-')*# !'+"'+-"-- ./--""%"-! !

-$- "!"##-$"-##*, บริษัท กิบไทย จํากัด ซื้อ สารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตร &!('%$)*# !"+"'+-"-- ./--""$'%" !

-$& "!"*#&*"""*$# บริษัท ลินเด 0ประเทศไทย12จํากัด 0มหาชน1 ซื้อ แกสอารกอน %%)%%#f2จํานวน '2ทอ !&(&,*)!$ !"+"'+-"-- ./--""$'$% !

-$, "!&##'-"!"$$' บริษัท บีเจ ไซเอนซ จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ,2รายการ !"(*-!)," !"+"'+-"-- ./--""$'#$ !

-$# "!"###!"*#&"- บริษัท หริกุล ซายเอนซ จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ &%(&--)#" !"+"'+-"-- ./--""$'%! !

-$' "!!###!""*-%& บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ โพรดักส จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน &2รายการ ,,(&!%)," !&+"'+-"-- ./--""$$!# !

-$* "!"###!!!"%"' บริษัท อารซีไอ แล็บสแกน จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน !2รายการ &(!,#)$" !"+"'+-"-- ./--""$''" !

!*"#$
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สนับสนุน

เอกสารอางอิง
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี+

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

-$$ "!"&#-#"&'!!# หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก ซื้อ ไพรเมอร จํานวน -2รายการ $(*&#),$ !&+"'+-"-- ./--""$$!$ !

-$% "!"###$""*&*" บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด ซื้อ .87I>8Y !(#!!)%! !&+"'+-"-- ./--""$$&! !

-%" "!"##,-"%$,!% บริษัท ไบโอจีโนเมด จํากัด ซื้อ ชุดน้ํายาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม H3E -'(&--)"" !&+"'+-"-- ./--""$$-" !

-%! "!"##&%"#''$% บริษัท เมทเลอรDโทเลโด 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ เครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ 0.7Q>99>1 -&(#,")"" --+"'+-"-- ./--""%!$& !

-%- !,"!'""-#,&%, นางสาวชฎาภรณ แสนเสส จาง เก็บขอมูลภาคสนามในสวนของการลงขอมูล

จากการสํามะโนประชากรตนไมลงในระบบ

ฐานขอมูล และเก็บตัวอยางพรรณไม

,#(""")"" !&+"'+-"-- ./--""$$!, !

-%& !,,"%""-&$$,% นางสาวขวัญฤทัย คุณหงษ จาง เก็บขอมูลภาคสนามในสวนของการลงขอมูล

จากการสํามะโนประชากรตนไมลงในระบบ

ฐานขอมูล และเก็บตัวอยางพรรณไม

,#(""")"" !&+"'+-"-- ./--""$$!' !

-%, !!"&&""!$#%#- นาย อัฐพล นิยม จาง เก็บขอมูลภาคสนามในสวนของการลงขอมูล

จากการสํามะโนประชากรตนไมลงในระบบ

ฐานขอมูล และเก็บตัวอยางพรรณไม

,#(""")"" !,+"'+-"-- ./--""$%," !

-%# "!"##&#",!$-- บริษัท แบงเทรดดิ้ง !%%-2จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ *$($&*)'" !,+"'+-"-- ./--""$%,, !

-%' "!"##,""#'!$- บริษัท ไอโซเทค อารท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เชา คอมพิวเตอรตั้งโตะ -#('$")"" !"+"'+-"-- ./--""$',- !

-%* "!"&#-#"&'!!# หางหุนสวนจํากัด วอรด 

เมดิก

ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน &2รายการ ,$(-#*)"" !,+"'+-"-- ./--""$%,& !

-%$ W7@W;I2W7@7C]@I;97LY24)F) ซื้อ สิทธิ์การใชงานซอฟตแวร /I7LW@g ,'('&-)'" --+"'+-"-- ./--""%!$# !

-%% "!"&#-!"!&'*' หางหุนสวนจํากัด เอ)ซี)เอส)ซีนอน ซื้อ G>g;J>LP<987I>9VP<;II@C7:I2A8@I7J>

2!""B2จํานวน -2ขวด

'($"#)-" --+"'+-"-- ./--""%!$, !

&"" "!!##,#""&%," บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน  -2รายการ #(',%)'" --+"'+-"-- ./--""%!%- !

&"! "!!###*""#%'% บริษัท ชูโฟทิค จํากัด จาง บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟาพรอมแบตเตอรี่ ,!(*&")"" --+"'+-"-- ./--""%!$' !

#+"#$



วันที่ เลขที่

เหตุผล

สนับสนุน

เอกสารอางอิง
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี+

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

&"- "!"##,$"#'-&$ บริษัท เอ)พี)2เพาเวอร เซอรวิส จํากัด จาง เปลี่ยนน้ํามันเครื่องและกรองเครื่องยนต 

H7>Y><2>CB7C>2R78>2.:IQ2อาคารกลุมนวัตกรรม !

--(&'&)"" !*+"'+-"-- ./--""%"#% !

&"& "!"##&,""!*"& บริษัท เค)เค)ไซเอ็นทีฟค จํากัด จาง ซอมแซมตูบมเพาะเชื้ออุณหภูมิตํ่า 05@@<>J2

MCL:A;9@82I@J><2M..D,""1

-"($'#)"" -"+"'+-"-- ./--""%!&! !

&", "!"###-!"#!!' บริษัท เยสDซายน จํากัด ซื้อ S5/28;LZ2%'N><<Y '(,-")"" -*+"'+-"-- ./--""%,*, !

&"# !!'"!""##&%'& นางสาวปวริศา โตสุกณี จาง จัดเตรียมประชากร จัดเก็บ วิเคราะหขอมูล

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและศึกษาขั้นตอน

การเตรียมตัวอยางพืชเพื่อจัดเก็บขอมูล

ทางพันธุกรรมของพืช

*#(""")"" -"+"'+-"-- ./--""%!-* !

&"' &#!"!""$,#!** นายณรงคศักดิ์ โพธจันทร จาง กอสรางโรงเรือนปลูกพืช ไมไผทรงหลังคาจั่ว

-2ชั้น ขนาด 'g!#2เมตร

--(,"")"" -"+"'+-"-- ./--""%!-% !

