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ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง
วนัท ี	เอกสาร

1 ศว. ซื�อ ไนโตรเจนเหลว 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รังสติอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 13,910.00 บริษัท รังสติอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 13,910.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012442 25/6/2020

2 ศว. จา้ง ทําใบมีดปาดแสตนเลสสําหรับเครื+อง Twin drum dryer 7,490.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พี.เอส.เอ.21 7,490.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด พี.เอส.เอ.21 7,490.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012441 25/6/2020

3 ศว. ซื�อ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื�อ 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดคิัล จํากัด 3,638.00 บริษัท บอร์เนียว เมดคิัล จํากัด 3,638.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011421 4/6/2020

4 ศว. จา้ง ซอ่มเครื+อง Temp & Humidity Data Monitoring 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ไดรฟ์ ออโตเมชั+น จํากัด 6,955.00 บริษัท เพาเวอร์ไดรฟ์ ออโตเมชั+น จํากัด 6,955.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011495 8/6/2020

5 ศว. ซื�อ ตรายางทดแทนอันเก่า 1,572.90 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคณุรักษ์ 1,572.90 รา้น พัฒนากิจโดยนางสาวเมธินี โพธิพลคณุรักษ์ 1,572.90 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011160 1/6/2020

6 ศว. ซื�อ แบตเตอรี+ 38,520.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอพี อินฟินนิตี� กรุ๊ป 38,520.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอพี อินฟินนิตี� กรุ๊ป 38,520.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011277 2/6/2020

7 ศว. ซื�อ วัสดอุุปกรณ์ 19,474.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ไมโคร โปรดักส ์จํากัด 19,474.00 บริษัท สยาม ไมโคร โปรดักส ์จํากัด 19,474.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011270 2/6/2020

8 ศว. จา้ง โครงเครื+องปั+นนํ�ายาง 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั+น บเีคเค จํากัด 13,375.00 บริษัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั+น บเีคเค จําก 13,375.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011267 2/6/2020

9 ศว. จา้ง เตรียมชิ�นงาน 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกุลธร   พิกุลนอก 30,000.00 นายกุลธร   พิกุลนอก 30,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011260 2/6/2020

10 ศว. จา้ง เตรียมชิ�นงาน 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิน อินทร์นอ้ย 30,000.00 นายนาวิน อินทร์นอ้ย 30,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011256 2/6/2020

11 ศว. ซื�อ ตูเ้อกสารและขาเกา้อี� 8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 8,239.00 บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 8,239.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011162 1/6/2020

12 ศว. ซื�อ ตูค้อลโทรลใส ่DATA LOGGER สําหรับเก็บขอ้มูล 21,948.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริตโต(้ประเทศไทย) จํากัด 21,948.70 บริษัท ริตโต(้ประเทศไทย) จํากัด 21,948.70 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011252 2/6/2020

13 ศว. ซื�อ โครงเหล็กสําหรับยดึถังก๊าซ สําหรับหอ้งปฏบิัตกิาร 71,200.00 เฉพาะเจาะจง นาย พิเชษฐ ์สดุงาม 71,200.00 นาย พิเชษฐ ์สดุงาม 71,200.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011431 5/6/2020

14 ศว. ซื�อ หนา้กากพลาสตกิคลมุหนา้(Face Shield ) 4,800.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด.ีเอช.เอ สยามวาลา จํากัด 4,800.07 บริษัท ด.ีเอช.เอ สยามวาลา จํากัด 4,800.07 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011161 1/6/2020

15 ศว. จา้ง ทําชดุโตะ๊โครงเหล็ก 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเคเค พรีซชิั+น จํากัด 98,440.00 บริษัท เคเคเค พรีซชิั+น จํากัด 98,440.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011434 5/6/2020

16 ศว. จา้ง เตรียมวัสดสุําหรับสง่ทดสอบและการขึ�นรูปเม็ดวัสดเุพาะเชื�อเห็ด 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนวัฒน์ แกว้ทรัพย์ 40,000.00 Mr. Thanawat Kaewsab 40,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011169 1/6/2020

17 ศว. ซื�อ วัสดงุานระบบปรับอากาศ 23,379.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 23,379.50 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 23,379.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011164 1/6/2020

18 ศว. ซื�อ อาหารเลี�ยงเซลล ์ฃนิด EMEM Medium 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 15,408.00 บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 15,408.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011220 2/6/2020

19 ศว. ซื�อ ดอกสว่าน (CARBIDE ENDMILL) 5,761.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมุิพล คอร์ปอเรชั+น จํากัด 5,761.95 บริษัท สมุิพล คอร์ปอเรชั+น จํากัด 5,761.95 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011166 1/6/2020

20 ศว. ซื�อ สารเคมี Benzyl mercaptan 99% และ Methanol HPLC 3,402.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด 3,402.60 บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด 3,402.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011167 1/6/2020

21 ศว. ซื�อ ขวดแกว้พรอ้มฝาปิด 5,778.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอดเีอ็มด ีอินเตอร์เทรดดิ�ง 5,778.00 หา้งหุน้สว่นจํากไอดเีอ็มด ีอินเตอร์เทรดดิ�ง 5,778.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011229 2/6/2020

22 ศว. ซื�อ HORSE SERUM,  PENICILLIN-STREPTOMYCIN, Glutamax 7,222.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 7,222.50 บริษัท กิบไทย จํากัด 7,222.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011233 2/6/2020

23 ศว. ซื�อ Probe ของ PH Meter 6,676.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮานนา อินสทรูเมน้ท์ส (ประเทศไทย) จํากัด 6,676.80 บริษัท ฮานนา อินสทรูเมน้ท์ส (ประเทศไทย) จํากัด 6,676.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011422 5/6/2020

