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1 ซื
อ สารเคมี 3,937.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิสษิฐ ์อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 3,937.60 บริษัท พิสษิฐ ์อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 3,937.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013280 14/7/2020
2 ซื
อ Titanium Plate  1,177.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั6น จํากัด 1,177.00 บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั6น จํากัด 1,177.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013327 16/7/2020
3 ซื
อ วัสดไุฟฟ้า (connector, adapter, magnet) 10,589.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จํากัด 10,589.79 บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จํากัด 10,589.79 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013329 16/7/2020
4 ซื
อ เครื6องคอมพิวเตอร์ PC 29,746.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพนโซนิคส ์จํากัด 29,746.00 บริษัท แพนโซนิคส ์จํากัด 29,746.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013324 16/7/2020
5 ซื
อ อุปกรณ์ Aluminum Profile และอุปกรณ์ยดึสําหรับทําชดุตดิตั
งอุปกรณ์วัด 13,428.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 13,428.50 บริษัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 13,428.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013096 13/7/2020
6 ซื
อ ผงโลหะผสมกลุม่เหล็ก FeCrMoVCSiMn และ FeCrMoNiCSiMn 80,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คมี6 อินเตอร์เนชั6นแนล(ประเทศไทย) จํากัด 80,999.00 บริษัท แอ็คมี6 อินเตอร์เนชั6นแนล(ประเทศไทย) จํากัด 80,999.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013334 16/7/2020
7 ซื
อ แผน่อคลิกิใส 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 6,634.00 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 6,634.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013332 16/7/2020
8 ซื
อ การบํารุงรักษา ซอฟตแ์วร์ ANSYS 2,113,180.00 2,113,180.00 เฉพาะเจาะจง CAD-IT CONSULTANTS (ASIA) PTE.LTD. 2,113,180.00 CAD-IT CONSULTANTS (ASIA) PTE.LTD. 2,113,180.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012665 1/7/2020
9 ซื
อ เครื6องปรับอากาศแบบแยกสว่นพรอ้มตดิตั
ง 178,087.59 เฉพาะเจาะจง บริษัทกิต ฟังก์ชั6น ออลล ์จํากัด 167,280.59 บริษัทกิต ฟังก์ชั6น ออลล ์จํากัด 167,280.59 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012736 2/7/2020