&"* "!"&###"!$,,! หางหุนสวนจํากัด วาย)ซีเอช)มีเดีย จาง ทําสมุดโนตขนาด E# !,(,,#)"" !*+"'+-"-- ./--""%"#* !

&"$ "!"##--"""''% บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด ซื้อ วัสดุอุปกรณ จํานวน '2รายการ &(-#-)$" -*+"'+-"-- ./--""%,$" !

&"% "!"##&%"#''$% บริษัท เมทเลอรDโทเลโด 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ .7Q>99>2e7Q2จํานวน !2รายการ $(''*)"" -*+"'+-"-- ./--""%,*$ !

&!" "!"##,-"%$,!% บริษัท ไบโอจีโนเมด จํากัด ซื้อ F7BV9LPL<>82,$"2T:<97N><<2.<;9>2%' -"(""%)"" -*+"'+-"-- ./--""%,** !

&!! "!&##'-"!"$$' บริษัท บีเจ ไซเอนซ จํากัด ซื้อ O;LZ2วางอุปกรณสําหรับตูเย็น –-"5 -&(#%&)#" !*+"'+-"-- ./--""%"'" !

&!- "!&###!""''!! บริษัท เอเซียติก ไฟร เทค จํากัด ซื้อ  T@J:<>2ระบบแจงเหตุเพลิงไหม &!(*#*)'" !*+"'+-"-- ./--""%"#$ !

&!& "*"##'"""---$ บริษัท บีเจ พลัส กรุป จํากัด ซื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อ !-($,")"" -"+"'+-"-- ./--""%!-$ !

&!, "!"##-%"&!*%% บริษัท เอส)เอ็ม)เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ซื้อ T:8;YV7B>2;CJ24Z@@B2W;Y;<2T>J7:I2

Q@NJ>8

,"(!$%)-" -"+"'+-"-- ./--""%!&" !

#!"#$
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เหตุผล

สนับสนุน

เอกสารอางอิง
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี+

เลขประจําตัวประชาชน
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 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

&!# "!"##&,!!,*#& บริษัท อิตัลมาร 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ เครื่องแกวสําหรับเตรียมตัวอยางทดสอบ 

จํานวน &2รายการ

!&('&!)$" !*+"'+-"-- ./--""%"#' !

&!' "!-##,$"!-*$$ บริษัท เอสเอสวี อินโนเวชั่นจํากัด จาง บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา 0U.412

ศูนยขอมูล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ

,%(--")"" -,+"'+-"-- ./--""%&"% !

&!* "!"##-$"-,$!! บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด ซื้อ อุปกรณและสารเคมี %!(-!*)#" -"+"'+-"-- ./--""%!,& !

&!$ "!"###,"%','* บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ -(*$-)"" -*+"'+-"-- ./--""%,$- !

&!% &!""$""%,$-%! ช)นภดล ซื้อ เจลใสเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ,!(*&")"" -"+"'+-"-- ./--""%!#! !

&-" "!-##&$""-%$, บริษัท ฟนิกซ ไซแอนติฟค จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน &2รายการ -$('*')"" -"+"'+-"-- ./--""%!#& !

&-! "!"##,$"&&",! บริษัท เอส)เจ)เอ็น)เอ็นจิเนียริ่ง 0!%*!12จ จาง ติดตั้งสายไฟฟาสําหรับชารจรถกอลฟ 

อาคารสราญวิทยลานจอดชั้น ?

&#("%')"" !*+"'+-"-- ./--""%"## !

&-- "!"##&&"'-"-, บริษัท เทสท เทค จํากัด จาง วิเคราะหคุณภาพน้ําประปา 

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

%($,,)"" !*+"'+-"-- ./--""%"#, !

&-& "!"##,&"'%,## บริษัท ไบโอDราด แลบบอราทอรี่ส จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ **(-&-)'" -*+"'+-"-- ./--""%,$# !

&-, "!"###,!,&&-# บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จํากัด 

0สํานักงานใหญ1

ซื้อ บัตร ELL>YY2จํานวน -2รายการ &'(&$")"" -!+"'+-"-- ./--""%!#$ !

&-# "!"&##-"!$##' หางหุนสวนจํากัดเคซีเอส แลบ เซ็นเตอร 

0สาขา"""""1

ซื้อ T:8;YV7B>2X24Z@@B2A;Y;<2I>J7:I2N79V2

=79;I7CY

*#(%*")"" -"+"'+-"-- ./--""%!#, !

&-' "!"##&,"!%!-- บริษัท เมอรค จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน !2รายการ -&('-#)'" -*+"'+-"-- ./--""%,$, !

&-* "!"###$""*&*" บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด ซื้อ ชุดดูดจายสารละลาย จํานวน ,2รายการ %("%#)"" -!+"'+-"-- ./--""%!'" !

&-$ "!-##,,"""*&, บริษัท ซี)อี)คอมบิเนชั่น จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ -%(-,%)#- -*+"'+-"-- ./--""%#-% !

&-% "!"##-$"-##*, บริษัท กิบไทย จํากัด ซื้อ สารเคมี จํานวน '2รายการ &&($'#)#" -!+"'+-"-- ./--""%!#% !

&&" "!"###""$"#*, บริษัท เอส)ไอ)เทคโนโลยี จํากัด ซื้อ แกสออกซิเจน #(%%-)"" -!+"'+-"-- ./--""%!'! !

##"#$
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 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

&&! "!-###,"!*,'" บริษัท เพียว เซิรฟ จํากัด ซื้อ แอลกอฮอล -($$%)"" -!+"'+-"-- ./--""%!'& !

&&- "!"&###"!$,,! หางหุนสวนจํากัด วาย)ซีเอช)มีเดีย จาง พิมพสิ่งพิมพความรู -$('*')"" -!+"'+-"-- ./--""%!', !

&&& "!"##,$!&!#'' บริษัท วันDทูDออล จํากัด 0""""" ซื้อ สิทธิ์การใชงานระบบพื้นฐานประชุมทางไกล

ออนไลน 0i@@I2T>>97CBY2.8@1

,*(&*%)'" -*+"'+-"-- ./--""%#,& !