24 ศว. ซื�อ MTT powder, Neutral Red Solution และ DMSO 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 15,515.00 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 15,515.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011250 2/6/2020

25 ศว. ซื�อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 79,440.90 เฉพาะเจาะจง CHEMGLASS LIFE SCIENCES LLC 79,440.90 CHEMGLASS LIFE SCIENCES LLC 79,440.90 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011264 2/6/2020

26 ศว. ซื�อ ตูค้อนเทนเนอร์ สําหรับงานทดสอบ SALT SPRAY 200,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ=ก บอ๊ก คอนเทนเนอร์ จํากัด 200,090.00 บริษัท บิ=ก บอ๊ก คอนเทนเนอร์ จํากัด 200,090.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011696 11/6/2020

27 ศว. จา้ง PM บํารุงรักษา High Performance Computing : HPC 394,990.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรโปรเฟสชั+นแนลโปรดักส ์จํากัด 394,990.50 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั+นแนลโปรดักส ์จํากัด 394,990.50 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012103 19/6/2020

28 ศว. จา้ง ผลติตน้แบบ smart hydroponics 457,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ.ีเอช.เอ.เอ็นจิเนียริ+ง โซลชูั+น จํากัด 457,960.00 ซ.ีเอช.เอ.เอ็นจิเนียริ+ง โซลชูั+น 457,960.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011588 10/6/2020

29 ศว. ซื�อ Nitrogen gas  1,765.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน) 1,765.50 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,765.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011441 5/6/2020

30 ศว. ซื�อ เครื+อง Ultrasonic bath  16,906.00 เฉพาะเจาะจง ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 16,906.00 ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 16,906.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011442 5/6/2020

31 ศว. ซื�อ แก๊ส Argon Ultra High Purity 5,938.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5,938.50 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5,938.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011275 2/6/2020

32 ศว. ซื�อ วัสดอุุปกรณ์ 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 17,976.00 บริษัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 17,976.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011283 2/6/2020

33 ศว. จา้ง ก่อสรา้งอาคารรอจําหน่าย และงานระบบประกอบอาคาร 994,000.00 994,000.00 การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 994,000.00 บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 994,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011512 8/6/2020

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท ๘๘๑ คอนสตรัคชั+น จํากัด 790,081.00

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท เจเจซ ีเอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 954,605.80

34 ศว. จา้ง ตรวจเช็คเครื+องดับเพลงิ ศว. ครั�งที+2/63 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครื+องดับเพลงิ อิมพีเรียล จํากัด 1,070.00 บริษัท เครื+องดับเพลงิ อิมพีเรียล จํากัด 1,070.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011284 2/6/2020

35 ศว. จา้ง เปลี+ยนระบบท่อนํ�าประปาภายในอาคารของ สวทช. (จํานวน 4 อาคาร ) 2,500,000.00 2,500,000.00 การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัทพี.เอส.เพาเวอร์ลายส ์จํากัด 2,500,000.00 บริษัทพี.เอส.เพาเวอร์ลายส ์จํากัด 2,500,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011555 9/6/2020

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท ควิ.เอ็ม แอร์ เอ็นจิเนียริ+ง เซอร์วิส จํากัด 2,179,795.14

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท ชวิน เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 2,050,000.00

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียริ+ง กรุ๊ป จํากัด 2,113,250.00

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท โฮมดอกเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 2,400,000.00

36 ศว. จา้ง ตกแตง่ภายในอาคารโรงงานตน้แบบ ชั�น2 โซนสํานักงาน 1,680,000.00 1,680,000.00 การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หา้งหุน้สว่นจํากัด พลเฟอร์นิเจอร์ 1,680,000.00 หา้งหุน้สว่นจําก พลเฟอร์นิเจอร์ 1,680,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011556 9/6/2020

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เค พี อินเทลลเิจน้ท์ 1,592,000.00

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 1,670,000.00

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พรรัศมีมาตราอีควิปเมน้ท์ 1,535,000.00

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หา้งหุน้สว่นจํากัด 111 พานิช 1,650,000.00

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท รูท 168 ครีเอชั+น จํากัด 1,507,539.00

37 ศว. ซื�อ ขวดพลาสตกิ PP ขนาด 2 ml พรอ้มฝา 15,301.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมานี คอร์ปอเรชั+น จํากัด 15,301.00 บริษัทอมานี คอร์ปอเรชั+น จํากัด 15,301.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011414 5/6/2020

38 ศว. ซื�อ สทิธิBการใชง้านโปรแกรม NX Academic Perpetual License Core + CAD และ CAE 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมชซอฟท์ จํากัด 100,000.00 บริษัท แมชซอฟท์ จํากัด 100,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012166 23/6/2020

39 ศว. ตอ่อายรุายปีซอฟตแ์วร์ tableau dasktop professional 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด 18,190.00 บริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด 18,190.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011426 5/6/2020

40 ศว. ซื�อ รถ 3 ลอ้ไฟฟ้า 37,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอกรถไฟฟ้า โดยนางสวุภัทร จันทะขนิ 37,000.00 รา้นเอกรถไฟฟ้า โดยนางสวุภัทร จันทะขนิ 37,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011467 8/6/2020

41 ศว. ซื�อ กลอ้งถ่ายรูปพรอ้มอุปกรณ์ 44,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดค์าเมร่า กรุ๊ปจํากัด 44,600.00 บริษัท เวิลดค์าเมร่า กรุ๊ปจํากัด 44,600.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011476 8/6/2020

