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1 ศว. ซื�อ สารเคมี 39,376.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 39,376.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 39,376.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001724 16/9/2020

2 ศว. จา้ง กั �นหอ้งปฏิบัตกิารกลุม่วจิัยนวัตกรรมการแปรรปูยาง MP139 165,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บิ, ก บ๊อก คอนเทนเนอร ์จํากัด 165,850.00 บรษิัท บิ, ก บ๊อก คอนเทนเนอร ์จํากัด 165,850.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20015844 1/9/2020

3 ศว. ซื�อ เบา้หลอม SP PL 150 HP (BD13L)  19,795.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิก บิสซเินส เซ็นเตอร ์จํากัด 19,795.00 บรษิัท แปซฟิิก บิสซเินส เซ็นเตอร ์จํากัด 19,795.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015847 1/9/2020

4 ศว. ซื�อ อเิล็กโทรดพมิพส์กรนีคารบ์อนและคารบ์อนปรับปรงุผิวชนดิสองขั�ว 13,054.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด 13,054.00 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด 13,054.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015849 1/9/2020

5 ศว. ซื�อ เม็ดพลาสตกิ 182,970.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 182,970.00 บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 182,970.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015843 1/9/2020

6 ศว. ซื�อ Partition 68,052.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีวเซอร ์จํากัด 68,052.00 บรษิัท ดไีวเซอร ์จํากัด 68,052.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015948 2/9/2020

7 ศว. ซื�อ อเิล็กโทรดพมิพส์กรนีคารบ์อนชนดิหนึ4งขั�ว 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด 5,350.00 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด 5,350.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015846 1/9/2020

8 ศว. จา้ง BM เครื4องตรวจสอบการเพิ4มปรมิาณ DNA (Real Tim PCR) 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยีนพลัส  จํากัด 16,050.00 บรษิัท ยีนพลัส  จํากัด 16,050.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20015850 1/9/2020

9 ศว. ซื�อ มา่นแสงเฉพาะตัวรับ 62,728.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จํากัด 62,728.75 บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จํากัด 62,728.75 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015848 1/9/2020

10 ศว. ซื�อ Methanol 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 6,420.00 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 6,420.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015845 1/9/2020

11 ศว. ซื�อ เม็ดพลาสตกิ 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั4นส ์จํากัด (มหาชน) 38,520.00 บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั4นส ์จํากัด (มหาชน) 38,520.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015882 1/9/2020

12 ศว. ซื�อ แก๊สไนโตรเจน แลแก๊สออกซเิจน 6,527.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 6,527.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 6,527.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015881 1/9/2020

13 ศว. จา้ง ทําป้ายกลุม่วจิัยนวัตกรรมการแปรรปูยางพรอ้มตดิตั�ง 69,550.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 69,550.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 69,550.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20015880 1/9/2020

14 ศว. ซื�อ อะไหล ่ACUMULATOR PACK 3.6V 3,099.79 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์บอรก์ (ไทยแลนด)์ จํากัด 3,099.79 บรษิัท อารเ์บอรก์ (ไทยแลนด)์ จํากัด 3,099.79 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015851 1/9/2020

15 ศว. ซื�อ คอมพวิเตอร ์Notebook 63,986.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด 63,986.00 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด 63,986.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016068 3/9/2020

16 ศว. ซื�อ วัสดรุะบบปรับอากาศ 12,583.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 12,583.20 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 12,583.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016017 3/9/2020

17 ศว. ซื�อ แก๊สคารบ์อนไดออกไซด์ 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 4,815.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 4,815.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015936 2/9/2020

18 ศว. ซื�อ วัสดแุละอปุกรณ์ในการทําวจิัย 12,305.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 12,305.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 12,305.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015935 2/9/2020

19 ศว. จา้ง  Wire cut ชิ�นงานเหล็ก 11,235.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ท ีเฮช อาร ์เอ็นจเินยีริ4ง 11,235.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ท ีเฮช อาร ์เอ็นจเินยีริ4ง 11,235.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20015941 2/9/2020

20 ศว. ซื�อ เม็ดลกูปืน SKF RB 6.0 MM. 2,140.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 2,140.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 2,140.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015934 2/9/2020