10 ซื
อ กลอ่งอะลมูิเนียมสําหรับใสเ่ครื6อง Power meter 5,296.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทัลลคิ ที.เอฟ (1999) จํากัด 5,296.50 บริษัท เมทัลลคิ ท.ีเอฟ (1999) จํากัด 5,296.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012849 8/7/2020
11 ซื
อ วัสด ุ(ลกูปืน, สปริง, ลกูสบู, ลกูยาง และวาลว์) 11,068.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิซมูิ (ไทยแลนด)์ จํากัด 11,068.54 บริษัท มิซมูิ (ไทยแลนด)์ จํากัด 11,068.54 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012851 8/7/2020
12 ซื
อ Nitrogen Gas และ Argon Gas 8,838.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 8,838.20 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 8,838.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012854 8/7/2020
13 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์ 28,124.95 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 28,124.95 หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 28,124.95 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012856 8/7/2020
14 ซื
อ อุปกรณ์สําหรับตดิตั
งตูค้วบคมุบรรยากาศ (Vacuum) 62,220.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดัคทีฟ แวคคั6ม เทคโนโลย ีจํากัด 62,220.50 บริษัท โปรดัคทีฟ แวคคั6ม เทคโนโลย ีจํากัด 62,220.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012857 8/7/2020
15 ซื
อ ตูไ้ฟสวิทชบ์อร์ด 9,501.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลพาร์ท ชอ้ป จํากัด 9,501.60 บริษัท เทเลพาร์ท ชอ้ป จํากัด 9,501.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012861 8/7/2020
16 ซื
อ เครื6องแกว้และสารเคมี 8,474.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 8,474.40 บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 8,474.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012862 8/7/2020
17 ซื
อ กระดาษทราย 20,758.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่เทคโนโลยี6 (ที) จํากัด 20,758.00 บริษัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่เทคโนโลยี6 (ที) จํากัด 20,758.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012863 8/7/2020
18 ซื
อ วัสดอุุปกรณ์สําหรับใชใ้นงานวิจัย 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด 7,383.00 บริษัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด 7,383.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012745 2/7/2020
19 ซื
อ ครุภัณฑ์ (โตะ๊ เกา้อี
 สําหรับหอ้งสํานักงาน) 129,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จํากัด 129,042.00 บริษัทเพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จําก 129,042.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012737 2/7/2020
20 ซื
อ ครุภัณฑ์ (ตูเ้อกสาร สําหรับหอ้งสํานักงาน) 180,414.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 180,414.31 บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 180,414.31 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012738 2/7/2020
21 ซื
อ แก๊ส Argon Industrial Grade Purity 99.99% 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 7,490.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 7,490.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012866 8/7/2020
22 ซื
อ TASETO FD-S นํ
ายาเช็ครอยเชื6อม Developer 6,111.84 เฉพาะเจาะจง บริษัทกิตตเิจริญ ซัพพลาย จํากัด 6,111.84 บริษัทกิตตเิจริญ ซัพพลาย จํากัด 6,111.84 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012867 8/7/2020
23 ซื
อ สารเคมี Zano Al Plus 35,064.00 เฉพาะเจาะจง EZUF Belgium SA/NV 35,064.00 EZUF Belgium SA/NV 35,064.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012735 2/7/2020
24 จา้ง Wire Cut และกลงึ เหล็กรางรถไฟ 11,984.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ6ง 11,984.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ6ง 11,984.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012870 8/7/2020
25 ซื
อ data logger 18,900.00 เฉพาะเจาะจง Dataflow Systems Limited 18,900.00 Dataflow Systems Limited 18,900.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012657 1/7/2020
26 ซื
อ วัสดอุุปกรณ์สําหรับใชใ้นงานวิจัย 87,486.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ ์โพรดักส ์จํากัด 87,486.76 บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ ์โพรดักส ์จํากัด 87,486.76 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012873 8/7/2020
27 ซื
อ โตะ๊สําหรับใชง้านในหอ้งปฏบิัตกิาร 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตร โซลชูั6น จํากัด 11,770.00 บริษัท ไตร โซลชูั6น จํากัด 11,770.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012658 1/7/2020
28 ซื
อ อุปกรณ์ตัดท่อพลาสตกิ 3,060.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,060.20 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,060.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012659 1/7/2020
29 จา้ง PM ซอ่มบํารุงเครื6องมือ ไมโครสโคป (SEM) 79,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคแอกซ ์กรุป คอร์ปอเรชั6น จํากัด 79,180.00 โคแอกซ ์กรุป คอร์ปอเรชั6น จํากัด 79,180.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012742 2/7/2020
30 จา้ง PM เครื6องมือวัดความหนืดคเินมาตกิของของเหลว Viscometer MiniAV 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแลป ฟลอูิด คอนโทรล จํากัด 12,840.00 บริษัท ไอแลป ฟลอูิด คอนโทรล จํากัด 12,840.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012741 2/7/2020
31 ซื
อ Heater สําหรับเตาหลอมอลมูิเนียม 31,201.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยไูนเต็ด อินสทรูเมนท์ แอนดเ์มโทรโลย ีจํากัด 31,201.20 บริษัท ยไูนเต็ด อินสทรูเมนท์ แอนดเ์มโทรโลย ีจํากัด 31,201.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012740 2/7/2020
32 จา้ง PM ซอ่มบํารุงรักษาเครื6องมือชดุวัดพื
นผวิและขนาดของรูพรุนโดยวิธีดดูซับก๊าซ 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดไีอ (ประเทศไทย) จํากัด 37,450.00 บริษัท ไอดไีอ (ประเทศไทย) จํากัด 37,450.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012739 2/7/2020
33 ซื
อ ตูอ้บความรอ้น(Hot air oven หรือ Glassware dryer) 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ลชูั6น จํากัด 128,400.00 บริษัท ซายน์ลชูั6น จํากัด 128,400.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012734 2/7/2020
34 ซื
อ เครื6อง Hotplate magnetic stirrer 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอส.แล็บ จํากัด 49,755.00 บริษัท เอส.พี.เอส.แล็บ จํากัด (สํานักงานใหญ่) 49,755.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012661 1/7/2020
35 ซื
อ เครื6องดดูจ่ายสารละลายชนิดอิเล็กทรอนิกส ์(Micropipette) 34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ไบร์ท จํากัด 34,668.00 บริษัท ซายน์ไบร์ท จํากัด 34,668.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012662 1/7/2020
36 ซื
อ เครื6องวัดไขอุ้ณหภมูิร่างกายแบบยงิอินฟราเรดผา่นหนา้ผาก 10,199.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 10,199.99 บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 10,199.99 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012750 2/7/2020
37 ซื
อ เครื6องลา้งความถี6สงู (Ultrasonic Cleaner) 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาสเทล แอสโซซเิอท จํากัด 12,733.00 บริษัท พาสเทล แอสโซซเิอท จํากัด 12,733.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012746 2/7/2020
38 จา้ง ตรวจตดิตามคณุภาพอากาศ ศว. ประจําปี 2563 221,811.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี6 กรุ๊ป(ประเทศไทย) จํากัด 221,811.00 บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี6 กรุ๊ป(ประเทศไทย) จํากัด 221,811.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012901 8/7/2020
39 ซื
อ ตูท้ํานํ
ารอ้น-นํ
าเย็น 32,760.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีไพบลูย ์อีเล็คทริก จํากัด 32,760.02 บริษัท ศรีไพบลูย ์อีเล็คทริก จํากัด 32,760.02 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012744 2/7/2020
40 ซื
อ สารเคมี Toluene (AR grade) 1,765.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีออส ไซเอนทิฟิค จํากัด 1,765.50 บริษัทอีออส ไซเอนทิฟิค จํากัด 1,765.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012747 2/7/2020
41 ซื
อ Mesenchymal stem cells and medium kit 93,946.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 93,946.00 บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 93,946.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012749 2/7/2020

42 ซื
อ Medium and supplement 23,593.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 23,593.50 บริษัท กิบไทย จํากัด 23,593.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012752 2/7/2020

43 ซื
อ วัสดสุําหรับใชใ้นงานวิจัย 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 10,914.00 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 10,914.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012753 2/7/2020

44 ซื
อ Power Entry Module สําหรับเครื6อง Melt Flow 3,557.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโทร เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด 3,557.75 บริษัท อินโทร เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด 3,557.75 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012850 8/7/2020

45 จา้ง เปลี6ยนปั
มนํ
าเครื6อง Wirecut 16,959.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซดกิ(ประเทศไทย)จํากัด 16,959.50 บริษัท โซดกิ(ประเทศไทย)จํากัด 16,959.50 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013080 10/7/2020

46 จา้ง ซอ่มเครื6องวิเคราะหข์นาดและการกระจายตัวของอนุภาค (Mastersizer 2000 81,855.00 เฉพาะเจาะจง ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 81,855.00 ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 81,855.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012858 8/7/2020

47 ซื
อ ไสก้รองของปัHมสญูากาศ 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั6นแนลแวคคัมพาร์ทเนอร์สจํากัด 5,136.00 บริษัท โปรเฟสชั6นแนลแวคคัมพาร์ทเนอร์สจํากัด 5,136.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012859 8/7/2020

48 ซื
อ แก๊ส 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 4,708.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 4,708.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012755 2/7/2020

49 จา้ง วิเคราะหเ์ชื
อในตัวอยา่งแครอทและกะหลํ6าม่วง 5,778.00 เฉพาะเจาะจง ศนูยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด 5,778.00 ศนูยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด 5,778.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012754 2/7/2020

50 ซื
อ ที6ขนถังนํ
ามันแบบมี Hydraulic 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนตคิ จํากัด 28,000.00 บริษัท เทคโนตคิ จํากัด 28,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012756 2/7/2020

51 ซื
อ วัสดเุตรียมชิ
นงานทดสอบ (MetaDi Suspension) 65,109.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซมเพรพ จํากัด 65,109.50 บริษัท แซมเพรพ จํากัด 65,109.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012874 8/7/2020