&&, i;QQ;82F7I79>J ซื้อ สิทธิ์การใชงานซอฟตแวรสรางสื่อดิจิทัลแบบ

ความเปนจริงเสริม E:BI>C9>J2O>;<79P20EO12^2

i;Q2K@8ZY

!#(!*")"" -"+"'+-"-- ./--""%!,! !

&&# "%%,"""!'"'-& สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง

จาง จัดอบรมความรูเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ

คลื่นความถี่ขั้นสูง

%"(""")"" -"+"'+-"-- ./--""%!#- !

&&' "!"##,'!""#&! บริษัท อมรสุวรรณ จํากัด ซื้อ ตูเก็บรองเทาในหองปฏิบัติการ ,!(*&")"" -$+"'+-"-- ./--""%'!& !

&&* "!"###-!"'%"- บริษัท ที เค %%2จํากัด จาง ซอมแซมพื้นปูกระเบื้องยางอาคารกลุม

นวัตกรรม -2ทาวเวอร E2ชั้น ?

%#("$#)!$ -*+"'+-"-- ./--""%#,' !

&&$ "!"##,'!&#-'- บริษัท ไบโอมีเดีย 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ เซลลและอาหารเลี้ยงเซลล ,!(#!')"" -!+"'+-"-- ./--""%!'# !

&&% "!"##,$"&&",! บริษัท เอส)เจ)เอ็น)เอ็นจิเนียริ่ง 0!%*!12จ จาง ซอมแซมระบบไฟฟาอาคาร ?;8J>C2@]2

MCC@=;97@C20?/M1

#*(*$")"" -*+"'+-"-- ./--""%##" !

&," "!"##'"",&,"" บริษัท ตั้งใจปน ครีเอทีฟ คอนเทนท แอนด 

โปรดักชั่น จํากัด

จาง ตัดตอวิดีโอ 34eHE2R;8>N><< #$(""")"" -$+"'+-"-- ./--""%'"$ !

&,! "!"###-!-'#$" บริษัท ซัน ควอลิตี้ อินดัสทรีส จํากัด ซื้อ ถังขยะ จํานวน %2รายการ '-(,"-)," -*+"'+-"-- ./--""%##- !

&,- "!-##,""",,&& บริษัท ยูแอนดวีโฮลดิ้ง 0ไทยแลนด12จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ ,($!#)"" -$+"'+-"-- ./--""%'!- !

&,& "!"*#',"""&!' บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการ

แพทยและการเกษตรแหงเอเซีย จํากัด

จาง สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร 

จํานวน '2รายการ

,"(-&-)"" -$+"'+-"-- ./--""%',# !

&,, "!"##-$"&%%*, บริษัท เมดิทอป จํากัด จาง ตรวจเช็คสภาพเครื่อง ?<;YYN;8>2K;YV>82

T;LV7C>

-!(,"")"" -*+"'+-"-- ./--""%#$- !

&,# "!"##-&""-!!$ บริษัท ดีเคเอสเอช 0ประเทศไทย12จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร $(&'*)," -$+"'+-"-- ./--""%'-% !

#%"#$
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เหตุผล
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 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

&,' "!&###'""!%%, บริษัท เอสพีอาร เซฟตี้ เทรนนิ่งแอนด 

คอนซัลติ้ง จํากัด

จาง อบรมหลักสูตรการประเมินความเสี่ยงและ

อันตรายในการทํางาน

!%(-'")"" -$+"'+-"-- ./--""%',! !

&,* "!"##,*"%"#&" บริษัท ยีนพลัส  จํากัด ซื้อ j:A792R<>g2e:A>Y24987QY -'(*#")"" -*+"'+-"-- ./--""%,%! !

&,$ "!-##&$""-%$, บริษัท ฟนิกซ ไซแอนติฟค จํากัด ซื้อ ฝาเกลียวสั้น ขนาด %2II %($%*)#" -*+"'+-"-- ./--""%,$% !

&,% "!"*#,,"""!"$ บริษัท ปตท)2จํากัด 0มหาชน1 ซื้อ น้ํามันเชื้อเพลิง 0ดีเซล W*12สําหรับ

เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองและเครื่องสูบน้ําดับเพลิง

*(%*-)," -!+"'+-"-- ./--""%!'' !

&#" "!"*#,,"""!"$ บริษัท ปตท)2จํากัด 0มหาชน1 ซื้อ น้ํามันเชื้อเพลิง 0ดีเซล W*12สําหรับ

เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง

*(%*-)," -!+"'+-"-- ./--""%!'* !

&#! "!"*#,,"""!"$ บริษัท ปตท)2จํากัด 0มหาชน1 ซื้อ น้ํามันเชื้อเพลิง 0ดีเซล W*12สําหรับ

เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองและเครื่องสูบน้ําดับเพลิง

!#(%,,)$" -!+"'+-"-- ./--""%!'% !

&#- "!"*#,,"""!"$ บริษัท ปตท)2จํากัด 0มหาชน1 ซื้อ น้ํามันเชื้อเพลิง 0ดีเซล W*12สําหรับ

เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองและเครื่องสูบน้ําดับเพลิง

-&(%!*)-" -!+"'+-"-- ./--""%!*" !

&#& "!"*#,,"""!"$ บริษัท ปตท)2จํากัด 0มหาชน1 ซื้อ น้ํามันเชื้อเพลิง 0ดีเซล W*12สําหรับ

เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง

-&(%!*)-" -!+"'+-"-- ./--""%!*! !

&#, "!"&##-"!&-'! หางหุนสวนจํากัด เอ็น)พี)ไซเอนซ ซื้อ ?@2e;c2F@CB2kT,"-!(2.8@I>B; -%(%'")"" -*+"'+-"-- ./--""%#"! !

&## !!&%$"""-,,$! นายหรรษา นิยมรัตนภูวัต จาง ทดสอบระบบและใหบริการคําบรรยายแทน

เสียงแบบทันตอเวลา

%"(""")"" -*+"'+-"-- ./--""%,$* !