21 ศว. ซื�อ วัสดตุดิตั�งงานระบบไฟฟ้าหอ้ง 405 อาคาร INC2 B 26,201.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 26,201.30 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 26,201.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016018 3/9/2020

22 ศว. จา้ง สรา้งชั �นฟิลม์ตรวจจับสารเคมี 20,000.50 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปิยวรรณ ลี�เพง่ 20,000.00 นางสาว ปิยวรรณ ลี�เพง่ 20,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20015942 2/9/2020

23 ศว. ซื�อ วัสดรุะบบไฟฟ้า 11,796.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 11,796.75 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 11,796.75 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015958 2/9/2020

24 ศว. ซื�อ ชดุลา้งทําความสะอาดภายในขอ้  PULSAVAC PLUS HIP 48,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดไิทม ์จํากัด 48,600.00 บรษิัท เมดไิทม ์จํากัด 48,600.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015985 2/9/2020

25 ศว. จา้ง Wire cut ชิ�นงาน Tensile 963.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ท ีเฮช อาร ์เอ็นจเินยีริ4ง 963.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ท ีเฮช อาร ์เอ็นจเินยีริ4ง 963.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20015943 2/9/2020

26 ศว. ซื�อ อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์(เครื4องแกว้) 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 16,692.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 16,692.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015949 2/9/2020

27 ศว. ซื�อ สารเคม ีToluene AR grade 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 3,424.00 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 3,424.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015947 2/9/2020

28 ศว. จา้ง CAL สอบเทยีบเครื4องมอื RPA2000 , MDR , OZONETESTER  และเครื4อง Flexometer 51,895.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ซจี ีเอ็นจเินยีริ4ง 51,895.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซจี ีเอ็นจเินยีริ4ง 51,895.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016299 10/9/2020

29 ศว. ซื�อ พลาสตกิมว้น 256.80 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์ 256.80 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์ 256.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20015945 2/9/2020

30 ศว. ซื�อ Software Origin version 2020B 60,800.00 เฉพาะเจาะจง Solutions 4U Sdn Bhd (706527A) 60,800.00 Solutions 4U Sdn Bhd (706527A) 60,800.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016066 3/9/2020

31 ศว. จา้ง เตรยีมสารมาสเตอรแ์บทช ์ 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเซไก คัลเลอร ์จํากัด 5,350.00 บรษิัทเซไก คัลเลอร ์จํากัด 5,350.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016067 3/9/2020

32 ศว. ซื�อ แก๊ส 15,825.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 15,825.30 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 15,825.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016166 8/9/2020

33 ศว. ซื�อ เครื4องโทรศัพทแ์บบ IP Phone 107,856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ด ิเอ็กซเ์พริท์ ไอซที ีจํากัด 107,856.00 บรษิัท ด ิเอ็กซเ์พริท์ ไอซที ีจํากัด 107,856.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016226 9/9/2020

34 ศว. ซื�อ กระดานไวทบ์อรด์ 528.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด 528.00 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด 528.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016201 9/9/2020

35 ศว. ซื�อ วัสดสุําหรับใชง้านในงานวจิัย 25,389.93 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 25,389.90 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 25,389.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016227 9/9/2020

36 ศว. จา้ง ออกแบบ จัดทํา Backdrop กจิกรรมสานรัก สานสัมพันธ ์ครบรอบ 34 ปี เอ็มเทค 24,950.00 เฉพาะเจาะจง พดิา วังทอง 24,950.00 Miss. พดิา วังทอง 24,950.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016165 8/9/2020

37 ศว. จา้ง วเิคราะหโ์ซเดยีม แมกนเีซยีม และแคลเซยีมในสารละลาย 4,547.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิ4ง จํากัด 4,547.50 บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิ4ง จํากัด 4,547.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016199 9/9/2020

38 ศว. ซื�อ เม็ดพลาสตกิชวีภาพชนดิ PBAT 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พอลแิมทส ์จํากัด 14,445.00 บรษิัท พอลแิมทส ์จํากัด 14,445.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016200 9/9/2020

39 ศว. ซื�อ เครื4องวัดความหนาของผิวเคลอืบ(Dualscope) พรอ้มหัววัดความหนา 249,417.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี อนิโนเวเทค จํากัด 249,417.00 บรษิัท กรนี อนิโนเวเทค จํากัด 249,417.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016504 14/9/2020

