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ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัท ี	เอกสาร

1 ศว. ซื�อ วัสดสุําหรับใชใ้นงานวิจัย  60,662.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร เซอร์วิส จํากัด 60,662.15 บริษัท โกร เซอร์วิส จํากัด 60,662.15 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004496 19/1/2021

2 ศว. ซื�อ ชดุทดสอบโปรตนีที+ก่อใหเ้กิดการแพ ้FitKit 125,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 125,832.00 บริษัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลยี 125,832.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004499 19/1/2021

3 ศว. จา้ง ซอ่มและสอบเทียบโหลดเซลลส์ําหรับอุปกรณ์ทดสอบแรงดงึและกดเอนกประสงค ์ 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินสตรอน (ประเทศไทย) จํากัด 54,570.00 บริษัท อินสตรอน (ประเทศไทย 54,570.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21003994 7/1/2021

4 ศว. ซื�อ แบตเตอรี+สําหรับ Exit Light  7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส ์จํากัด 7,190.40 บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ 7,190.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003965 7/1/2021

5 ศว. ซื�อ นํ�ามันดเีซลและอื+น ๆ 22,555.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 22,555.60 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 22,555.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003996 7/1/2021

6 ศว. ซื�อ โชค้ประตแูละอื+น ๆ 38,097.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด 38,097.35 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย 38,097.35 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003928 6/1/2021

7 ศว. ซื�อ ชดุ Vaccum dessicator 214,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 214,000.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์214,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003904 6/1/2021

8 ศว. จา้ง ขนยา้ยและตดิตั�งเฟอร์นิเจอร์ MP 210 78,152.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด 78,152.80 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด 78,152.80 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21003927 6/1/2021

9 ศว. จา้ง พิมพ์ และเขา้เลม่เอกสารผลงาน 285,690.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วี เอส เอท อินเตอร์ 285,690.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วี เอส เอท 285,690.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21003988 7/1/2021

10 ศว. ซื�อ วัสดเุก็บตัวอยา่งทดสอบการยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพของวัสดุ 4,387.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 4,387.00 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย 4,387.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003924 6/1/2021

11 ศว. ซื�อ แก๊ส Argon High Purity Purity 99.995% 5,692.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5,692.40 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 5,692.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003902 6/1/2021

12 ศว. ซื�อ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊แบบสองหนา้จอ 96,995.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท์ จํากัด 96,995.50 บริษัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท์ 96,995.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004015 8/1/2021

13 ศว. จา้ง ทําแม่พิมพ์ซลิโิคน 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซลิโมเดล จํากัด 12,840.00 บริษัท ซลิโมเดล จํากัด 12,840.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21003903 6/1/2021

14 ศว. ซื�อ Magnetic bar 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด 4,066.00 บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ 4,066.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004017 8/1/2021

15 ศว. จา้ง ตดิตั�งฉากกั�น PVC, ผนังกั�นกระจกกรอบอลมูิเนียม, ตดิตั�งม่านมว้น ชั�น 7 อาคาร INC2 Tower B 141,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั�งกิมฮง เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 141,668.00 บริษัทตั�งกิมฮง เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 141,668.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21004131 11/1/2021

16 ศว. ซื�อ ไนโตรเจนเหลว 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รังสติอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 27,820.00 บริษัท รังสติอินดัสเทรียลแก๊ส 27,820.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003999 7/1/2021

17 ศว. ซื�อ วัสดเุพื+อตดิตั�งเครื+องปรับอากาศหอ้ง M516 12,755.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด 12,755.47 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด 12,755.47 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003995 7/1/2021

18 ศว. จา้ง ผลติชิ�นงาน eye bolts ดว้ยวิธีตัดรอ้นขึ�นรูปทองเหลอืง พรอ้มทําเกลยีว 41,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรพนิต จํากัด 41,088.00 บริษัท วรพนิต จํากัด 41,088.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21004014 8/1/2021

19 ศว. ซื�อ วัสดสุํานักงานเขา้ Stock 19,294.24 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคณุรักษ์ 19,294.24 รา้น พัฒนากิจโดยนางสาวเมธินี 19,294.24 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004093 11/1/2021

20 ศว. ซื�อ กระดาษทิชชูเ่ขา้ Stock 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเนอร์ เปเปอร์ จํากัด 8,667.00 บริษัท วินเนอร์ เปเปอร์ จํากัด 8,667.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004092 11/1/2021

21 ศว. จา้ง PM 2 ครั�ง/ปี เครื+อง FT-IR Imaging System เลขครุภัณฑ์ 6630-027-0001-0000224-000  67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บรูเกอร์ สวิสเซอร์แลนด ์เอจี จํากัด 67,410.00 บรูเกอร์ สวิสเซอร์แลนด ์เอจี 67,410.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21004096 11/1/2021