&#' "!"*#&*""!*,% บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด 0มหาชน1 ซื้อ ถุงยืดอายุผัก 0T;Q2A;B1 #%(%-")"" -*+"'+-"-- ./--""%#-- !

&#* "!!##,#""&%," บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด ซื้อ S9V;C@<2;AY@<:9>2]@82;C;<PY7Y #("#")," -,+"'+-"-- ./--""%-%# !

&#$ "!"##&%"#''$% บริษัท เมทเลอรDโทเลโด 0ประเทศไทย12จํากัด จาง สอบเทียบอุปกรณเครื่องชั่ง ,2ตําแหนง %(%"&)%- -*+"'+-"-- ./--""%#-# !

&#% "!"##&#",!$-- บริษัท แบงเทรดดิ้ง !%%-2จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน -2รายการ !!(-&#)"" -,+"'+-"-- ./--""%-%% !

&'" "!"###""*-"&- บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี 

จํากัด

จาง ขนยายและกําจัดของเสียอันตรายที่ไมสามารถ

เผาทําลายไดดวยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช)

-#(""")"" -%+"'+-"-- ./--""%'*% !

#&"#$



วันที่ เลขที่

เหตุผล

สนับสนุน

เอกสารอางอิง
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี+

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

&'! "!"##&#",!$-- บริษัท แบงเทรดดิ้ง !%%-2จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน  !!2รายการ !$(',,)*# -,+"'+-"-- ./--""%-%$ !

&'- "!&##,,""#"-* บริษัท ทูฟ ซูด 0ประเทศไทย12จํากัด จาง ทดสอบ2W7@A:8J>C29>Y92และ 49>87<79P29>Y9 -%(,-#)"" -,+"'+-"-- ./--""%-%* !

&'& !&'%%""&&*!-% นายกิตติพศ โกมารทัต จาง พัฒนา K>A2E.M2สําหรับบริหารจัดการนําเขา

กลุมเสี่ยงผาน 4T42และ jO25@J>2ของเจาหนาที่

%$(""")"" -%+"'+-"-- ./--""%'*! !

&', "!&###&"!,""% บริษัทไอเดียโกรว จํากัด จาง บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง และตัดตอวิดีโอการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและ

จิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาผลงานสูความยั่งยืน

,-($"")"" -*+"'+-"-- ./--""%,$$ !

&'# !,*!-""&-"!#- นางสาววัชราภรณ อุปพงษ จาง พัฒนา K>A2E.M2สําหรับบริหารจัดการขอมูล

โรคและเทมเพลตของโรคติดตออันตราย

ของเจาหนาที่

%$(""")"" -%+"'+-"-- ./--""%'** !

&'' !!"!$""'!&*!, นายทีปกร วงศแสนสุขเจริญ จาง พัฒนา K>A2UM2สําหรับบริหารจัดการขอมูล

โรคและเทมเพลตของโรคติดตออันตราย

ของเจาหนาที่

%$(""")"" -%+"'+-"-- ./--""%'*- !

&'* "!"###%!"&-,! บริษัท วิชูโอ ไบโอเมดิคอล 0ไทยแลนด12จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ $($#$)#& -,+"'+-"-- ./--""%-%' !

&'$ "!"##,*"*&%%' บริษัท ไทยแวร คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ซื้อ นาฬิกาสมารทวอทช ',(%,%)"" -%+"'+-"-- ./--""%'$! !

&'% !-,%%"",*&&$, นาย ภัทรพล จึงตระการ จาง พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแดชบอรดแสดงผล

ภาพรวมและสถานะการใชบริการการจัดเก็บ

รูปภาพทางการแพทย 0.E541

%$(""")"" -%+"'+-"-- ./--""%'$& !

&*" "!"###*"-!"%& บริษัท แอปสลาเจน จํากัด ซื้อ K;9>8(2T@<>L:<;82W7@<@BP2?8;J> -(&#,)"" -,+"'+-"-- ./--""%&"! !

&*! !''%%""&""!$, นายธนภัทร ทองทวี จาง พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแสดงผลสถิติการใช

บริการการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย 0.E541

%$(""")"" -%+"'+-"-- ./--""%'%" !

#'"#$



วันที่ เลขที่

เหตุผล

สนับสนุน

เอกสารอางอิง
ลําดับที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษี+

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

 จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

&*- &&""$""$''!,, นาย ชัด หาดขุนทด จาง กอสรางโรงเรือนปลูกพืชไมไผทรงหลังคาจั่ว -2

ชั้น ขนาด 'g-!2เมตร

&"($"")"" -$+"'+-"-- ./--""%'&! !

&*& "!&###!""",!$ บริษัท ไบโอดีไซน จํากัด ซื้อ jMEc:7LZ2?><2Sg98;L97@C2d79 $"(-#")"" -,+"'+-"-- ./--""%&", !

&*, "!"##-$"-##'' บริษัท พี)อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ,2รายการ $!("#-)#" -%+"'+-"-- ./--""%'$' !

&*# "!"##-$"-##'' บริษัท พี)อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ &(*,#)"" -,+"'+-"-- ./--""%&"' !

&*' "!"##&!"!,&%! บริษัท เอส)ดี)2ทันตเวช 0!%$$12จํากัด ซื้อ e45E32Y>CY>8Y !!(-#")"" -*+"'+-"-- ./--""%#", !

&** "!"###$""*&*" บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด ซื้อ .87I>8Y !(%!*),, -%+"'+-"-- ./--""%'%! !

&*$ "!"##&,"!%!-- บริษัท เมอรค จํากัด ซื้อ O:97C2#"T? %("-")!" -%+"'+-"-- ./--""%'%& !

&*% "!!###*""#%'% บริษัท ชูโฟทิค จํากัด ซื้อ แบตเตอรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟฟา !&('#$)## -*+"'+-"-- ./--""%#"* !

&$" "!"##,-"-$"'- บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด ซื้อ คอลัมน ชนิด 5!$ !$($*,)$" -*+"'+-"-- ./--""%#!$ !