42 ศว. ซื�อ หมอ้และลกูบดสําหรับเครื+องบดแบบลกูบอล 166,011.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 166,011.57 คัลเลอ โกลโบล จํากัด 166,011.57 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011559 9/6/2020

43 ศว. จา้ง ตดิตั�งระบบไฟฟ้าสําหรับหอ้งปฏบิัตกิาร 470,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เจ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ+ง (1971) จํากัด 470,000.00 บริษัท เอส.เจ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ+ง (1971) จ 470,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011561 9/6/2020

44 ศว. ซื�อ โตะ๊สําหรับใชง้านในหอ้งปฏบิัตกิารและพื�นโตะ๊ (Bench Top) 177,406.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตร โซลชูั+น จํากัด 177,406.00 บริษัท ไตร โซลชูั+น จํากัด 177,406.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011562 9/6/2020

45 ศว. ซื�อ จัดซื�อเตาอบสญุญากาศ 171,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด ์เคมิคัล จํากัด 171,200.00 บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด ์เคมิคัล จ 171,200.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011558 9/6/2020

46 ศว. ซื�อ วัสดสุําหรับใชป้ระกอบตน้แบบ 16,903.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิซมูิ (ไทยแลนด)์ จํากัด 16,903.49 บริษัท มิซมูิ (ไทยแลนด)์ จํากัด 16,903.49 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011597 10/6/2020

47 ศว. ซื�อ วัสดสุําหรับใชป้ระกอบตน้แบบ 5,133.86 เฉพาะเจาะจง บริษัทซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั+น บเีคเค จํากัด 5,133.86 บริษัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั+น บเีคเค จําก 5,133.86 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011599 10/6/2020

48 ศว. ซื�อ แก๊สไนโตรเจน (Nitrogen Ultra High Purity 99.999%) 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 749.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 749.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011483 8/6/2020

49 ศว. ซื�อ Displacement Sensors 28,376.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดมเทค จํากัด 28,376.40 บริษัท เดมเทค จํากัด 28,376.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011601 10/6/2020

50 ศว. ซื�อ จอ Monitor 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ์ไอที อินฟินิท จํากัด 3,450.00 บริษัท แอดไวซ ์ไอที อินฟินิท จํากัด 3,450.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011608 10/6/2020

51 ศว. ซื�อ Sodium Chloride 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 11,770.00 บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 11,770.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011614 10/6/2020

52 ศว. จา้ง รื�อถอน ขนยา้ย และตดิตั�งพรอ้มบํารุงรักษาเครื+องมือวิทยาศาสตร์ 112,831.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จํากัด 112,831.50 บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จํากัด 112,831.50 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011557 9/6/2020

53 ศว. ซื�อ  nitrogen gas high purity 99.99% 1,765.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,765.50 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,765.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011535 9/6/2020

54 ศว. ซื�อ กระดาษเซลโลเฟน 642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ ์จํากัด 642.00 บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ ์จํากัด 642.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011428 5/6/2020

55 ศว. ซื�อ เครื+องแกว้  3,053.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิท เทคโนโลย ีจํากัด 3,053.78 บริษัท มิท เทคโนโลย ีจํากัด 3,053.78 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011497 8/6/2020

56 ศว. ซื�อ Sodium chloroacetate และ  sodium hydroxide 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 2,675.00 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 2,675.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011498 8/6/2020

57 ศว. ซื�อ ตูอ้บแหง้ (Oven) 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 37,450.00 บริษัท เวิลดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 37,450.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011499 8/6/2020

58 ศว. ซื�อ Ethanol AR, 2.5 L 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีออส ไซเอนทิฟิค จํากัด 1,712.00 บริษัทอีออส ไซเอนทิฟิค จํากัด 1,712.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011547 9/6/2020

59 ศว. ซื�อ แก๊ส 35% Carbon dioxide in Nitrogen และ Nitrogen gas 99.999% 27,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 27,499.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 27,499.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011500 8/6/2020

60 ศว. ซื�อ Fitting ของเครื+อง GPC 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จํากัด 4,280.00 บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จํากัด 4,280.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011544 9/6/2020

61 ศว. จา้ง PM เครื+อง FT-IR with in-sample TGA 13,910.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์และเคมีวิจัย 13,910.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์และเคมีวิจัย 13,910.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011542 9/6/2020

62 ศว. จา้ง CAL เครื+องมือทดสอบความคงทนตอ่สภาวะอากาศ (Ci 3000 Wheatherometer)  37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรเมซี+ ซัพพลาย จํากัด 37,450.00 บริษัท ไพรเมซี+ ซัพพลาย จํากัด 37,450.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011541 9/6/2020

63 ศว. จา้ง PM เครื+องมือ Precision ion polishing system  19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทภดูศิณ์เทค จํากัด 19,260.00 บริษัทภดูศิณ์เทค จํากัด 19,260.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011538 9/6/2020

64 ศว. ซื�อวัสดวุิทยาศาสตร์ 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รังสติอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 27,820.00 บริษัท รังสติอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 27,820.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011549 9/6/2020

65 ศว. จา้ง ทําชดุฐานหัวทดสอบแบบเฉือน 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเคเค พรีซชิั+น จํากัด 2,675.00 บริษัท เคเคเค พรีซชิั+น จํากัด 2,675.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011754 12/6/2020

66 ศว. ซื�อ สารเคมีสําหรับใชใ้นการปฏบิัตงิานวิจัย รวม 4 รายการ 37,610.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 37,610.50 บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 37,610.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011753 12/6/2020

67 ศว. ซื�อ หัวปริ�นท์สําหรับเครื+องพิมพ์สามมิต ิUltimaker 3  รวม 2 รายการ 24,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซปทิลเลยีน จํากัด 24,949.99 บริษัท เซปทิลเลยีน จํากัด 24,949.99 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011751 12/6/2020