40 ศว. ซื�อ เครื4องบันทกึขอ้มลู Data logger 85,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากสปีด โซลชูั4น กรุ๊ป 85,600.00 หา้งหุน้สว่นจํากสปีด โซลชูั4น กรุ๊ป 85,600.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016228 9/9/2020

41 ศว. ซื�อ ฮตีเตอรก์ระบอกในการใหค้วามรอ้น 11,770.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สวนหลวง เอ็นจเินยีริ4ง 11,770.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด สวนหลวง เอ็นจเินยีริ4ง 11,770.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016229 9/9/2020

42 ศว. จา้ง วเิคราะหท์ดสอบปรมิาณโลหะหนักในสารสกัดเพคตนิและเซลลโูลเพคตนิ 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 6,206.00 บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 6,206.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016296 10/9/2020

43 ศว. ซื�อ สารเคม ีChimassorb 2020 FDL 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอเอ็นซ ีเคมคิอลส ์จํากัด 40,660.00 บรษิัทเอเอ็นซ ีเคมคิอลส ์จํากัด 40,660.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016294 10/9/2020

44 ศว. ซื�อ เหล็ก HTCS130 46,231.18 เฉพาะเจาะจง ROVALMA 46,231.18 ROVALMA 46,231.18 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016230 9/9/2020

45 ศว. ซื�อ สารเคมี 4,868.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 4,868.50 บรษิัท กบิไทย จํากัด 4,868.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016210 9/9/2020

46 ศว. ซื�อ อปุกรณ์สําหรับงานวจิัย 3,327.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั4น จํากัด 3,327.70 บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั4น จํากัด 3,327.70 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016291 10/9/2020

47 ศว. ซื�อ อะไหลส่ําหรับตูอ้บ MEMMERT 3,509.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากัด 3,509.60 บรษิัท ไพรมัส จํากัด 3,509.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016506 14/9/2020

48 ศว. จา้ง BM เครื4องคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยพรอ้มระบบปฏิบัตกิาร 26,001.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ ีเอ เอ็น เอส จํากัด 26,001.00 บรษิัท ซ ีเอ เอ็น เอส จํากัด 26,001.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016507 14/9/2020

49 ศว. ซื�อ อะไหลเ่ครื4องควบคมุปรมิาตรนํ�าอัตโนมัต ิ9999 ลติร 571.38 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 571.38 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 571.38 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016508 14/9/2020

50 ศว. ซื�อ วัสดวุทิยาศาสตรเ์ขา้ Stock 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกษตรภัณฑ์ จํากัด 5,200.00 บรษิัท เกษตรภัณฑ์ จํากัด 5,200.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016385 11/9/2020

51 ศว. ซื�อ วัสดวุทิยาศาสตรเ์ขา้ Stock (ถงุมอื) 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 28,890.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 28,890.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016384 11/9/2020

52 ศว. ซื�อ กระดาษ A4 Stock 44,405.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สรุศริ ิจํากัด 44,405.00 บรษิัท สรุศริ ิจํากัด 44,405.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016383 11/9/2020

53 ศว. ซื�อ วัสดสุํานักงานเขา้ Stock 38,520.00 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์ 38,520.00 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์ 38,520.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016382 11/9/2020

54 ศว. จา้ง ซอ่มเครื4องวัดความใสหรอืสมบัตกิารผ่านของแสง 440,449.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอแลป ฟลอูดิ คอนโทรล จํากัด 440,449.45 บรษิัท ไอแลป ฟลอูดิ คอนโทรล จํากัด 440,449.45 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016537 14/9/2020

55 ศว. ซื�อ อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ 20,051.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 20,051.80 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 20,051.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016379 11/9/2020

56 ศว. จา้ง ปรับปรงุพื�นที4 สําหรับงานวจิัย  Battery Pack (MP144) 1,000,000.00 1,000,000.00

การประกาศเชญิชวนทั4วไป 
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) บรษิัท กรงุไทยรุง่เจรญิ จํากัด 1,000,000.00 บรษิัท กรงุไทยรุง่เจรญิ จํากัด 1,000,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016701 18/9/2020