&$! "!"##&*!,#$-" บริษัท โฟรเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด เชา เครื่องฉายภาพ .8@a>L9@8 !"(*"")"" -&+"'+-"-- ./--""%--# !

&$- "!"##,*!"$%&# เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด เชา ที่พักสําหรับพนักงานสายงานเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 0SS571

!'(""")"" -%+"'+-"-- ./--""%*!* !

&$& "!"##,*"%"#&" บริษัท ยีนพลัส  จํากัด ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน !2รายการ &,(-,")"" -*+"'+-"-- ./--""%#-! !

&$, "!"##-$"-##*, บริษัท กิบไทย จํากัด ซื้อ I786E3E2I7O3E2M4/FEeM/32dMe &-('"-)%" -$+"'+-"-- ./--""%'&- !

&$# "!"###""!,#,*  บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด จาง ซอมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องปนเหวี่ยง

สารตกตะกอน 5>C987]:B>

,#(*%')"" -$+"'+-"-- ./--""%'&, !

&$' !#,"&""!&#%,! นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริวรรณ จาง เหมาบริการผลิตหัวเชื้อน้ําราเมทาไรเซียม #,(""")"" -%+"'+-"-- ./--""%*!' !

!2หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ","#),+ว &--2ลงวันที่ -,2สิงหาคม -#'"2ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ *%2วรรคสอง

&2หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค 0กวจ12","#)-+ว !!%2ลงวันที่ !%2มีนาคม -#'!

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจางนั้น โดยใหระบุเปนเลขอางอิง ดังนี้

-2หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ *%2วรรคสอง

,2หมายถึง การจัดซื้อจัดจางกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก !D&

#$"#$



รายงานกรมบัญชีกลาง !เบิกจาย "#$%ประจําเดือน เมษายน &'('%ถึงเดือน มิถุนายน &'('

วันที่ เลขที่

) *)*+'&'*+())' หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก ,-./01%23450.%6789%)%23450.9%':%1;<.9%

&'%8103;

='>?** *=@)*@&*&) (>)**)&= )

& *)*''+A*'((:A บริษัท เมทเลอรBโทเลโด !ประเทศไทย$%จํากัด C07./4DE%10/0<%F<4G;<%และ H3I/%JI/;%%

K-3/4DLI88;3%%MIN0<%%J;OI4<%เลขครุภัณฑ 

((>*B*&'B***)B****)=)B***

'9&:'?** )>@)*@&*&) =A&*&&&:' )

+ *)&''>=**AA=* บริษัท โนวัส อินเตอรเทรด จํากัด คาสินคาฝากขายยาสีฟน P;8/I1I/;Qพ?ย?(> A)A?(+ *=@)&@&*&) 6R***)B(>)&**+& +

> *)*''+'*>):&& บริษัท แบงเทรดดิ้ง )AA&%จํากัด S-/0D3IGIN3;%6O<I7%T0//3;%'**%KM9%)%"S )&9(**?** )>@)&@&*&) M(>B&*)>& )

' *)*''>')&&:=( บริษัท ดู ไอดีล จํากัด คาออกแบบและผลิต MI8F1I<E%สําหรับถายรูป 

!6U6VSRWSTM"%KSWUHS,VUJRWX$%สวนประกอบ

เวทีงานประชุมวิชาการประจําป &'(>%

วันที่ )+%ธ?ค?%(>

&)9+**?** &=@)&@&*&) ))*'@(> )

( *)*+'''*):>>) หางหุนสวนจํากัด วาย?ซีเอช?มีเดีย คาปายฟวเจอรบอรด สติ๊กเกอรเคลือบดาน )9)A*?** &*@)&@&*&) &*&))&*&> )

= *)*''''*A*=*' บริษัท สยามเรปแรป จํากัด คาหลอดฮีทเตอรเล็ก จํานวน :%หลอด +9((+?'' &(@*)@&*&& RWY&*&&*)**A+ )

: *)*''+>))>='+ บริษัท อิตัลมาร !ประเทศไทย$%จํากัด "/L73%S3D0L03%):%34/?%D011;<D4I3%!M,&&)&*)$ >9'**?** &:@*)@&*&& RY&&B*)*A>' )

A *)*''+=)>+&)' บริษัท ออฟฟช คลับ !ไทย$%จํากัด !สาขาที่ ***=+$ คาวัสดุสํานักงาน &%รายการ =:'?*' *>@*>@&*&& )*)B*:*=*= )

)* *)*'''>**:>*) บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จํากัด คาซอมแซมสายพานของระบบ ,003485%V0Z;<%ชั้น

ดาดฟาอาคาร TR2V",

(9***?** )>@*&@&*&& RY[\&&*&**)> &

)) *)*''+&*>&'&( บริษัท สเปคซีล จํากัด คาวัสดุกอสราง )%รายการ A*+?** &&@*&@&*&& R,J('*&*==* +

)& *)*''>(*=&=>) บริษัท เจนเทิล แคร จํากัด คาน้ํายาดันฝุน น้ํายาลางจาน ถุงขยะ +9(:*?** &>@*&@&*&& RY('*)*=( )

)+ *)*''&:*&>:)) บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด M"%S5I<0.;%!>])&'%5$ :9***?** &'@*&@&*&& *:=&?*&(' )

เหตุผล
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!"#
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ที่

!$#

เลขประจําตัว
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เลขประจําตัว

ประชาชน !&$

ชื่อผูประกอบการ

!%#

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

!&#
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รวมที่

จัดซื้อจัดจาง

!'#

เอกสารอางอิง !(#



วันที่ เลขที่

เหตุผล

สนับสนุน

!"#

ลําดับ

ที่

!$#

เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี@

เลขประจําตัว

ประชาชน !&$

ชื่อผูประกอบการ

!%#

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

!&#

จํานวนเงิน

รวมที่

จัดซื้อจัดจาง

!'#

เอกสารอางอิง !(#

)> *)*+'&'*+())' หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก )*13%6;<03054DI3%^4O;//;9%R8F4G4F-I337%

_<IOO;F9

:9&'*?** )'@))@&*&) (>))*+*' )