52 ซื
อ ใบเลื6อยสายพาน  7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีรสทิธิIรุ่งเรือง ซัพพลาย แอนด ์เซอร์วิส จํากัด 7,383.00 บริษัท ธีรสทิธิIรุ่งเรือง ซัพพลาย แอนด ์เซอร์วิส จํากัด 7,383.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012889 8/7/2020

53 จา้ง ขนยา้ยเครื6องมือและครุภัณวิทยาศาสตร์ 181,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์คลนีิค 181,900.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์คลนีิค 181,900.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013004 9/7/2020

54 จา้ง ทําตน้แบบอุปกรณ์ตรวจจับการลม้ 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน พาร์ท เอ็นจิเนียริ6ง จํากัด 90,000.00 บริษัท กรีน พาร์ท เอ็นจิเนียริ6ง จํากัด 90,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012891 8/7/2020

55 ซื
อ ใบตัดเพชร (Diamond blade) 33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา้ แอดวานซ ์จํากัด 33,705.00 บริษัท เมกา้ แอดวานซ ์จํากัด 33,705.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012892 8/7/2020

56 ซื
อ Cannon-Ubbelohde Viscometer calibrated 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด ์เคมิคัล จํากัด 14,980.00 บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด ์เคมิคัล จ 14,980.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013049 10/7/2020

57 ซื
อ Reaction Vessel 70,941.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด ์เคมิคัล จํากัด 70,941.00 บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด ์เคมิคัล จ 70,941.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013051 10/7/2020

58 ซื
อ วัสดสุิ
นเปลอืง 51,640.88 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 51,640.87 หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 51,640.87 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012988 9/7/2020

59 จา้ง ซอ่มเครื6องมือ Transferpette 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 1,605.00 บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 1,605.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012987 9/7/2020

60 จา้ง PM ซอ่มบํารุงรักษาเครื6องทํานํ
า DI ELGA (plant growth chamber) 122,322.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 122,322.40 บริษัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 122,322.40 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012981 9/7/2020

61 ซื
อ Nitrogen Ultra High Purity 99.999% 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 749.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 749.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013050 10/7/2020

62 ซื
อ Receiving flask และ Evaporating flask 11,823.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 11,823.50 บริษัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 11,823.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013052 10/7/2020

63 ซื
อ Argon 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 5,992.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 5,992.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013053 10/7/2020

64 ซื
อ จานขัดเพชร 41,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซมเพรพ จํากัด 41,516.00 บริษัท แซมเพรพ จํากัด 41,516.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013054 10/7/2020

65 ซื
อ มอนิเตอร์และสายแปลงสัญญาณภาพ 20,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บ.ีคอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จํากัด 19,640.00 บริษัท เจ.ไอ.บ.ีคอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จํากัด 19,640.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012985 9/7/2020

66 ซื
อ แผน่ POM ตัดเจาะตามแบบ 21,694.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 21,694.25 บริษัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 21,694.25 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013055 10/7/2020

67 จา้ง ลงโปรแกรมใน Laptop ของเครื6อง MicroGC 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนูีค  จํากัด 5,885.00 บริษัท ไทยยนูีค  จํากัด 5,885.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20012986 9/7/2020

68 ซื
อ Laptop 29,853.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ต ควิบ ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 29,853.00 บริษัท เน็ต ควิบ ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 29,853.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012989 9/7/2020

69 ซื
อ Micro Pipette ขนาด 2-20 uL 12,016.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 12,016.10 บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 12,016.10 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012992 9/7/2020

70 ซื
อ ตูอ้บความรอ้น (Oven)  78,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ลชูั6น จํากัด 78,110.00 บริษัท ซายน์ลชูั6น จํากัด 78,110.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012993 9/7/2020

71 ซื
อ เครื6อง Heating Mantle 23,433.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ลชูั6น จํากัด 23,433.00 บริษัท ซายน์ลชูั6น จํากัด 23,433.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012994 9/7/2020

72 ซื
อ แก๊สสําหรับเครื6อง Gas Chromatography 27,927.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 27,927.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 27,927.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20012998 9/7/2020

73 ซื
อ กระดาษ A4 44,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรุศริิ จํากัด 44,405.00 บริษัท สรุศริิ จํากัด 44,405.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013094 13/7/2020

74 จา้ง พ่นสเีทคเจอร์และเคลอืบนํ
ายาแผน่วัสดยุางแข็งสําหรับปพูื
นภายนอกอาคาร 68,600.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรี  พันธุ์ชารี 68,600.00 นางพัชรี  พันธุ์ชารี 68,600.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013022 9/7/2020

75 ซื
อ แก๊ส Nitrogen และ Oxygen 8,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 8,453.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 8,453.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013018 9/7/2020

76 ซื
อ แก๊ส Air zero และ O2 2,450.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,450.30 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,450.30 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013002 9/7/2020

77 ซื
อ Micro tube ขนาด 2 ml 2,086.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด 2,086.50 บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด 2,086.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013017 9/7/2020

78 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์ (Syringe) 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เมดคิอล แคร์ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 3,250.00 บริษัท สยาม เมดคิอล แคร์ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 3,250.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013016 9/7/2020

79 ซื
อ อะไหลส่ําหรับเครื6องมือ MINI MILL FOR XRD/XKE  1,391.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 1,391.00 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 1,391.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013081 10/7/2020

80 จา้ง เปลี6ยนบานกระจกของเครื6องชั6ง METTLER 7,912.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 7,912.65 บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 7,912.65 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013082 10/7/2020

81 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์ (ขวดใสส่าร, Pre-slit และ Syringe filter) 2,609.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 2,609.73 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 2,609.73 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013015 9/7/2020

82 ซื
อ Acetone AR grade และ Laboratory bottle with blue screwcap 3,456.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,456.10 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,456.10 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013014 9/7/2020

83 ซื
อ ไนโตรเจนเหลว 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รังสติอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 27,820.00 บริษัท รังสติอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 27,820.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013012 9/7/2020

84 ซื
อ ก๊าซไนโตรเจน 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,498.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,498.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013011 9/7/2020