57 ศว. ซื�อ วัสดตุดิตั�งงานระบบหอ้ง 706 INC2 อาคาร B 20,592.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 20,592.15 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 20,592.15 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016699 18/9/2020

58 ศว. ซื�อ อลมูเินยีมฟอยด ์สําหรับงานระบบปรับอากาศ 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเจ.ซ.ีพ.ีอตุสาหกรรม จํากัด 4,280.00 บรษิัทเจ.ซ.ีพ.ีอตุสาหกรรม จํากัด 4,280.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016521 14/9/2020

59 ศว. ซื�อ วัสดรุะบบปรับอากาศ 2,456.72 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 2,456.72 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 2,456.72 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016520 14/9/2020

60 ศว. ซื�อ แก๊สไนโตรเจน 99.5% แบบแพ็ค 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 9,202.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 9,202.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016530 14/9/2020

61 ศว. ซื�อ หมกึพมิพส์ําหรับเครื4องพริ�นเตอร ์BROTHER  รุน่ MFC-9140CDN 7,415.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 7,415.10 บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 7,415.10 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016522 14/9/2020

62 ศว. จา้ง ทําโครงฐานเทเลเลอรส์ําหรับสถานผีลติกระแสไฟฟ้าเคลื4อนที4สําหรับผูป้ระสบภัย 374,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โป๊วกี4 จํากัด 374,500.00 บรษิัท โป๊วกี4 จํากัด 374,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016679 17/9/2020

63 ศว. จา้ง ตั�งคา่ระบบ Remote Server Manager ของซอฟตแ์วร ์ANSYS บนระบบ HPC Cluster 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวทฟี เอ็กซต์รมีสิต ์จํากัด 50,000.00 บรษิัท อนิโนเวทฟี เอ็กซต์รมีสิต ์จํากัด 50,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016531 14/9/2020

64 ศว. ซื�อ Crucible Light ขนาด 20 uL 23,828.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 23,828.90 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 23,828.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016623 16/9/2020

65 ศว. ซื�อ วัสดงุานระบบปรับอากาศ 6,569.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 6,569.80 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 6,569.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016700 18/9/2020

66 ศว. จา้ง BM เครื4อง Cutting Machine 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสทพี ีแอ็ดวานซ ์โพรดักส ์จํากัด 26,750.00 บรษิัท เอสทพี ีแอ็ดวานซ ์โพรดักส ์จํากัด 26,750.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20017045 25/9/2020

67 ศว. จา้ง Bm เครื4องชั4ง RADWAG รุน่ WLC 2/A2  5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรซีสิซา่ จํากัด 5,350.00 บรษิัท พรซีสิซา่ จํากัด 5,350.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20017047 25/9/2020

68 ศว. ซื�อ วัสดเุตรยีมชิ�นงาน (นํ�ายาขัดเงาโลหะ) 3,595.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสทพี ีแอ็ดวานซ ์โพรดักส ์จํากัด 3,595.20 บรษิัท เอสทพี ีแอ็ดวานซ ์โพรดักส ์จํากัด 3,595.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016717 21/9/2020

69 ศว. ซื�อ เบรคเกอร ์ 7,960.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 7,960.80 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 7,960.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016722 21/9/2020

70 ศว. จา้ง ซอ่มผนังหอ้ง MP135, MP136, MP137 และหนา้ตา่งหอ้ง M606, M607, M611a 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พเิชษฐ ์สดุงาม 30,000.00 นาย พเิชษฐ ์สดุงาม 30,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016723 21/9/2020

71 ศว. จา้ง พนักงานรับสง่เอกสาร 218,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟีนกิซ ์แมสเซนเจอร ์เอ็กซเ์พรสเซอรว์สิ จํากัด 218,280.00 บรษิัท ฟีนกิซ ์แมสเซนเจอร ์เอ็กซเ์พรสเซอรว์สิ จํากัด 218,280.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016974 24/9/2020

72 ศว. ซื�อ วัสดงุานพน่สี 30,174.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส เอส แอดวานซ ์เทค จํากัด 30,174.00 บรษิัท เอส เอส แอดวานซ ์เทค จํากัด 30,174.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016721 21/9/2020

73 ศว. จา้ง เตรยีมสารมาสเตอรแ์บทช ์ 8,506.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเซไก คัลเลอร ์จํากัด 8,506.50 บรษิัทเซไก คัลเลอร ์จํากัด 8,506.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016729 22/9/2020