68 ศว. จา้ง ออกแบบและขึ�นรูปชิ�นงาน แผน่รองในรองเทา้และอุปกรณ์พยงุอุง้เทา้ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกมล  ดวงจินดา 20,000.00 นางสาวณิชกมล  ดวงจินดา 20,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011748 12/6/2020

69 ศว. ซื�อ ถุงมือ สารเคมี และเครื+องแกว้ 77,596.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 77,596.40 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 77,596.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011623 10/6/2020

70 ศว. ซื�อ มอเตอร์เครื+องดดูผงของเครื+องวิเคราะหข์นาดและการกระจายตัวของอนุภาค 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิลฟิสก์ จํากัด 23,005.00 บริษัท นิลฟิสก์ จํากัด 23,005.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011537 9/6/2020

71 ศว. ซื�อ KBr disc 13x2 mm window 3,070.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จํากัด 3,070.90 บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จํากัด 3,070.90 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011595 10/6/2020

72 ศว. ซื�อ Experimental Control ; Negative และ Positive control 20,608.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด บางกอกเคมาร์ท 20,608.20 หา้งหุน้สว่นจํากัด บางกอกเคมาร์ท 20,608.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011596 10/6/2020

73 ศว. ซื�อ มอเตอร์ RP Pump ของ  Vacuum Sintering Furnace 3,917.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน โรโบตกิส ์แอนด ์เอไอ จํากัด 3,917.27 บริษัท ซัน โรโบตกิส ์แอนด ์เอไอ จํากัด จํากั 3,917.27 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011691 11/6/2020

74 ศว. ซื�อ วัสดสุํานักงานเขา้ Stock 46,275.36 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคณุรักษ์ 46,275.36 รา้น พัฒนากิจโดยนางสาวเมธินี โพธิพลคณุรักษ์ 46,275.36 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011690 11/6/2020

75 ศว. ซื�อ ขวดปรับปริมาตร และขวดแกว้สําหรับเก็บสารละลาย 4,800.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 4,800.02 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 4,800.02 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011598 10/6/2020

76 ศว. จา้ง พิมพ์สติ=กเกอร์ชดุ Domain of Utilization 97,156.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วี เอส เอท อินเตอร์ 97,156.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วี เอส เอท อินเตอร์ 97,156.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011687 11/6/2020

77 ศว. ซื�อ Syringes และ Syringe Filter 13,096.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมานี คอร์ปอเรชั+น จํากัด 13,096.80 บริษัทอมานี คอร์ปอเรชั+น จํากัด 13,096.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011688 11/6/2020

78 ศว. ซื�อ สารเคมี triton x-100 3,006.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,006.70 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,006.70 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011692 11/6/2020

79 ศว. ซื�อ ชดุใบกวนและ PTFE LINE 50,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามจิมมาร์แมน จํากัด 50,290.00 บริษัท สยามจิมมาร์แมน จํากัด 50,290.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011689 11/6/2020

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง เดอืนมถินุายน 2563

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ
ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาติ

ระหว่างวนัท ี	 1 - 30 มถินุายน 2563
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แบบ สขร.1

ลําดบัท ี	 ศนูย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อหรอื

จดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง
วนัท ี	เอกสาร

80 ศว. จา้ง PM หุน่ยนตเ์ชื+อม Robot Welding 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบบี ีออโตเมชั+น (ประเทศไทย) จํากัด 96,300.00 บริษัท เอบบี ีออโตเมชั+น (ประเทศไทย) จํากัด 96,300.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011945 17/6/2020

81 ศว. จา้ง PM เครื+อง DSC with Microscope และเครื+อง Thermomechanical Anayzer 60,765.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 60,765.30 บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 60,765.30 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012029 18/6/2020

82 ศว. จา้ง PM เครื+อง GC/MS พรอ้ม FID และ TCD detector 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ สเปค จํากัด 77,040.00 ซายน์ สเปค จํากัด 77,040.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011742 12/6/2020

83 ศว. ซื�อ อะไหลเ่ครื+องตรวจวัดกลุม่อนุภาคในเปลวพลาสมา 747.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จํากัด 747.61 บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จํากัด 747.61 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011741 12/6/2020

84 ศว. จา้ง ปรับปรุงแบบและชิ�นสว่นแม่พิมพ์ตน้แบบกระทะลอ้ยดืหยุน่ได ้ 374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นวอินเตอร์เทค จํากัด 374,500.00 บริษัท นวอินเตอร์เทค จํากัด 374,500.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011950 17/6/2020

85 ศว. ซื�อ Hydrogen peroxide 1,647.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์ค จํากัด 1,647.80 บริษัท เมอร์ค จํากัด 1,647.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011726 12/6/2020

86 ศว. จา้ง ทําชดุจับชิ�นงานสําหรับเตรียมชิ�นงานทดสอบการเกาะตดิของผวิเคลอืบ (jig press) 18,190.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ+ง 18,190.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ+ง 18,190.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011737 12/6/2020

87 ศว. ซื�อ วัสดอุุปกรณ์ 45,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่เทคโนโลยี+ (ที) จํากัด 45,796.00 บริษัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่เทคโนโลยี+ (ที) จํากัด 45,796.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011739 12/6/2020

88 ศว. ซื�อ คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ พรอ้มโปรแกรม Windows 10 Pro 27,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ์ไอที อินฟินิท จํากัด 27,890.00 บริษัท แอดไวซ ์ไอที อินฟินิท จํากัด 27,890.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011740 12/6/2020