85 จา้ง ศกึษางานดา้นสัตว์ทดลอง 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาแลท  เดสโ์ครซ์ 50,000.00 นางสาวสกาแลท  เดสโ์ครซ์ 50,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013010 9/7/2020

86 ซื
อ ตูค้วบคมุอุณหภมูิตํ6า (Incubator) 199,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จํากัด 199,020.00 บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จํากัด 199,020.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013056 10/7/2020

87 ซื
อ ซอฟตแ์วร์ SIMULIA Abaqus จํานวน 14 execute tokens 4,268,923.36 4,268,923.36 คัดเลอืก บริษัท ซกิมาโซลชูั6นส ์จํากัด 4,268,923.36 บริษัท ซกิมาโซลชูั6นส ์จํากัด 4,268,923.36 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013453 20/7/2020

88 ซื
อ บันได 1,859.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 1,859.93 บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 1,859.93 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013076 10/7/2020

89 ซื
อ รถเข็นของเอนกประสงค ์ 1,904.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คมี คอนซัลติ
ง เซอร์วิส จํากัด 1,904.60 บริษัท แอ็คมี คอนซัลติ
ง เซอร์วิส จํากัด 1,904.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013101 13/7/2020

90 ซื
อ เครื6องชั6งดจิิตอลทศนิยม 2 ตําแหน่ง 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บพีี สเกล แอนด ์เซอร์วิส จํากัด 20,865.00 บริษัท บพีี สเกล แอนด ์เซอร์วิส จํากัด 20,865.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013104 13/7/2020

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง เดอืนมถินุายน 2563

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ
ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาติ

ระหว่างวนัท ี	 1 - 31 กรกฎาคม 2563
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แบบ สขร.1

ลําดบั
ท ี	

งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อหรอื

จดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง

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

เลขท ี	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

91 ซื
อ ชดุอุปกรณ์สําหรับวัดพลังงานเก็บขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้า 98,987.84 เฉพาะเจาะจง บริษัทออล เมเชอร์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 98,987.84 บริษัทออล เมเชอร์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ 98,987.84 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013102 13/7/2020

92 ซื
อ เครื6องชั6งทศนิยม 4 ตําแหน่ง 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 38,520.00 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 38,520.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013106 13/7/2020

93 ซื
อ สารเคมี Imidazoline (diethylenetriamine-fatty acids) corrosion inhibitor  8,977.50 เฉพาะเจาะจง HIMIPEX OIL LTD 8,977.50 HIMIPEX OIL LTD 8,977.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013262 15/7/2020

94 ซื
อ แผน่วัสดดุดูซับสารเคมี 29,189.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 29,189.60 บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 29,189.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013091 13/7/2020

95 จา้ง ทําชิ
นสว่นวัสดสุเตนเลสเกรด 304 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออสไฮดรอกซ ีจํากัด 33,170.00 บริษัท ออสไฮดรอกซ ีจํากัด 33,170.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013095 13/7/2020

96 ซื
อ ผงวัตถุดบิอลมูินา A-32 7,222.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนโช จํากัด 7,222.50 บริษัท ไนโช จํากัด 7,222.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013078 10/7/2020

97 จา้ง ออกแบบและสรา้งรูปร่าง 3 มิตเิสมือนจริง 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎายธุ  นอ้ยผล 25,000.00 นายอัษฎายธุ  นอ้ยผล 25,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013075 10/7/2020

98 จา้ง ซอ่มแซมชดุวาลว์เปิด-ปิดแรดงดันนํ
า 32,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอส.ที รวมชา่ง 32,100.00 หา้งหุน้สว่นจํากเอส.เอส.ที รวมชา่ง 32,100.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013092 13/7/2020

99 ซื
อ Raspberry Pi 4 15,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 9,897.50 บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 9,897.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013572 21/7/2020

100 จา้ง ตัดแบง่ลอ้รถไฟเกรด ER9 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีรสทิธิIรุ่งเรือง ซัพพลาย แอนด ์เซอร์วิส จํากัด 26,750.00 บริษัท ธีรสทิธิIรุ่งเรือง ซัพพลาย แอนด ์เซอร์วิส จํากัด 26,750.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013530 20/7/2020

101 ซื
อ สารเคมี 2,846.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 2,846.20 บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 2,846.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013574 21/7/2020

102 จา้ง ทําตน้แบบอุปกรณ์วัดการเคลื6อนไหวแบบสวมใส่ 98,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุวิศวกรรม จํากัด 98,975.00 บริษัท บญุวิศวกรรม จํากัด 98,975.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013569 21/7/2020

103 ซื
อ แผน่สแตนเลส 103,469.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ์เอ็นจิเนียริ6ง จํากัด 103,469.00 บริษัท ออล ์เอ็นจิเนียริ6ง จํากัด 103,469.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013162 14/7/2020

104 จา้งจัดอบรมหลักสตูร Data Science 117,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอ็มซ ีเอา้ท์ซอร์สซิ6ง(ประเทศไทย) จํากัด 117,700.00 บริษัท ไอเอ็มซ ีเอา้ท์ซอร์สซิ6ง(ประเทศไทย) จํากัด 117,700.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013156 14/7/2020

105 จา้ง ตกแตง่ภายใน (Built in) พื
นที6สว่นสํานักงาน 294,512.00 เฉพาะเจาะจง นายเกต ุ บญุทา 294,512.00 นายเกต ุ บญุทา 294,512.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013381 17/7/2020

106 จา้ง Calibration เครื6องวัดความใส 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแลป ฟลอูิด คอนโทรล จํากัด 32,100.00 บริษัท ไอแลป ฟลอูิด คอนโทรล จํากัด 32,100.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013289 15/7/2020

107 ซื
อ ปัHมนํ
าหลอ่เย็นสําหรับเครื6องเลื6อยสายพาน 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 3,531.00 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 3,531.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013291 15/7/2020

108 ซื
อ ผงโลหะผสมโคบอลต ์(สเตลไลท์ 6) 160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วาย.อี.สเปเชยีลทิส ์จํากัด 160,500.00 บริษัท วาย.อี.สเปเชยีลทิส ์จํากัด 160,500.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013386 17/7/2020