22 ศว. จา้ง PM 2 ครั�ง/ปี เครื+อง FT-IR Imaging System เลขครุภัณฑ์ 6630-027-0001-0000032-000  49,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จํากัด 49,434.00 บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จํากัด 49,434.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21004086 11/1/2021

23 ศว. จา้ง จัดทําระบบฐานขอ้มูล Web-based application 290,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรีนิตี� รูทส ์จํากัด 290,000.00 บริษัท ทรีนิตี� รูทส ์จํากัด 290,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21004164 12/1/2021

24 ศว. ซื�อ เครื+องวัดคา่การดดูกลนืแสง พรอ้มอุปกรณ์ 235,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 235,000.00 บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 235,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004190 13/1/2021

25 ศว. ซื�อ ก๊าซอาร์กอน 99.99% 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 3,745.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 3,745.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004208 13/1/2021

26 ศว. จา้ง สํารวจและวิเคราะหข์อ้มูลการใชพ้ลังงานในรถจักรยานยนตแ์ละรถสามลอ้ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทวิภา บัญดษิฐ์ 20,000.00 นางสาวนันทวิภา บัญดษิฐ์ 20,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21004161 12/1/2021

27 ศว. ซื�อ อุปกรณ์ทั+วไปในหอ้งปฏบิัตกิาร 12,160.55 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 12,160.55 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 12,160.55 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004162 12/1/2021

28 ศว. จา้ง Wire Cut ทําชิ�นงานทดสอบ 19,200.00 เฉพาะเจาะจง นาย ศักดิ>ดา เกิดการ 19,200.00 นาย ศักดิ>ดา เกิดการ 19,200.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21004121 11/1/2021

29 ศว. จา้ง ทําสื+อประชาสัมพันธ์ ไดแ้ก่ โรลอัพ แผน่พับ ชดุบอร์ดนิทรรศการ และเคาเตอร์ออกบธู 71,121.83 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มีเดยี 71,121.83 หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช. 71,121.83 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21004458 18/1/2021

30 ศว. ซื�อ ผงโครเมียมและผงทองแดง 206,670.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คมี+ อินเตอร์เนชั+นแนล(ประเทศไทย) 206,670.50 บริษัท แอ็คมี+ อินเตอร์เนชั+นแนล 206,670.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004258 14/1/2021

31 ศว. ซื�อ หลอด LED สําหรับ spare part ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 14,524.72 เฉพาะเจาะจง บริษัทไลท์ติ�ง แอนด ์อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน 14,524.72 บริษัทไลท์ติ�ง แอนด ์อีควิปเมนท์ 14,524.72 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004213 13/1/2021

32 ศว. ซื�อ ชดุเครื+องมือวิเคราะหภ์าพสําหรับกลอ้งจุลทรรศน์ 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัชมอร์ พรีซชิั+น จํากัด 100,000.00 บริษัท รัชมอร์ พรีซชิั+น จํากัด 100,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004462 19/1/2021

33 ศว. ซื�อ อุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลแบบโซลดิสเตตไดรฟ์ความเร็วสงูขนาด 2 เทระไบต์ 16,959.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คณูพันพิม จํากัด 16,959.50 บริษัท คณูพันพิม จํากัด 16,959.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004341 15/1/2021

34 ศว. ซื�อ อุปกรณ์ขันยดึ Bolt และ Nut 13,054.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 13,054.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 13,054.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004342 15/1/2021

35 ศว. ซื�อ ลอ้รถไฟ 54,698.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอีาร์อาร์ซ-ีซอีาร์ซ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด   54,698.40 บริษัท ซอีาร์อาร์ซ-ีซอีาร์ซ ี(ไทยแลนด์ 54,698.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004288 14/1/2021

36 ศว. ซื�อ ถุงมือไนไตร Ansell 7,430.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี. บวรกิตติ> จํากัด 7,430.08 บริษัท เอส.พี. บวรกิตติ> จํากัด 7,430.08 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004357 15/1/2021

37 ศว. ซื�อ ขอ้ตอ่แกว้ 3,531.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 3,531.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 3,531.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004343 15/1/2021

38 ศว. ซื�อ Vials และ Caps 15,675.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมานี คอร์ปอเรชั+น จํากัด 15,675.50 บริษัทอมานี คอร์ปอเรชั+น จํากัด 15,675.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004303 14/1/2021

39 ศว. ซื�อ ขวดกน้กลมและ condenser 4,504.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 4,504.70 บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี ( 4,504.70 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004349 15/1/2021