89 ศว. จา้ง สแกนลอ้และเพลารถไฟ3มิตแิละเขยีนแบบ 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เอกภาพ มกรภรูิ 25,000.00 นาย เอกภาพ มกรภรูิ 25,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011743 12/6/2020

90 ศว. ซื�อ อุปกรณ์รับคา่ Analog Input 55,118.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยเูอส เพาเวอร์ ดสิตริบวิชั+น จํากัด 55,118.91 บริษัท ยเูอส เพาเวอร์ ดสิตริบวิชั+น จํากัด 55,118.91 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011746 12/6/2020

91 ศว. ซื�อ ใบตัดแบบใบ abrasive ชนิดแผน่บาง จํานวน 1 หอ่ 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซมเพรพ จํากัด 13,375.00 บริษัท แซมเพรพ จํากัด 13,375.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011747 12/6/2020

92 ศว. ซื�อ เครื+องดดูฝุ่ นอุตสาหกรรมพรอ้มอุปกรณ์ 55,848.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นโวเท็ค เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 55,848.65 บริษัท เอ็นโวเท็ค เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 55,848.65 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011752 12/6/2020

93 ศว. จา้ง จัดหาและตดิตั�งมิเตอร์ไฟฟ้า 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กณิศ ฉุนกระโทก 13,500.00 นางสาว กณิศ ฉุนกระโทก 13,500.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011749 12/6/2020

94 ศว. ซื�อ สารตัวเตมิ SIPERNAT 44 MS (BAG/20 KG) 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่อินกรีเดยีนส ์(ที) จํากัด 8,560.00 บริษัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่อินกรีเดยีนส ์(ที) จํากัด 8,560.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011809 15/6/2020

95 ศว. ซื�อ สารเคมี Sodium Borohydride 24,567.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์ค จํากัด 24,567.20 บริษัท เมอร์ค จํากัด 24,567.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011729 12/6/2020

96 ศว. ซื�อ อุปกรณ์ไฟฟ้า 17,274.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพรอิเล็คทริค จํากัด 17,274.08 บริษัท ธนพรอิเล็คทริค จํากัด 17,274.08 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011750 12/6/2020

97 ศว. ซื�อ Dialysis Tubing 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 9,630.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 9,630.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011738 12/6/2020

98 ศว. ซื�อ สทิธิBการใชง้านโปรแกรมแบบราย 1 ปี  ChemDoodle - Annual Subscription  61,717.50 เฉพาะเจาะจง BMT Micro, Inc. 61,717.50 BMT Micro, Inc. 61,717.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012065 19/6/2020

99 ศว. ซื�อ nitrogen gas 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 2,675.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 2,675.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011727 12/6/2020

100 ศว. ซื�อ DMSO-d6 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเรนดา้ จํากัด 3,638.00 บริษัท อะเรนดา้ จํากัด 3,638.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011798 15/6/2020

101 ศว. ซื�อ วัสดงุานบา้นงานครัว 18,500.30 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคณุรักษ์ 13,000.50 รา้น พัฒนากิจโดยนางสาวเมธินี โพธิพลคณุรักษ์ 13,000.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011939 17/6/2020

102 ศว. ซื�อ ตัวหนีบอะคริลกิ 2,514.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 2,514.50 บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 2,514.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011810 15/6/2020

103 ศว. ซื�อ ถังขยะสแตนเลส 12,299.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 12,299.97 บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 12,299.97 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011812 15/6/2020

104 ศว. ซื�อ สารเคมีสําหรับใชใ้นงานวิจัย 18,874.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์ค จํากัด 18,874.80 บริษัท เมอร์ค จํากัด 18,874.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011930 16/6/2020

105 ศว. ซื�อ เครื+องแกว้และอุปกรณ์ 18,034.85 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 18,034.85 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 18,034.85 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011929 16/6/2020

106 ศว. ซื�อ di-Ammonium hydrogen phosphate 18,018.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 18,018.80 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 18,018.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011927 16/6/2020

107 ศว. ซื�อ Nitrogen High Purity Grade 99.99% 1,198.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 1,198.40 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 1,198.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011926 16/6/2020

108 ศว. จา้ง วิเคราะหเ์ชื�อในตัวอยา่งมะม่วงและผัก 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศนูยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด 6,420.00 บริษัท ศนูยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด 6,420.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012028 18/6/2020

109 ศว. ซื�อ ชดุประกอบขั�วเซลลไ์ฟฟ้า  13,289.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ีจํากัด 13,289.40 บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ีจํากัด 13,289.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011923 16/6/2020

110 ศว. ซื�อ ชอ้นตักสารสเตนเลสเบอร์ 9 1,412.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด 1,412.40 บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด 1,412.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011921 16/6/2020

111 ศว. ซื�อ 96 well plate, Mirocentrifuge tube, Centrifuge tube 50 ml 20,062.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิคมาร์เก็ตติ�ง จํากัด 20,062.50 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิคมาร์เก็ตติ�ง จํากัด 20,062.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011919 16/6/2020

112 ศว. ซื�อ เม็ดพลาสตกิ InnoPlus 1,765.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั+นส ์จํากัด (มหาชน) 1,765.50 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั+นส ์จํากัด (มหาชน) 1,765.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011918 16/6/2020

113 ศว. ซื�อ สารเคมี 23,347.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 23,347.40 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 23,347.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011917 16/6/2020

114 ศว. ซื�อ Nitrogen gas 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,942.50 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,942.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011916 16/6/2020

115 ศว. จา้ง ซอ่ม Vacuum Gauge 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดัคทีฟ แวคคั+ม เทคโนโลย ีจํากัด 13,482.00 บริษัท โปรดัคทีฟ แวคคั+ม เทคโนโลย ีจํากัด 13,482.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011942 17/6/2020