109 ซื
อ Battery สําหรับคอมพิวเตอร์ NoteBook 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชยีงใหม่ชอ้บปิ
 งออนไลน์ จํากัด 5,350.00 บริษัทเชยีงใหม่ชอ้บปิ
 งออนไลน์ จํากัด 5,350.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013290 15/7/2020

110 ซื
อ คอมพิวเตอร์ พรอ้มซอฟท์แวร์สําหรับวิเคราะหส์ัญญาณ 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดม์าร์เก็ตติ
ง จํากัด 300,000.00 บริษัท แกรนดม์าร์เก็ตติ
ง จํากัด 300,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013756 24/7/2020

111 ซื
อ อุปกรณ์เพื6อใชร้่วมกับเครื6องมือในการวิเคราะหท์ดสอบตัวอยา่งดว้ยเทคนิคทางความรอ้น60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแปซฟิิค ซัพพลายส ์แอนด ์เน็ทเวิร์ค จํากัด 60,990.00 บริษัทแปซฟิิค ซัพพลายส ์แอนด ์เน็ทเวิร์ค จํากัด 60,990.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013264 15/7/2020

112 ซื
อ ครุภัณฑ์สําหรับหอ้งปฏบิัตกิาร 934,579.44 934,579.44 การประกาศเชญิชวนทั6วไป บริษัท ไบโอเทค แอนด ์ไซแอนทิฟิค จํากัด 716,700.00 บริษัท ออฟฟิเชยีล อีควิปเมน้ท์แมนูแฟคเจอริ6ง จํากัด 502,365.00 ราคาตํ6าสดุ PO20013382 15/7/2020

113 การประกาศเชญิชวนทั6วไป บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบลิ จํากัด 750,000.00

114 การประกาศเชญิชวนทั6วไป บริษัท ออฟฟิเชยีล อีควิปเมน้ท์แมนูแฟคเจอริ6ง จํากัด 502,365.00

115 การประกาศเชญิชวนทั6วไป บริษัท ดไีซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จํากัด 640,000.00

116 ซื
อ วัสดงุานซอ่มบํารุงอาคาร 6,366.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 6,366.50 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 6,366.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013166 14/7/2020

117 จา้ง ทําชดุเตมิอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ 474,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 473,475.00 บริษัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 473,475.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013508 20/7/2020

118 ซื
อ อุปกรณ์เพื6อใชท้ดสอบประสทิธิภาพเครื6อง Autoclave 2,300.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์ค จํากัด 2,300.50 บริษัท เมอร์ค จํากัด 2,300.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013158 14/7/2020

119 ซื
อ ชดุหัววัดแบบ Double Ring Wall 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 480,000.00 บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 480,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013622 21/7/2020

120 ซื
อ ชั
นลอย (Mezzanine floor) พรอ้มตดิตั
ง 169,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสต ์สตอเรจ จํากัด 169,060.00 บริษัท เบสต ์สตอเรจ จํากัด 169,060.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013586 21/7/2020

121 ซื
อ แก็สไนโตรเจนและแก็สออกซเิจน 3,124.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 3,124.40 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 3,124.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013310 15/7/2020

122 ซื
อ โถดดูความชื
น (desiccator) 14,723.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 14,723.20 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 14,723.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013311 15/7/2020

123 ซื
อ สารเคมี Tinuvin 326 และ Chimassorb 2020 FDL 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเอ็นซ ีเคมิคอลส ์จํากัด 86,670.00 บริษัทเอเอ็นซ ีเคมิคอลส ์จํากัด 86,670.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013312 15/7/2020

124 จา้ง PM บํารุงรักษาซอฟตแ์วร์ HyperWorks 440,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟท์พริ
นท์ จํากัด 440,000.00 บริษัท ซอฟท์พริ
นท์ จํากัด 440,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013514 20/7/2020

125 ซื
อ อะไหล ่Thermocouple 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคโนโลย ีอินสตรูเมนท์ จํากัด 2,675.00 บริษัทเทคโนโลย ีอินสตรูเมนท์ จํากัด 2,675.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013293 15/7/2020

126 จา้ง ซอ่ม Dial Thickness Gauge 2,451.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมุิพล คอร์ปอเรชั6น จํากัด 2,451.37 บริษัท สมุิพล คอร์ปอเรชั6น จํากัด 2,451.37 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013292 15/7/2020

127 ซื
อ เครื6องวิเคราะหค์า่ความถ่วงจําเพาะของยางคอมพาวด ์(Electronic Densimeter 74,365.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล ซสิเต็ม อินตเิกรเตอจํากัด 74,365.00 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล ซสิเต็ม อินตเิกรเตอจํากัด 74,365.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013309 15/7/2020

128 ซื
อ สารประกอบไซเลน 60,369.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 60,369.40 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 60,369.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013308 15/7/2020

129 ซื
อ เครื6องมือสว่านไขควงไรส้าย 3,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทกิตตเิจริญ ซัพพลาย จํากัด 3,103.00 บริษัทกิตตเิจริญ ซัพพลาย จํากัด 3,103.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013295 15/7/2020

130 ซื
อ วัสดอุุปกรณ์ 26,225.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชน์นําดี 26,225.70 หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชน์นําดี 26,225.70 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013307 15/7/2020

131 ซื
อ กลอ้งจุลทรรศน์ optical microscope 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลติี
 รีพอร์ท จํากัด 77,040.00 บริษัท ควอลติี
 รีพอร์ท จํากัด 77,040.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013285 15/7/2020

132 ซื
อ เครื6องชั6งไฟฟ้า ทศนิยม 5 ตําแหน่ง 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 99,500.00 บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 99,500.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013286 15/7/2020

133 จา้ง จําลองความเสยีหายลอ้และเพลา 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เอกภาพ มกรภรูิ 50,000.00 นาย เอกภาพ มกรภรูิ 50,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013333 16/7/2020

134 จา้ง จา้งเตรียมตัวอยา่งลอ้และเพลารถไฟ 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กุลธร พิกุลนอก 60,000.00 นาย กุลธร พิกุลนอก 60,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013335 16/7/2020