40 ศว. ซื�อ หมึกพิมพ์ 1,797.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จํากัด 1,797.60 บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 1,797.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004300 14/1/2021

41 ศว. ซื�อ อุปกรณ์เคมี 3,123.33 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 3,123.33 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 3,123.33 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004305 14/1/2021

42 ศว. ซื�อ สาร n-hexadecane 99%  30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตร โซลชูั+น จํากัด 30,816.00 บริษัท ไตร โซลชูั+น จํากัด 30,816.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004355 15/1/2021

43 ศว. ซื�อ รถเข็นของ 10,641.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 10,641.15 บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 10,641.15 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004360 15/1/2021

44 ศว. ซื�อ อาหารเลี�ยง EMEM และสารละลาย DPBS 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 30,816.00 บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 30,816.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004371 15/1/2021

45 ศว. จา้ง ทดสอบ current cycle test แบบ Static Heating Stability 128,400.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื+อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์128,400.00 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื+อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์128,400.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21004438 18/1/2021

46 ศว. ซื�อ Peroxide Test Strip 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 1,926.00 บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย 1,926.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004425 18/1/2021

47 ศว. ซื�อ ผงแกว้ชนิด GM27884 UF 0.7 m sil6% และ GM27884 K4 sil0.5% 64,600.00 เฉพาะเจาะจง SCHOTT AG 64,600.00 SCHOTT AG 64,600.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004418 18/1/2021

48 ศว. ซื�อ วัสดสุําหรับใชใ้นการวิจัย 17,326.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิซมูิ (ไทยแลนด)์ จํากัด 17,326.86 บริษัท มิซมูิ (ไทยแลนด)์ จํากัด 17,326.86 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004417 18/1/2021

49 ศว. ซื�อ เซ็นเซอร์วัดความเร็วลมและทิศทางลม 78,324.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไรสซ์ิ+ง ซอร์ซ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 78,324.00 บริษัท ไรสซ์ิ+ง ซอร์ซ แอนด ์ซัพพลาย 78,324.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004416 18/1/2021

50 ศว. ซื�อ สารเคมี 8,003.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 8,003.60 บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย 8,003.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004412 18/1/2021

51 ศว. ซื�อ ชดุระบบควบคมุการไหลของแก๊สพรอ้มชดุควบคมุอุณหภมูิใน Reactor 408,633.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด 408,633.00 บริษัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย 408,633.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004502 19/1/2021

52 ศว. ซื�อ แก๊ส Nitrogen High Purity 99.99% 1,177.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,177.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 1,177.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004466 19/1/2021

53 ศว. จา้ง ตดิตั�งผนังอลมูิเนียม หอ้งMP210 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พิเชษฐ ์สดุงาม 40,000.00 นาย พิเชษฐ ์สดุงาม 40,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21004467 19/1/2021

54 ศว. ซื�อ วัสดงุานบา้นงานครัว 16,904.45 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอเดยี คลนี 16,904.45 หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอเดยี คลนี 16,904.45 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004569 20/1/2021

55 ศว. ซื�อ แก๊ส Helium High Purity และแก๊ส Air zero grade 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 19,688.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 19,688.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004468 19/1/2021

56 ศว. ซื�อ สารเคมีสําหรับใชใ้นโครงการ 7,126.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 7,126.20 บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย 7,126.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004469 19/1/2021

57 ศว. ซื�อ วัสดอุุปกรณ์ไฟฟ้าและอื+นๆ 25,776.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 25,776.30 บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 25,776.30 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004565 20/1/2021

58 ศว. ซื�อ ถุงมือ Nitrile 4,975.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 4,975.50 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 4,975.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004824 26/1/2021

59 ศว. ซื�อ เครื+องวัดอุณหภมูิพรอ้มขาตั�ง 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 5,778.00 บริษัท เอส.ด.ีวี. เอ็นจิเนียริ+ง จํากัด 5,778.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004566 20/1/2021

60 ศว. ซื�อ ท่อ FLEXIBLE HOSE และอุปกรณ์ประกอบ 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากัด 16,264.00 บริษัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากัด 16,264.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004588 21/1/2021

61 ศว. ซื�อ เครื+องตรวจสอบการเรืองแสง และนํ�ายาเรืองแสง 99,724.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นดทีี อินสตรูเมน้ท์ (ประเทศไทย) จํากัด 99,724.00 บริษัทเอ็นดทีี อินสตรูเมน้ท์ (ประเทศไทย99,724.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004826 26/1/2021

62 ศว. ซื�อ วัสดเุพื+อใชใ้นการวิจัย 19,474.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 19,474.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ1์9,474.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004589 21/1/2021