116 ศว. ซื�อ Fatigue test system (เครื+องทดสอบการลา้ของชิ�นงานแบบ 2 แกน) 16,821,000.00 16,821,000.00 การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท ควอลติี� รีพอร์ท จํากัด 13,792,300.00 บริษัท ควอลติี� รีพอร์ท จํากัด 13,792,300.00 ราคาตํ+าสดุ PO20012172 23/6/2020

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท ซมิตั�น จํากัด 16,799,000.00

117 ศว. ซื�อ VACUUM PUMP 76,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดัคทีฟ แวคคั+ม เทคโนโลย ีจํากัด 76,505.00 บริษัท โปรดัคทีฟ แวคคั+ม เทคโนโลย ีจํากัด 76,505.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011944 17/6/2020

118 ศว. จา้ง สรา้งเครื+องผสมมาสเตอร์แบทชข์นาดกําลังการผลติ 10 กิโลกรัมตอ่ครั�ง 630,000.00 630,000.00 การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท เคทีพี นําโชค จํากัด 602,499.00 บริษัท เคทีพี นําโชค จํากัด 602,499.00 ราคาตํ+าสดุ PO20012062 19/6/2020

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท แพลทตนิั+ม เอ็นจิเนียริ+ง แอนด ์เซอร์วิส จํากัด 628,090.00

119 ศว. ซื�อ วัสดตุดิตั�งระบบไฟฟ้า 47,849.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 47,849.44 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 47,849.44 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011941 17/6/2020

120 ศว. ซื�อ วัสดตุดิตั�ง Timer 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 16,264.00 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 16,264.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011943 17/6/2020

121 ศว. ซื�อ แผน่อคริิก 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 8,346.00 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 8,346.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011946 17/6/2020

122 ศว. ซื�อ วัสดเุพื+อขนยา้ยเอกสาร สิ+งของ และอื+น ๆ 37,920.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 37,920.80 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 37,920.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20011947 17/6/2020

123 ศว. จา้ง PM เครื+องมือ Simultaneous TG-DTA/DSC Apparatug with digital dat 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท์จํากัด 39,590.00 บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท์จํากัด 39,590.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012076 19/6/2020

124 ศว. จา้ง ยา้ยและตดิตั�งระบบระบายอากาศ (Canopy) 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด 26,750.00 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด 26,750.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012027 18/6/2020

125 ศว. จา้ง วิเคราะหฟ์ิลม์ Active 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 12,840.00 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 12,840.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012026 18/6/2020

126 ศว. ซื�อ สารเคมี Succinic anhydride 2,375.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,375.40 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,375.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012025 18/6/2020

127 ศว. ซื�อ Puradisc 13 Syringe Filter, Sterile, 0.2μm 11,716.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที.เครื+องมือวิทย ์จํากัด 11,716.50 บริษัท พี.ที.เครื+องมือวิทย ์จํากัด 11,716.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012024 18/6/2020

128 ศว. ซื�อ วัสดวุิทยาศาสตร์ 40,686.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั+นส ์จํากัด (มหาชน) 40,686.75 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั+นส ์จํากัด (มหาชน) 40,686.75 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012023 18/6/2020

129 ศว. ซื�อ Battery Tester 5,000,000.00 5,000,000.00 การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัทภดูศิณ์เทค จํากัด 3,750,000.00 บริษัทภดูศิณ์เทค จํากัด 3,750,000.00 ราคาตํ+าสดุ PO20012252 24/6/2020

การประกาศเชญิชวนทั+วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 3,852,000.00

130 ศว. จา้ง เตมินํ�ายาดับเพลงิCO2 428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครื+องดับเพลงิ อิมพีเรียล จํากัด 428.00 บริษัท เครื+องดับเพลงิ อิมพีเรียล จํากัด 428.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20011969 18/6/2020

131 ศว. ซื�อ ผงขัดเพชร ขนาด 6 ไมครอน 56,335.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซมเพรพ จํากัด 56,335.50 บริษัท แซมเพรพ จํากัด 56,335.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012072 19/6/2020

132 ศว. ซื�อ ภาชนะบรรจุของเสยีอันตราย 21,453.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาชนะไทย จํากัด 21,453.50 บริษัท ภาชนะไทย จํากัด 21,453.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012067 19/6/2020

133 ศว. ซื�อ อุปกรณ์สํารองขอ้มูลสําหรับคอมพิวเตอร์ หรือ External Harddisk 5,938.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 5,938.50 บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 5,938.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012069 19/6/2020

134 ศว. ซื�อ ชดุคอมพิวเตอร์ประสทิธิภาพสงูเพื+อการคํานวณ 111,258.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท์ จํากัด 111,258.60 บริษัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท์ จํากัด 111,258.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012082 19/6/2020

135 ศว. จา้ง ทําชดุป้องกันการไหลยอ้นของอากาศ และการเชื+อมตอ่ระบบการเตมิอากาศอัตโนมัติ 111,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิเชยีล อีควิปเมน้ท์แมนูแฟคเจอริ+ง จํากัด 111,280.00 บริษัท ออฟฟิเชยีล อีควิปเมน้ท์แมนูแฟคเจอริ+ง จํากัด 111,280.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012083 19/6/2020

136 ศว. จา้ง จา้งตดิตั�งท่อสง่ก๊าซจากถังก๊าซไปยังเครื+องมือวิจัย  และตดิตั�งตูเ้ก็บก๊าซอันตรายและก๊าซตดิไฟ369,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากัด 369,150.00 บริษัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากัด 369,150.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012080 19/6/2020