)' *)&'''&*)+>:+ บริษัท ไตร โซลูชั่น จํากัด T;3BS</™ 6^%6D4;8D;ZI<;™ ,3IG4;.™ [;I/B

J;.4./I8/%T40LI`I<F%S-/0D3IG;%X30G;.a%

^IDE%0b%)%OI4<

))9***?** +*@))@&*&) RY***=A=: )

)( *)*''>**)A=:+ บริษัท เพิรลสกรีน จํากัด คาวัสดุฝกอบรม =%รายการ >9(=*?** +)@*)@&*&& )=&@:':* &

)= *)*''(*)A'*:) บริษัท เอส?เค?สีและเคมี จํากัด !สาขาที่ ****)$ คาวัสดุฝกอบรม >%รายการ )9:A(?** +)@*)@&*&& V('*)**+*+ &

): *)*''(*)A'*:) บริษัท เอส?เค?สีและเคมี จํากัด !สาขาที่ ****)$ คาวัสดุฝกอบรม '%รายการ '9):&?** +)@*)@&*&& V('*)**+*> &

)A *)*''+:*+&=>+ บริษัท บีทูเอส จํากัด !สาขาที่ **&+)$ คาวัสดุฝกอบรม >%รายการ )(*?=' *&@*&@&*&& '*)A+*&&&)*****)> &

&* *=+''(***=A+A บริษัท เคเอ็น อินเตอรเทค ซัพพลาย จํากัด คาวัสดุกอสราง )9&)A?** *&@*+@&*&& [6***'&*A +

&) *))''>'**+A>* บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด ^<0/;48I.;%c9%60F4-1%F0F;D73%.-3bI/;9%

.0F4-1%DL30<4F;9%T0<4D%ID4F

A9+)*?** *A@*+@&*&& RYd('*+B**+)( )

&& *)*''&:*&>:)) บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด W0?%J*)'(6%6ID%R :9A&:?** *A@*+@&*&& )*=+?*+(' )

&+ *)*''+'*>):&& บริษัท แบง เทรดดิ้ง )AA&%จํากัด VIe%PWS%^03;1;<I.;%!'-@-3$ '9:**?** &'@*&@&*&& M('B*+&': )

&> *)*''&:*&''(( บริษัท พี?อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด ^,J%/-N;%จํานวน )%รายการ A9***?** *A@*+@&*&& ))>*=+ )

&' *)*''>>*&*>A& บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอรเทรด จํากัด ปลั๊กไฟ สายไฟ แผงวงจร >9>+*?** )>@*+@&*&& XVR('*&*+= )

&( *)*''+(*:&&)& บริษัท เอบารา !ไทยแลนด$%จํากัด คาซอมปมหลอเย็นเครื่องจักร จํานวน +&%อัน 

ครุภัณฑเลขที่ >+&*B**&B***)B******&=A

:9>'A?:> ))@*+@&*&& *+****+A )

&= *)*''&A*+A:*+ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร !ประเทศไทย$%จํากัด คาซอมแซมพัดลมระบายอากาศลิฟตโดยสาร 

หมายเลข +%อาคาร )&%สราญวิทย 

โดยการเปลี่ยนพัดลม !หมายเลขครุภัณฑ 

)&**B**)B***)B******&(B***

(9'**?** &'@*&@&*&& YU&&**+:(* )
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สนับสนุน

!"#

ลําดับ
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!$#

เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี@

เลขประจําตัว

ประชาชน !&$

ชื่อผูประกอบการ

!%#

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

!&#

จํานวนเงิน

รวมที่

จัดซื้อจัดจาง

!'#

เอกสารอางอิง !(#
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สําหรับกลองวงจรปด

&9A>+?A+ *(@*>@&*&& )*:('>*+== +
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''A *)*''':)(&'&A บริษัท มิสเตอร?ดี?ไอ?วาย?%!กรุงเทพ$%จํากัด 

!สาขา ***&A$

คาวัสดุงานบานและงานครัว &%รายการ )&:?*> *>@*>@&*&& ******>+)* &

'(* *))''()*&::+: บริษัท ไฮ กรีน ช็อป จํากัด คาวัสดุกอสราง &*%รายการ A9&&'?&* *'@*>@&*&& RWY@&*&&@*&+: +

'() *)*''>***::+: บริษัท มิซูมิ !ไทยแลนด$%จํากัด คาวัสดุกอสราง &%รายการ AA'?:: *>@*>@&*&& MW&*)=&*))[& +

'(& *)*''>:*A==*: บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จํากัด คาวัสดุวิทยาศาสตร )%รายการ :9***?** *)@*>@&*&& ***>***) +

'(+ *)&''''*)>&)A บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด คาวัสดุกอสราง +%รายการ >>*?)A *'@*>@&*&& =A+>>: +

'(> *)+'''A**'''A บริษัท มั่งมีแบริ่งส จํากัด คาวัสดุกอสราง &%รายการ '*:?>) *(@*>@&*&& 2JYK('*>***)&= +

'(' *))''>A**('() บริษัท คอสโม ทูลล แอนด พารท จํากัด คาวัสดุกอสราง +%รายการ )9:>&?** *(@*>@&*&& [6('*>*') +

'(( *)*'''=*=>)(& บริษัท จีเจ เทค จํากัด H4<;T;;/3;%"6^+&%R0V%K4D<0D08/<033;<%)%รายการ &9A&'?** *>@*>@&*&& &'('@*>B***' +

'(= *))''>=*)))A& บริษัท ซี เอส ไฟร อาราม ซิสเต็ม จํากัด คาวัสดุความปลอดภัย )%รายการ (>*?)A *A@*+@&*&& ('*+))> +

'(: *)*='>>****>+ บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด!มหาชน$ คาวัสดุกอสราง >%รายการ '9=A:?)> )*@*+@&*&& :>:A)) +

'(A *)*='>>****>+ บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด!มหาชน$ คาวัสดุงานบานและงานครัว >%รายการ )9(&&?>+ &A@*+@&*&& )):A&( +