135 ซื
อท่อสําหรับใชก้ับปั
มสญูญากาศ 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัฝเวอร์ซายน์ จํากัด 11,235.00 บริษัท คัฝเวอร์ซายน์ จํากัด 11,235.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013410 17/7/2020

136 ซื
อ กระดาษทราย 11,342.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ไมโคร โปรดักส ์จํากัด 11,342.00 บริษัท สยาม ไมโคร โปรดักส ์จํากัด 11,342.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013408 17/7/2020

137 ซื
อ อุปกรณ์วัดคา่ Oxidation Reduction Potential (ORP) ในสารละลาย 31,672.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัดวีรธนวัฒน์ 31,672.00 หา้งหุน้สว่นจํากัดวีรธนวัฒน์ 31,672.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013411 17/7/2020

138 ซื
อ Data logger รุ่น DS1923 96,300.00 เฉพาะเจาะจง   บริษัทโอเมกา้ เมชเชอริ6ง อินสทรูเมน้ท์ จํากัด 85,600.00   บริษัทโอเมกา้ เมชเชอริ6ง อินสทรูเมน้ท์ จํากัด 85,600.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013451 20/7/2020

139 ซื
อ ถ่านไฟฉายและอื6นๆ 3,841.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,841.03 บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,841.03 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013502 20/7/2020

140 จา้ง สรา้งจุดบกพร่องในลอ้และเพลารถไฟ 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเทค วิศวกรรม จํากัด 74,900.00 บริษัท แพลนเทค วิศวกรรม จํากัด 74,900.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013388 17/7/2020

141 ซื
อ มอเตอร์เกียร์ไฮดรอลกิขนาด 1-1.5 ตัน  90,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชัยมงคลรุ่งเรืองกิจ โดยนาย พิสฐิพล เมฆพยัพ 90,000.00 ชัยมงคลรุ่งเรืองกิจ 90,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013403 17/7/2020

142 ซื
อ หลอดไฟ LED และ โคมดาวไลท์ 11,533.11 เฉพาะเจาะจง บริษัทไลท์ติ
ง แอนด ์อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 11,533.10 บริษัทไลท์ติ
ง แอนด ์อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 11,533.10 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013496 20/7/2020

143 ซื
อ วัสด ุspare part งานระบบปรับอากาศ 13,449.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 13,449.90 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 13,449.90 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013500 20/7/2020

144 จา้ง เปลี6ยน Servo Driver แกน X เครื6อง Wire-cut 33,137.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซดกิ(ประเทศไทย)จํากัด 33,137.90 บริษัท โซดกิ(ประเทศไทย)จํากัด 33,137.90 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013489 20/7/2020

145 ซื
อ กลอ่งกระดาษลกูฟูก 2,327.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ที.เค.บรรจุภัณฑ์ จํากัด 2,327.25 บริษัท เค.ที.เค.บรรจุภัณฑ์ จํากัด 2,327.25 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013505 20/7/2020

146 ซื
อ THF สําหรับใชว้ิเคราะหเ์ทคนิค GPC 50,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีออส ไซเอนทิฟิค จํากัด 50,504.00 บริษัทอีออส ไซเอนทิฟิค จํากัด 50,504.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013383 17/7/2020

147 จา้ง พัฒนาตน้แบบระบบเรดาหส์ําหรับตรวจจับการลม้ 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเซ็ค เซอร์วิส แอนด ์เอ็นจิเนียริ6ง 240,000.00 บริษัทเซ็ค เซอร์วิส แอนด ์เอ็นจิเนียริ6ง 240,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013619 21/7/2020

148 จา้ง เตรียมตัวอยา่งเพื6อวิเคราะหโ์ครงสรา้งจุลภาค และทดสอบคณุสมบัตทิางกลของโลหะ21,000.00 เฉพาะเจาะจง ปิยะพร สขุโชติ 21,000.00 Miss. ปิยะพร สขุโชติ 21,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013385 17/7/2020

149 ซื
อ กรีส (grease) 1,690.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 1,690.60 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 1,690.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013384 17/7/2020

150 ซื
อ สารเพิ6มฟอง (foaming) Sikaporo40 9,897.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัดเอส.เจ.เจเนรัล ซัพพลาย แอนด ์เซอร์วิส 9,897.50 หา้งหุน้สว่นจํากัดเอส.เจ.เจเนรัล ซัพพลาย แอนด ์เซอร์วิส 9,897.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013387 17/7/2020

151 ซื
อ เครื6องมือดัดอะครีลคิ 63,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลเินียร์ แอคทิวเอเตอร์ จํากัด 63,130.00 บริษัท ลเินียร์ แอคทิวเอเตอร์ จํากัด 63,130.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013481 20/7/2020

152 ซื
อ เครื6องมือกล 58,422.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 58,422.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 58,422.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013473 20/7/2020

153 ซื
อ FUKE 325 TRUE-RMS CLAMP METER 11,832.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอร์ซ จํากัด 11,832.86 บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอร์ซ จํากัด 11,832.86 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013470 20/7/2020

154 ซื
อ เครื6องบันทึกขอ้มูล (DATA LOGGER)  49,950.81 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคโนโลย ีอินสตรูเมนท์ จํากัด 49,950.81 บริษัทเทคโนโลย ีอินสตรูเมนท์ จํากัด 49,950.81 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013467 20/7/2020

155 ซื
อ นํ
าดื6ม 251,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จํากัด 251,998.00 บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จํากัด 251,998.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013621 21/7/2020

156 ซื
อ Syringe และ Graphite ferrule 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ สเปค จํากัด 5,885.00 ซายน์ สเปค จํากัด 5,885.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013474 20/7/2020

157 จา้ง Wire Cut เหล็กรางรถไฟ 6,420.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ6ง 6,420.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ6ง 6,420.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013389 17/7/2020

158 จา้ง Wire Cut ชิ
นงานวัสดไุทเทเนียม 2,086.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ6ง 2,086.50 หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ6ง 2,086.50 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013401 17/7/2020

159 ซื
อ สารเคมี 7,618.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 7,618.40 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 7,618.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013452 20/7/2020