137 ศว. ซื�อ ถว้ยครูซเิบิ�ล ขนาด 40 ml พรอ้มฝาปิด 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุมา อินดัสทรี� จํากัด 10,700.00 บริษัท บญุมา อินดัสทรี� จํากัด 10,700.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012159 23/6/2020

138 ศว. ซื�อ เอทานอล 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีออส ไซเอนทิฟิค จํากัด 2,568.00 บริษัทอีออส ไซเอนทิฟิค จํากัด 2,568.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012160 23/6/2020

139 ศว. ซื�อ Conductive Resin 16,371.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซมเพรพ จํากัด 5,457.00 บริษัท แซมเพรพ จํากัด 5,457.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012162 23/6/2020

140 ศว. ซื�อ สารอิเล็กโทรไลตส์ําหรับแบตเตอรี+ลเิทียมไอออน 75,600.00 เฉพาะเจาะจง Gotion Inc. 75,600.00 Gotion Inc. 75,600.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012168 23/6/2020

141 ศว. ซื�อ วัสดขุึ�นเรือนชนิดนําไฟฟ้า 11,106.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ ์โพรดักส ์จํากัด 11,106.60 บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ ์โพรดักส ์จํากัด 11,106.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012174 23/6/2020

142 ศว. ซื�อ Pipette Tips ขนาด 10 µL 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 1,712.00 บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 1,712.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012167 23/6/2020

143 ศว. ซื�อ แก็สมีเทน 99.999% 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 37,450.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 37,450.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012202 23/6/2020

144 ศว. ซื�อ สพี่นเทคเจอร์และนํ�ายาเคลอืบแผน่วัสดยุางแข็ง 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.เอส.คัลเลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด  99,617.00 บริษัท ท.ีพี.เอส.คัลเลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด  99,617.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012230 24/6/2020

145 ศว. ซื�อ อุปกรณ์เครื+องแกว้ 16,424.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นสามัญนิตบิคุคลเอส พี กลาส แอนด ์เคมีคอล 16,424.50 หา้งหุน้สว่นสามัญนิตบิคุคลเอส พี กลาส แอนด์ 16,424.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012201 23/6/2020

146 ศว. จา้ง วิเคราะหเ์ชื�อในตัวอยา่งแครอท และกะหลํ+าม่วง 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศนูยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด 6,420.00 บริษัท ศนูยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด 6,420.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012200 23/6/2020

147 ศว. ซื�อ Blue tape สําหรับงานพิมพ์ 3 มิติ 1,607.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จํากัด 1,607.00 บริษัท นีโอเทค จํากัด 1,607.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012199 23/6/2020

148 ศว. จา้ง ผลติชิ�นงานอุปกรณ์พยงุเทา้ ดว้ยเครื+องพิมพ์แบบสามมิต ิ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกตกิาล  โคสอน 10,000.00 นางสาวกตกิาล  โคสอน 10,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012198 23/6/2020

149 ศว. ซื�อ ผง Aluminum oxide Nanopowder 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 4,922.00 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 4,922.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012197 23/6/2020

150 ศว. ซื�อ เครื+องวัดคา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH meter) 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที.เครื+องมือวิทย ์จํากัด 48,000.00 บริษัท พี.ที.เครื+องมือวิทย ์จํากัด 48,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012196 23/6/2020

151 ศว. จา้ง เก็บและวิเคราะหข์อ้มูลสําหรับการทดสอบประสทิธิภาพแบตเตอรี+ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชนน  หริ+มสบื 22,000.00 นายณัฐชนน  หริ+มสบื 22,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012195 23/6/2020

152 ศว. ซื�อ สารเคมี Chromium (III) nitrate nonahydrate 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 7,276.00 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 7,276.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012194 23/6/2020

153 ศว. ซื�อ เครื+องบันทึกอุณหภมูิ และความชื�น (Data logger) 51,360.00 เฉพาะเจาะจง   บริษัทโอเมกา้ เมชเชอริ+ง อินสทรูเมน้ท์ จํากัด 51,360.00   บริษัทโอเมกา้ เมชเชอริ+ง อินสทรูเมน้ท์ จํากัด 51,360.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012193 23/6/2020

154 ศว. จา้ง ทําอุปกรณ์หัวจับ puncture resistance 48,150.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อินทิเกรทเต็ด ดไีซน์ แอนด ์แมชชนี 48,150.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อินทิเกรทเต็ด ดไีซน์ แอนด ์แมชชนี 48,150.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012192 23/6/2020

155 ศว. ซื�อ ชดุทดสอบโปรตนี 125,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 125,832.00 บริษัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 125,832.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012440 25/6/2020

156 ศว. ซื�อ Thermocouple 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคโนโลย ีอินสตรูเมนท์ จํากัด 17,655.00 บริษัทเทคโนโลย ีอินสตรูเมนท์ จํากัด 17,655.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012240 24/6/2020

157 ศว. ซื�อ DUST BAG GM80 4,387.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิลฟิสก์ จํากัด 4,387.00 บริษัท นิลฟิสก์ จํากัด 4,387.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012413 25/6/2020

158 ศว. ซื�อ ชดุ Biohazard spill kit 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,317.00 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,317.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012377 25/6/2020

159 ศว. จา้ง PM เครื+อง Automatic colony counter 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทชัชรีย ์โฮลดิ�ง จํากัด 6,420.00 บริษัทชัชรีย ์โฮลดิ�ง จํากัด 6,420.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012595 29/6/2020

160 ศว. จา้ง CAL เครื+อง Digital thickness gage  980.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 980.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 980.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012591 29/6/2020