'=* *)*''+=)>+&)' บริษัท ออฟฟศเมท !ไทย$%จํากัด คาวัสดุสํานักงาน +%รายการ )9&')?+: +*@*+@&*&& 6R&&*+))*:(( +

'=) *)*''>A*=(&&> บริษัท อารเอส คอมโพเน็นส จํากัด คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ &%รายการ +9*'A?(& *)@*>@&*&& +A+>='A) )

'=& +:>AA***'&&&+ ตรีเพชร คาวัสดุกอสราง )%รายการ +9(:*?** ):@*+@&*&& (')**: +

'=+ *:>''&=****=' บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จํากัด คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ )%รายการ =**?** ):@*+@&*&& 2JYK('*+*):= +

'=> *:>+'+****'>& หางหุนสวนจํากัด อินเตอรเทค อิควิปเมนท คาวัสดุกอสราง &%รายการ &9++:?** ):@*+@&*&& ('*+*&>* +

'=' +:>AA***'&&&+ ตรีเพชร คาวัสดุกอสราง &%รายการ &9'(*?** &)@*+@&*&& (')*+A +

'=( *)*='()***)A( บริษัท ดูโฮม จํากัด !มหาชน$%!สาขาที่ ***+*$ คาวัสดุกอสราง &%รายการ +>'?=A &A@*+@&*&& 6JV#B&*&&*+&AB**)* +

'== *:>+''&**)=+: หางหุนสวนจํากัด สุราษฎรดรายไอซ คาวัสดุวิทยาศาสตร )%รายการ )9+>*?** &A@*+@&*&& 2JYK***)'('A +

'=: *)*''>'*&+*'+ บริษัท เบ็นไมเยอร เคมีคอลส !ที$%จํากัด คาวัสดุวิทยาศาสตร )%รายการ &9=)*?&: +)@*+@&*&& ++)***&==' +
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'=A *)*'''(*')>=A บริษัท เมคคานิกา จํากัด คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ &%รายการ A9+>'?** +)@*+@&*&& RYKR('*+*>=( +

':* *=+''(&**(+>> บริษัท โอเอ เฟอรนิเจอร จํากัด คาวัสดุงานบานและงานครัว )%รายการ )=9'&*?** &A@*+@&*&& RY***&*(( +

':) *)&'''+**('A( บริษัท โปเต กอปป จํากัด คาปริ้นเอกสารและเขาเลมรายงาน )*%เลม )9A'*?** *'@*>@&*&& RY*(>***'*'* &

':& *)*''>()**'+) บริษัท อมรสุวรรณ จํากัด คาวัสดุงานบานและงานครัว +%รายการ &+9>**?** *)@*>@&*&& J('%**+ )

':+ *)*''+(*A&(>) บริษัท เอกBชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

!สาขาที่ **+:)$

คาวัสดุฝกอบรม (>+?A+ *(@*>@&*&& '*':))=::A )

':> *)*+'>***++&* หางหุนสวนจํากัด ซันคลีน เซอรวิส คาซัก อบ รีด เสื้อกาวน )9)&*?** *=@*>@&*&& *&)@*)*&& )

':' *)*='+=***'&) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด !มหาชน$%!สาขาที่ **)>($ คาวัสดุฝกอบรม +A%รายการ )&9:=(?(> )+@*+@&*&& )&:))))>>AA& )

':( *)*='+=***'&) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด !มหาชน$%สาขาที่ **)*) คาวัสดุฝกอบรม :%รายการ &9*>>?:( )>@*+@&*&& *:&*=))>==(' )

':= *)*='+=***'&) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด !มหาชน$%สาขาที่ **)*) คาวัสดุฝกอบรม +%รายการ (*+?=> )>@*+@&*&& *:&*+))>=&=& )

':: *)*''''*)(>'A บริษัท เคมีภัณฑ คอรปอเรชั่น จํากัด คาวัสดุฝกอบรม '%รายการ >9A(+?'' )>@*+@&*&& [6&&*&+A= )

':A +&'AA***+>=:( วสันตฟารมาซี !ฮงแซโอสถเดิม$ คาวัสดุฝกอบรม +%รายการ &9:>)?)& )(@*+@&*&& (@+) )

'A* *)*='(+****+= บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส !ประเทศไทย$%จํากัด !มหาชน$%

สาขาที่ *)&':

คาวัสดุฝกอบรม &%รายการ A:)?+) )(@*+@&*&& V6__W&&*+*&>* )

'A) *&'''(+**)*:) บริษัท เคแอนดที โลจิสติกส &*&*%จํากัด คาวัสดุฝกอบรม )%รายการ '):?(A )(@*+@&*&& RY('*)**)(+ )

'A& *)*='+=***'&) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด !มหาชน$%!สาขาที่ **)>($ คาวัสดุฝกอบรม )&%รายการ &9')A?(+ )A@*+@&*&& )&:*>))'(>&& )

'A+ *)&''''*)>&)A บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด คาวัสดุกอสราง =%รายการ )9A*+?=> *+@*>@&*&& =A&=)) +

'A> *)*''>A*=(&&> บริษัท อารเอส คอมโพเน็นส จํากัด คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ )%รายการ +(+?'( *)@*>@&*&& +A+>='A& +

'A' *)*''>A*=(&&> บริษัท อารเอส คอมโพเน็นส จํากัด คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ )%รายการ )9>==?(> *>@*>@&*&& +A+>:*)) +

'A( *)++''=**()'= หางหุนสวนจํากัด อินทิเกรท อิเล็กทรอนิกส เซอคิท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ =%รายการ A&'?** *)@*>@&*&& RW)*>('*&A +

'A= *)+'''>**A>(= บริษัท จิณณะ คัตติ้ง เซอรวิส จํากัด คาวัสดุกอสราง &%รายการ &A*?** *)@*>@&*&& &*&&B*'&= +
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'A: *)&''''*)>&)A บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด คาวัสดุกอสราง >9:>'?=A *>@*>@&*&& =A+*>A +

'AA *)&''''*)>&)A บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด คาวัสดุกอสราง (>'?=A *=@*>@&*&& =A+:=' +

(** *)*'''**(:=>> บริษัท ซายน สเปค จํากัด คาวัสดุวิทยาศาสตร +9***?** *=@*>@&*&& RY*)>(@&'(' )