74 ศว. ซื�อ micro test tube 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 4,922.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 4,922.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016740 22/9/2020

75 ศว. ซื�อ แก๊ส Air Zero 3,370.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,370.50 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,370.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016752 22/9/2020

76 ศว. ซื�อ แก๊สไนโตรเจน 749.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 749.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 749.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016744 22/9/2020

77 ศว. ซื�อ ultrafiltration membrane แบบ cassette 27,927.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 27,927.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 27,927.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016749 22/9/2020

78 ศว. ซื�อ แก๊ส Nitrogen (N2) 99.99% และ Argon (Ar) 99.995% 3,659.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,659.40 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 3,659.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016758 22/9/2020

79 ศว. จา้ง ตดิตั�งจอ LED ระบบไฟ ระบบเสยีง และระบบ live System ในงานสัมมนาวชิาการ 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไมซเ์รน้ทด์อทคอม จํากัด 90,000.00 บรษิัท ไมซเ์รน้ทด์อทคอม จํากัด 90,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016836 23/9/2020

80 ศว. จา้งที4ปรกึษา ดา้นการพัสด ุ 360,000.00

การจา้งที4ปรกึษา 
วธิเีฉพาะเจาะจง นาย สมพร หลงปาน 360,000.00 นาย สมพร หลงปาน 360,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20017039 25/9/2020

81 ศว. ซื�อ Digital Load Cell Indicator 8,731.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากัด 8,731.20 บรษิัท ไพรมัส จํากัด 8,731.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016822 22/9/2020

82 ศว. จา้ง ปรับระดับพื�นที4หลังหอ้ง MP138-142 อาคาร MTEC Pilot Plant 15,350.00 เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 15,350.00 นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 15,350.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016837 23/9/2020

83 ศว. ซื�อ เกา้อี�ทรงสงู หอ้ง Pantry ชั �น 2 อาคารโรงงานตน้แบบ 13,375.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พลเฟอรน์เิจอร์ 13,375.00 หา้งหุน้สว่นจําก พลเฟอรน์เิจอร์ 13,375.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016863 23/9/2020

84 ศว. จา้ง สรา้งแมพ่มิพอ์ัดรดีอะลมูเินยีมและผลติชิ�นงานรดีอะลมูเินยีม 294,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลดส์ตารเ์มททอล จํากัด 294,250.00 บรษิัท โกลดส์ตารเ์มททอล จํากัด 294,250.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016972 24/9/2020

85 ศว. ซื�อ Petri dish 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 1,605.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 1,605.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016849 23/9/2020

86 ศว. ซื�อ เหล็กแผ่น 23,513.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศรเีพชรโลหะ จํากัด 23,513.25 บรษิัท ศรเีพชรโลหะ จํากัด 23,513.25 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20016875 23/9/2020

87 ศว. จา้ง วเิคราะหค์ลอไรดแ์ละซัลเฟตในสารละลาย 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิ4ง จํากัด 5,350.00 บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิ4ง จํากัด 5,350.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20016850 23/9/2020

88 ศว. ซื�อ หัววัด Du Nouy Ring สําหรับวเิคราะหค์า่ surface tension 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ทจ์ํากัด 47,000.00 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ทจ์ํากัด 47,000.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20017035 25/9/2020

89 ศว. จา้ง ถา่ยเอกสาร 64,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 64,200.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 64,200.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20017025 25/9/2020

90 ศว. ซื�อ อปุกรณ์บันทกึอณุหภูม ิความชื�น 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมควิบ์ จํากัด 22,470.00 บรษิัท คอมควิบ์ จํากัด 22,470.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20017013 25/9/2020

91 ศว. ซื�อ อะไหลส่ําหรับการซอ่มเครื4องดงึยืดฟิลม์สองทศิทาง (Shaft และ Bearing) 26,906.28 เฉพาะเจาะจง Bruckner Servtec GmbH 26,906.28 Bruckner Servtec GmbH 26,906.28 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20017014 25/9/2020

92 ศว. ซื�อ รถเข็นของเอนกประสงค ์ 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด 2,100.00 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด 2,100.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20017037 25/9/2020

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจ้าง เดือนกนัยายน 2563
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