161 ศว. ซื�อ อะไหล ่Focus Lens 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม พี แอนด ์ดับบลวิ เทคนิค จํากัด 3,745.00 บริษัท สยาม พี แอนด ์ดับบลวิ เทคนิค จํากัด 3,745.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012588 29/6/2020

162 ศว. จา้ง PM เครื+องมือ ULTRA MICROTOME AND LOW TEMP SECTION 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด)์ จํากัด 26,750.00 บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด)์ จํากัด 26,750.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012582 29/6/2020

163 ศว. จา้ง BM ซอ่มแซมเครื+องมือ Magnetic Stirrer with Heating, IKA 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 3,745.00 บริษัท  คอมพลที ซายน์ จํากัด 3,745.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012428 25/6/2020

164 ศว. จา้ง ตรวจเช็คเครื+องTemperature Humidity Chamber 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมเชอร์ จํากัด 4,280.00 บริษัท อินโนเมเชอร์ จํากัด 4,280.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012426 25/6/2020

165 ศว. ซื�อ Argon Gas Purity 99.999% จํานวน 2 ท่อ 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3,959.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3,959.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012439 25/6/2020

166 ศว. ซื�อ อุปกรณ์ตรวจเช็คสถานะเครื+องพิมพ์ 3 มิติ 4,504.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 4,504.70 บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 4,504.70 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012438 25/6/2020

167 ศว. จา้ง เคลื+อนยา้ย และตดิตั�งเครื+อง FTIR พรอ้มอุปกรณ์ตอ่พ่วง 42,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์และเคมีวิจัย 42,800.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์และเคมีวิจัย 42,800.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012437 25/6/2020

168 ศว. ซื�อ Cuvette 74,900.00 เฉพาะเจาะจง ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 74,900.00 ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 74,900.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012410 25/6/2020

169 ศว. ซื�อไมโครโฟนสําหรับบันทึกเสยีงแบบ USB รุ่น RODE NT-USB 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมูนาร์ อินเตอร์เทรด แอนด ์เซอร์วิส 4,600.00 บริษัทมูนาร์ อินเตอร์เทรด แอนด ์เซอร์วิส 4,600.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012462 26/6/2020

170 ศว. ซื�อ วัสดเุตรียมตัวอยา่งงาน 15,087.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา้ แอดวานซ ์จํากัด 15,087.00 บริษัท เมกา้ แอดวานซ ์จํากัด 15,087.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012460 26/6/2020
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171 ศว. ซื�อ DTS1070, Disposable folded capillary cells (Pack of 10 with 20 stoppers) 8,185.50 เฉพาะเจาะจง ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 8,185.50 ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 8,185.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012464 26/6/2020

172 ศว. ซื�อ วัสดวุิทยาศาสตร์ 1,380.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 1,380.30 บริษัท กิบไทย จํากัด 1,380.30 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012500 26/6/2020

173 ศว. ซื�อ แผน่รองรีดสแตนเลส และ ที+นวดบดวัตถุดบิ 8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 8,239.00 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 8,239.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012499 26/6/2020

174 ศว. ซื�อ สาย Thermocouple type T 16,852.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.กิจเจริญ ซัพพลายส ์ จํากัด 16,852.50 บริษัท ช.กิจเจริญ ซัพพลายส ์ จํากัด 16,852.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012496 26/6/2020

175 ศว. ซื�อ Adaptor และ Containers  46,250.75 เฉพาะเจาะจง บริษัทยจูิส เทคโนโลย ีจํากัด 46,250.75 บริษัทยจูิส เทคโนโลย ีจํากัด 46,250.75 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012477 26/6/2020

176 ศว. ซื�อ แก๊ส Argon 5,692.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5,692.40 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5,692.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012474 26/6/2020

177 ศว. ซื�อ ขวดแกว้ (Snap Cap Vial) 6,751.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 6,751.70 บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 6,751.70 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012473 26/6/2020

178 ศว. ซื�อ เซลลแ์บตเตอรี+ 43,110.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออสกา้ โฮลดิ�ง จํากัด 43,110.30 บริษัท ออสกา้ โฮลดิ�ง จํากัด 43,110.30 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012471 26/6/2020

179 ศว. ซื�อ ปั=มสญุญากาศ  117,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด ์เคมิคัล จํากัด 117,700.00 บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด ์เคมิคัล จ 117,700.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012609 29/6/2020

180 ศว. ซื�อ วัสดวุิทยาศาสตร์ 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หริกุล ซายเอนซ ์จํากัด 4,066.00 บริษัท หริกุล ซายเอนซ ์จํากัด 4,066.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012492 26/6/2020

181 ศว. ซื�อ แม่พิมพ์ซลิโิคน 56,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซลิโมเดล จํากัด 56,710.00 บริษัท ซลิโมเดล จํากัด 56,710.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012604 29/6/2020

182 ศว. ซื�อ โตะ๊และเกา้อี�สํานักงาน 29,788.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 29,788.80 บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 29,788.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012605 29/6/2020

183 ศว. ซื�อ อะไหลล่ฟิต ์อาคาร MTEC Pilot Plant 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยาม แอล.พี.เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 5,350.00 บริษัทสยาม แอล.พี.เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 5,350.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012606 29/6/2020

184 ศว. ซื�อ Photoelectric Smoke Detector พรอ้มตดิตั�ง 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนตี�ไฟร์ จํากัด 3,424.00 บริษัท แอนตี�ไฟร์ จํากัด 3,424.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012608 29/6/2020

185 ศว. ซื�อ วัสด ุspare part 12,593.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 12,593.90 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 12,593.90 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012607 29/6/2020
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