(*) *)*''>A*=(&&> บริษัท อารเอส คอมโพเน็นส จํากัด คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ >9)>&?': *>@*>@&*&& +A+>:*)& )

(*& *)&''>***>>++ บริษัท ยูแอนดวีโฮลดิ้ง !ไทยแลนด$%จํากัด คาวัสดุวิทยาศาสตร )%รายการ )9:'*?** *=@*>@&*&& RY&&*>*&:* +

(*+ *)*''&:*)+'>) บริษัท สงวนชัยเคมีอิมปอรต จํากัด คาวัสดุวิทยาศาสตร >9'**?** &>@*&@&*&& S***>A>>( )

(*> *)*''':)(&'&A บริษัท มิสเตอร?%ดี?ไอ?วาย?!กรุงเทพ$%จํากัด 

!สาขา **)'=$

คาวัสดุวิทยาศาสตร )&:?*> *A@*+@&*&& ******&'== )

(*' *)*''&>*&+&:+ บริษัท นัฐพงษ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด คาทอหด '%รายการ &:*?+= *'@*>@&*&& &+d@&&*>*)=A +

(*( *)*+'&)**AA:A หจก?โชคชัยอีเล็คโทรนิคซัพพลาย คาทอหด  )%รายการ +A=?&* *'@*>@&*&& >:A@&>>)= +

(*= *&)+''>**))*& หางหุนสวนจํากัด ไทยรัตน ฮารดแวร คาสังกะสีแผนเรียบ A*]&>*%ซม?%จํานวน (%แผน )9>>*?** *=@*>@&*&& (**@&AA') &

(*: *)+''()*&>+A' บริษัท วี เอส สิริ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด 6/4DE;<%28%^^%T+11%เคลือบเงา &>*?** *'@*>@&*&& J"***+() +

(*A *)*='+=***'&) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด คาวัสดุฝกอบรม )%รายการ >A*?(' &+@*+@&*&& *'>*'))('>:) )

()* *)*='+=***'&) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด คาวัสดุฝกอบรม >%รายการ )9&++?(> &+@*+@&*&& *'>*'))('>=A )

()) *)*='+=***'&) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด คาวัสดุฝกอบรม &%รายการ )9):(?A& &+@*+@&*&& *'>*'))('>:* )

()& *)*''(+*=*:+) บริษัท ปลั๊กไทยดอทคอม จํากัด คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ )%รายการjคาขนสง +:&?&> *)@*>@&*&& RY('*>*)**>: +

()+ *&>''>=***A(+ บริษัท บางกอก ไพพ แอนด สตีล จํากัด คาวัสดุกอสราง )%รายการ &9A=)?A( *=@*>@&*&& Y&('*>))+ +

()> *)*''>'*'+**A บริษัท แคสสเทค อินเตอรเทรด จํากัด คาวัสดุงานบานและงานครัว >%รายการ )9AA*?(' *'@*>@&*&& J*)&('*>B**)+ )

()' *)*+'&**&+)(+ หางหุนสวนจํากัด สวนหลวง เอ็นจิเนียริ่ง คาเข็มวัดอุณหภูมิ )'*%องศาแนวตั้ง PRS?%

A?'])'*11%เกลียว )@&k%หนาปดขนาด +%นิ้ว

(9(**?** *>@*+@&*&& 6R&'('@*)'( )

()( *)*'')>**'&>* บริษัท ไทยมิตรผลิตภัณฑดรายไอซ จํากัด คาวัสดุวิทยาศาสตร )%รายการ +='?** &+@*+@&*&& [6*+&>)'> )
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()= *)*'')>**'&>* บริษัท ไทยมิตรผลิตภัณฑดรายไอซ จํากัด คาวัสดุวิทยาศาสตร )%รายการ +='?** &A@*+@&*&& [6*+&>>&& )

(): *)*'')>**'&>* บริษัท ไทยมิตรผลิตภัณฑดรายไอซ จํากัด คาวัสดุวิทยาศาสตร )%รายการ +='?** *>@*>@&*&& [6*+&>(A= )

()A *)&+''&***++A หางหุนสวนจํากัด กษิประ 6SMK2W"MMS%PRHH"J"WVRSM%SXSJ >'9+)*?** *=@*>@&*&& **=*>(' )

(&* *)*''''*&)&)' บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด !สาขา ***:>$ คาวัสดุงานบานและงานครัว >%รายการ '9=)>?A' *=@*>@&*&& 66KR"&&*>***)(:A )

(&) *)&''''*)>&)A บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด คาวัสดุงานบานและงานครัว )*%รายการ >9(&:?+( *'@*>@&*&& =A+>&+ +

(&& *')''()***&A: บริษัท ภูอากิจ พลัส จํากัด คาวัสดุงานบานและงานครัว )%รายการ =9:**?** *A@*+@&*&& J&&*+*AQ**) )

(&+ *)*=''=***>(& บริษัท คอมเซเวน จํากัด!มหาชน$%สาขาที่ ***=: คาวัสดุคอมพิวเตอร )%รายการ &9&++?(> )=@*+@&*&& ('*+BTJ=:B**:>' )

(&> *')''()***&A: บริษัท ภูอากิจ พลัส จํากัด คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ )%รายการ =9('*?** ):@*+@&*&& J&&*+):Q**) )

(&' *>*+'()***>*: หางหุนสวนจํากโซนเมกเกอร คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ >%รายการ j%คาขนสง &9&A:?)+ &&@*+@&*&& RY('*+&&**): )

(&( )+>A=****+**( รานอาดุยโนออล คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ :%รายการ &9+:*?+= &&@*+@&*&& RY('*+&&**>> )

(&= *)*''''*&)&)' บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด !สาขา ***'+$ คาวัสดุกอสราง )%รายการ +)(?:& &>@*+@&*&& J6VR"&&*+***)++( )

(&: *)*''')*&&>:A บริษัท อีซี คอนเนคชั่น จํากัด คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ )%รายการ ::=?:' &'@*+@&*&& RY('*+*&: )
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