160 ซื
อ Syringe filter 0.2um 7,690.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิคมาร์เก็ตติ
ง จํากัด 7,690.63 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิคมาร์เก็ตติ
ง จํากัด 7,690.63 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013409 17/7/2020

161 ซื
อ ผา้ใบงานเชื6อม 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัตสโึมโตะ ซสิเต็ม เทรดดิ
ง (ไทยแลนด)์ จํากัด 16,050.00 บริษัท มัตสโึมโตะ ซสิเต็ม เทรดดิ
ง (ไทยแลนด)์ จํากัด 16,050.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013511 20/7/2020

162 ซื
อ นํ
ามันเกียร์สําหรับมอเตอร์เกียร์ 41,569.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 41,569.50 บริษัท พีเอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 41,569.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013513 20/7/2020

163 ซื
อ เครื6องผลตินํ
าปลอดประจุ (DI) 73,616.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 99 อาร์.โอ.เท็กซท์ จํากัด 73,616.00 บริษัท 99 อาร์.โอ.เท็กซท์ จํากัด 73,616.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013577 21/7/2020

164 จา้ง เปลี6ยนท่ออ่อนตูด้ดูไอสารเคมี หอ้งM321 16,852.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด 16,852.50 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด 16,852.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013620 21/7/2020

165 ซื
อ วัสดสุํานักงาน 890.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 890.00 บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 890.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013509 20/7/2020

166 ซื
อ จัดซื
อภาชนะ Zirconia 49,216.96 เฉพาะเจาะจง AdValue Technology, LLC 49,216.96 AdValue Technology 49,216.96 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013526 20/7/2020

167 ซื
อ วัสด ุspare part 17,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 17,548.00 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 17,548.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013510 20/7/2020

168 ซื
อ สารเคมี 16,424.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 16,424.50 บริษัท กิบไทย จํากัด 16,424.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013581 21/7/2020

169 ซื
อ สารเคมี 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 27,820.00 บริษัท กิบไทย จํากัด 27,820.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013584 21/7/2020

170 จา้ง อบรมหลักสตูร แมชชนีวิชชั6นเบื
องตน้ 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วิชั6น เทคโนโลย ีจํากัด 85,600.00 บริษัท เอส พี วิชั6น เทคโนโลย ีจํากัด 85,600.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013698 22/7/2020

171 ซื
อ แบบหลอ่ 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ด ีโปรซัพพลายส ์จํากัด 58,850.00 บริษัท เอ็ม ด ีโปรซัพพลายส ์จํากัด 58,850.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013583 21/7/2020

172 ซื
อ Micropipette  28,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตตสิทิธิI เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด 28,569.00 บริษัท กิตตสิทิธิI เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด 28,569.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013576 21/7/2020

173 ซื
อ Dialysis tube MWCO 6-8 kDa 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาโคบสิ จํากัด 19,260.00 บริษัท ฟาโคบสิ จํากัด 19,260.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013664 22/7/2020

174 ซื
อ โหลดอิเล็กทรอนิกซก์ระแสตรง (Electronic Load) 50,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนทรอนิค จํากัด 50,718.00 บริษัท แอนทรอนิค จํากัด 50,718.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013668 22/7/2020

175 ซื
อ Cannon-Ubbelohde Viscometer calibrated 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด ์เคมิคัล จํากัด 29,960.00 บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด ์เคมิคัล จ 29,960.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013669 22/7/2020

176 จา้ง PM เครื6องมือ LABORATIRY WATER PURIFICATION  82,711.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แอดวานซ ์ซายน์แอนตฟิิค 82,711.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด แอดวานซ ์ซายน์แอนตฟิิค 82,711.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013660 22/7/2020

177 จา้ง สอบเทียบเครื6องวัดประสทิธิภาพการเผาไหม ้ 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลชูั6น จํากัด 10,486.00 บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลชูั6น จํากัด 10,486.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013661 22/7/2020

178 ซื
อ วัสดสุิ
นเปลอืง 12,797.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 12,797.20 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 12,797.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013662 22/7/2020

179 ซื
อ วัสดเุพื6อสรา้งการ์ดกันลมสําหรับเครื6องมือ Gel Permeation Chromatography  1,465.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 1,465.90 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 1,465.90 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013663 22/7/2020

180 จา้ง ตดิตั
งระบบควบคมุการเขา้-ออกอัตโนมัต ิ(Access Control System) 54,801.12 เฉพาะเจาะจง บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซคีอม จํากัด 54,801.12 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซคีอม จํากัด 54,801.12 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013697 22/7/2020

181 ซื
อ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื
อ 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดคิัล จํากัด 9,523.00 บริษัท บอร์เนียว เมดคิัล จํากัด 9,523.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013685 22/7/2020

182 ซื
อ นํ
ามันปัHมสญูญากาศ  4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มอเรสโก ้ (ไทยแลนด)์ จํากัด 4,494.00 บริษัท มอเรสโก ้ (ไทยแลนด)์ จํากัด 4,494.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013693 22/7/2020

183 ซื
อ NanoBone Block 32,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไดรว์ เด็นทั6ล อินคอร์ปอเรชั6น จํากั 32,980.00 บริษัทไดรว์ เด็นทั6ล อินคอร์ปอเรชั6น จํากั 32,980.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013694 22/7/2020

184 ซื
อ แก็สไนโตรเจนและแก็สออกซเิจน 3,124.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 3,124.40 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 3,124.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013709 22/7/2020
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185 จา้ง จัดจา้งเก็บและวิเคราะหข์อ้มูลสําหรับการทดสอบประสทิธิภาพแบตเตอรี6 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชนน  หริ6มสบื 22,000.00 นายณัฐชนน  หริ6มสบื 22,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013717 22/7/2020

186 จา้ง วิเคราะหท์ดสอบปริมาณโลหะหนักในสารสกัดเพคตนิและเซลลโูลเพคตนิ 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 7,490.00 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 7,490.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013716 22/7/2020

187 ซื
อ Software สําหรับ Upgrade เครื6อง Heating bath circulator 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 20,330.00 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 20,330.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013711 22/7/2020

188 จา้ง เชื6อมตอ่ระบบตูด้ดูไอสารเคมีหอ้งปฏบิัตกิาร 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด 42,800.00 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด 42,800.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013710 22/7/2020