63 ศว. ซื�อ ลวดโลหะผสมกลุม่เหล็กสําหรับงานเชื+อมแบบฟลักซค์อร์ 21,667.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชเทค อินเตอร์เวล จํากัด 21,667.50 บริษัท ริชเทค อินเตอร์เวล จํากัด 21,667.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004829 26/1/2021

64 ศว. ซื�อ Ceramic thermowell PTFE coated 13,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สทิธิพรแอสโซซเิอส จํากัด 13,696.00 บริษัท สทิธิพรแอสโซซเิอส จํากัด 13,696.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004595 21/1/2021

65 ศว. ซื�อ สารจับตัวยาง 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซน์ ไดแอกนอสตกิ แมททีเรียล จํากัด 10,700.00 บริษัท ไซน์ ไดแอกนอสตกิ แมททีเรียล 10,700.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004832 26/1/2021

66 ศว. ซื�อ เครื+องเจียรไรส้ายพรอ้มอุปกรณ์ 24,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จัมโบ ้เอ อินดัสทรี จํากัด 24,380.00 บริษัท จัมโบ ้เอ อินดัสทรี จํากัด 24,380.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004871 27/1/2021

67 ศว. ซื�อ เครื+องแกว้สําหรับประกอบ lab-setup 3,349.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชน์นําดี 3,349.10 หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชน์นําดี 3,349.10 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004851 26/1/2021

68 ศว. ซื�อ ขวดสําหรับวิเคราะหต์ัวอยา่งดว้ยเครื+อง GC 9,127.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 9,127.10 บริษัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 9,127.10 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004858 26/1/2021

69 ศว. ซื�อ SSD ขนาด 2TB 18,981.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท์ จํากัด 18,981.80 บริษัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท์ 18,981.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004860 26/1/2021

70 ศว. ซื�อ ฮาร์ดดสิก์ และเอสเอสดแีบบพกพา 37,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีโซลชูั+น แอนด ์เซอร์วิส จํากัด 37,878.00 บริษัท ไอทีโซลชูั+น แอนด ์เซอร์วิส 37,878.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004861 26/1/2021

71 ศว. ซื�อ Cover glass for counting chamber 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 1,712.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 1,712.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004596 21/1/2021

72 ศว. ซื�อ แก๊ส Methane 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 19,260.00 บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 19,260.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004618 21/1/2021

73 ศว. ซื�อ แก๊สอาร์กอน Industrial Grade Purity 99.99 % 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 4,494.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 4,494.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004795 26/1/2021

74 ศว. ซื�อ แก๊สไฮโดรเจน Purity 99.8% 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 9,309.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 9,309.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004797 26/1/2021

75 ศว. ซื�อ ใบตัดเพชร 58,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซมเพรพ จํากัด 58,315.00 บริษัท แซมเพรพ จํากัด 58,315.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004801 26/1/2021

76 ศว. ซื�อ วัสดสุําหรับลา้งเครื+องขึ�นรูปฟิลม์ 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซฟิิคคัลเลอร์ จํากัด 87,740.00 บริษัท แปซฟิิคคัลเลอร์ จํากัด 87,740.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004808 26/1/2021

77 ศว. ซื�อ แก๊สผสม 5% H2S ใน Hydrogen และ แก๊สผสม 10% NO ใน Helium 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 59,920.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 59,920.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004900 27/1/2021

78 ศว. ซื�อ Nitrogen Ultra High Purity 99.999 % 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 8,560.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 8,560.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004901 27/1/2021

79 ศว. ซื�อ ลกูบล็อก และดา้มขันฟรี 3,745.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 3,745.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 3,745.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004872 27/1/2021

80 ศว. ซื�อ สารกรองเรซนิ 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลเตอร์ ซัพพลายจํากัด 2,942.50 บริษัท ฟิลเตอร์ ซัพพลายจํากัด 2,942.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004875 27/1/2021

81 ศว. ซื�อ สารเคมีและอุปกรณ์สําหรับใชใ้นการวิจัย 16,467.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 16,467.30 บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 16,467.30 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004878 27/1/2021

82 ศว. ซื�อ D-MEM, DPBS, Trypsin, Antibiotic 10,689.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 10,689.30 บริษัท กิบไทย จํากัด 10,689.30 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004885 27/1/2021

83 ศว. ซื�อ HEPES solution 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 4,494.00 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 4,494.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21004889 27/1/2021

84 ศว. จา้ง ทําโครงสรา้งรถโดยสาร และเฟรมคัสซจีําลอง 320,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกิจยนต ์(1986) จํากัด 320,000.00 บริษัท สหกิจยนต ์(1986) จํากัด 320,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21004982 28/1/2021
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