189 ซื
อ จัดซื
ออุปกรณ์ควบคมุการไหลของก๊าซ (Mass Flow Controller) 126,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 126,260.00 บริษัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 126,260.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013659 22/7/2020

190 ซื
อ สารเคมี Urea และ Sodium dodecyl sulfate 7,811.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด 7,811.00 บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด 7,811.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013727 23/7/2020

191 ซื
อ โกร่งบดหนิโมรา (Agate Mortar Pestle) 12,305.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซอร์คอน ไซเอนซ ์ 12,305.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เซอร์คอน ไซเอนซ ์ 12,305.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013720 23/7/2020

192 ซื
อ ขอ้ซื
อ Eco cup 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ สเปค จํากัด 20,330.00 บริษัท ซายน์ สเปค จํากัด 20,330.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013726 23/7/2020

193 ซื
อ ตูด้ดูความชื
นแบบอัตโนมัต ิ 60,669.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.จี.อี. จํากัด                 60,669.00 บริษัท เอฟ.จี.อี. จํากัด 60,669.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013721 23/7/2020

194 ซื
อ แก๊สไนโตรเจน 99.5% แบบแพ็ค 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 9,202.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 9,202.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013743 24/7/2020

195 ซื
อ อ่างนํ
าควบคมุอุณหภมูิแบบหมุนวน (Heated Bath Circulator) 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตตสิทิธิI เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด 200,000.00 บริษัท กิตตสิทิธิI เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด 200,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013972 30/7/2020

196 ซื
อ Humidity Bottle Assembly 113,442.56 เฉพาะเจาะจง FUEL CELL TECHNOLOGIES, INC 113,442.56 FUEL CELL TECHNOLOGIES, INC 113,442.56 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013725 23/7/2020

197 ซื
อ เครื6องวัดความเป็นกรด-ดา่งและไอออนในสารละลาย (PH Meter) 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 42,800.00 บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 42,800.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013861 29/7/2020

198 จา้ง Wire Cut และกลงึชิ
นงานทดสอบ 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธ.ธนัช จํากัด 6,955.00 บริษัท ธ.ธนัช จํากัด 6,955.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013850 29/7/2020

199 จา้ง Wire Cut ชิ
นงาน SDK11 749.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ6ง 749.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ที เฮช อาร์ เอ็นจิเนียริ6ง 749.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013851 29/7/2020

200 จา้ง ทําชิ
นงาน jig สําหรับยดึกับชิ
นงานทดสอบ 11,598.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวี นิททัน จํากัด 11,598.80 บริษัท เอสวี นิททัน จํากัด 11,598.80 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013852 29/7/2020

201 ซื
อ Argon Gas 99.99% 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 7,490.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 7,490.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013763 24/7/2020

202 ซื
อ แผน่ทังสเตนคาร์ไบด์ 10,565.36 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.พี.ที. อินเตอร์เทรดดิ
ง เทคโนโลยี 10,565.36 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.พี.ที. อินเตอร์เทรดดิ
ง เทคโนโลย 10,565.36 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013764 24/7/2020

203 จา้ง สรา้งชดุจับยดึตัวอยา่ง (จิH ก) 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอซ.ีเอ็นจิเนียริ6ง โปรเจคท์ จํากัด 55,640.00 บริษัท เอสเอซ.ีเอ็นจิเนียริ6ง โปรเจคท์ จํากัด 55,640.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013875 29/7/2020

204 ซื
อ นํ
าดื6มบรรจุขวด 4,419.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอเดยี คลนี 4,419.10 หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอเดยี คลนี 4,419.10 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013856 29/7/2020

205 ซื
อ โตะ๊และเกา้อี
สํานักงาน 51,873.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 51,873.60 บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 51,873.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013891 29/7/2020

206 ซื
อ สารเคมี TETRAHYDROFURAN (THF) AR 2,086.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีออส ไซเอนทิฟิค จํากัด 2,086.50 บริษัทอีออส ไซเอนทิฟิค จํากัด 2,086.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013893 29/7/2020

207 จา้ง ขนสง่และกําจัดของเสยีอันตราย 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคลิ เอ็นจิเนียริ6ง จํากัด 49,220.00 บริษัท รีไซเคลิ เอ็นจิเนียริ6ง จํากัด 49,220.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20013857 29/7/2020

208 ซื
อ เครืองพิมพ์ 7,361.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 7,361.60 บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 7,361.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013859 29/7/2020

209 ซื
อ ซื
อวัสดรุะบบไฟฟ้าเพื6อตดิตั
งใหก้ับเครื6อง Hydraulic die cut 34,528.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 34,528.90 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 34,528.90 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013860 29/7/2020

210 ซื
อ วัสดตุดิตั
งระบบไฟฟ้าและประปาที6หอ้งปฏบิัตกิารตูค้อนเทนเนอร์ 8,956.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 8,956.44 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 8,956.44 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013944 30/7/2020

211 ซื
อ สเปรยป์รับอากาศ 7,490.00 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคณุรักษ์ 7,490.00 รา้น พัฒนากิจโดยนางสาวเมธินี โพธิพลคณุรักษ์ 7,490.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013894 29/7/2020

212 ซื
อ ถังขยะสแตนเลสและถังขยะพลาสตกิ 16,739.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 16,739.93 บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 16,739.93 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013896 29/7/2020

213 ซื
อ Hotplate magnetic stirrer และรถเข็นเอนกประสงค ์ 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอส.แล็บ จํากัด 36,915.00 บริษัท เอส.พี.เอส.แล็บ จํากัด (สํานักงานใหญ่) 36,915.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013874 29/7/2020

214 ซื
อ เครื6อง vacuum pump 69,229.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดัคทีฟ แวคคั6ม เทคโนโลย ีจํากัด 69,229.00 บริษัท โปรดัคทีฟ แวคคั6ม เทคโนโลย ีจํากัด 69,229.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013928 30/7/2020

215 ซื
อ อาหารเลี
ยง MEM alpha 32,035.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 32,035.80 บริษัท กิบไทย จํากัด 32,035.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20013943 30/7/2020
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