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ลําดบัที	 ศูนย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวั
ผูเ้สียภาษี

สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ราคาที	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลือก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร ผูร้บัผดิชอบ สถานะ

1 ศว. ซื�อ ชุดอุปกรณ์สําหรับการวัดขนาดและวเิคราะหส์ลักเกลยีวดว้ยภาพ 621,509.50 621,509.50 คัดเลอืก 0105549090014 00000 บรษิัท เอส พี วชิั%น เทคโนโลยี จํากัด 620,600.00 บรษิัท เอส พี วชิั%น เทคโนโลยี จํากัด 620,600.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006391 2/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

2 ศว. ซื�อ สารเคม ีD-Lactic acid และ D-lactide 362,700.00 เฉพาะเจาะจง HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD 362,700.00 HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD 362,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006373 2/3/2021 นางสาว ปณิตา ปรชีาอนันต์ done

3 ศว. จา้ง เตรยีมตัวอย่างทดสอบและทดสอบสมบัตทิางกล 209,292.00 เฉพาะเจาะจง 0105549044195 00000 บรษิัท ศูนย์วจิัยโลหะวทิยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จํากัด 209,292.00 บรษิัท ศูนย์วจิัยโลหะวทิยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จํากัด 209,292.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006312 1/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย done

4 ศว. ซื�อ กระดาษ A4 เขา้ Stock 44,405.00 เฉพาะเจาะจง 0105534031963 00000 บรษิัท สุรศริ ิจํากัด 44,405.00 บรษิัท สุรศริ ิจํากัด 44,405.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006491 3/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ done

5 ศว. ซื�อ อุปกรณ์สําหรับเป็นอะไหล่ ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้ 15,996.50 เฉพาะเจาะจง 0125561006435 00000 บรษิัท เอซ ีซสิเต็ม คอนโทรล โซลูชั%น จํากัด   15,996.50 บรษิัท เอซ ีซสิเต็ม คอนโทรล โซลูชั%น จํากัด   15,996.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006351 2/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

6 ศว. ซื�อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์ขา้ Stock (กระดาษเช็ดมอื) 14,445.00 เฉพาะเจาะจง 0135536001026 00000 บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด 14,445.00 บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด 14,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006490 3/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ done

7 ศว. ซื�อ สาร Molybdenum Trioxide 82,238.06 เฉพาะเจาะจง 0135557001718 00000 บรษิัท แอ๊กโซ เคมคิอลส ์แอนด ์เซอรว์สิเซส จํากัด 82,238.06 บรษิัท แอ๊กโซ เคมคิอลส ์แอนด ์เซอรว์สิเซส 82,238.06 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006350 2/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย done

8 ศว. ซื�อ วัสดุรองรับอลูมนิาสําหรับการเตรยีมตัวเร่งปฏกิริยิา 10,914.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 10,914.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 10,914.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006357 2/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย done

9 ศว. ซื�อ FEP Film for Propoly Moai 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 0125558025297 00000 บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั%น จํากัด 1,400.00 บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั%น จํากัด 1,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006374 2/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

10 ศว. ซื�อ แก๊สออกซเิจน 3,638.00 เฉพาะเจาะจง 0107537000785 00006 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3,638.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3,638.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006358 2/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

11 ศว. จา้ง Wire cut ชิ�นงาน stud bolt  5,000.00 เฉพาะเจาะจง 3130100533667 00000 นาย ศักดิ4ดา เกดิการ 5,000.00 นาย ศักดิ4ดา เกดิการ 5,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006370 2/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย done

12 ศว. จา้ง เปลี%ยนนํ�ามันเครื%องและอุปกรณ์กรองต่าง ๆ ของเครื%องอัดอากาศ  (เลขครุภัณฑ์ 38,006.40 เฉพาะเจาะจง 0105543112121 00000 บรษิัท ไอทพีี เพาเวอร ์จํากัด 38,006.40 บรษิัท ไอทพีี เพาเวอร ์จํากัด 38,006.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006377 2/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

13 ศว. จา้ง ออกแบบชุดควบคุม I/O มอเตอรส์ําหรับระบบป้อนชิ�นงานอัตโนมัติ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง 1449900432236 00000 นาย เทยีนเอก พัวไพบูลย์ 15,000.00 นาย เทยีนเอก พัวไพบูลย์ 15,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006372 2/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย done

14 ศว. ซื�อ สาร Polyethylenimine, branched 17,548.00 เฉพาะเจาะจง 0103521013676 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 17,548.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 17,548.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006380 2/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

15 ศว. ซื�อ ขวดสําหรับใส่ตัวอย่างและสารเคมี 34,240.00 เฉพาะเจาะจง 0105536054243 00000 บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั%น จํากัด 34,240.00 บรษิัทอมาน ีคอรป์อเรชั%น จํากัด 34,240.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006381 2/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

16 ศว. ซื�อ โปรตนีถั%วเขยีว Mung bean protein 68,975.00 เฉพาะเจาะจง SUZHOU ET PHARCHEM CO.LTD 68,975.00 SUZHOU ET PHARCHEM CO.LTD 68,975.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006378 2/3/2021 นางสาว ปณิตา ปรชีาอนันต์ done

17 ศว. ซื�อ อุปกรณ์วทิยาศาสตร ์ 16,467.30 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 16,467.30 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 16,467.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006383 2/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

18 ศว. จา้ง ทําตารางปัจจัยการผลติและผลผลติ ปี 2559–2562 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 1100400653785 00000 นายศุภสนิ อทิธพิัทธว์งศ์ 90,000.00 นายศุภสนิ อทิธพิัทธว์งศ์ 90,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006384 2/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

19 ศว. ซื�อ วัสดุระบบไฟฟ้า ตดิตั�งไฟส่องสว่างในcanopy หอ้ง607 ชั�น6 อาคาร Inc2-B 9,715.60 เฉพาะเจาะจง 0735563008120 00000 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 9,715.60 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 9,715.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006600 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

20 ศว. ซื�อ อุปกรณ์ซ่อมแซมท่อนํ�าฝนและอื%น ๆ 11,753.95 เฉพาะเจาะจง 0735563008120 00000 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 11,753.95 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 11,753.95 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006602 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

21 ศว. ซื�อ นํ�ายาฟรอีอน และอุปกรณ์อ ื%น ๆ 5,232.30 เฉพาะเจาะจง 0105557039901 00000 บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 5,232.30 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด 5,232.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006606 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

22 ศว. จา้ง ซ่อมครุภัณฑส์ํานักงาน (โซฟา) เพื%อนําไปใชง้านหอ้ง M112 14,980.00 เฉพาะเจาะจง 0103523014696 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด พลเฟอรน์เิจอร์ 14,980.00 หา้งหุน้ส่วนจําก พลเฟอรน์เิจอร์ 14,980.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006829 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

23 ศว. ซื�อ สําหรับทดสอบฟิลม์ 6,687.50 เฉพาะเจาะจง 0105530020975 00000 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 6,687.50 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 6,687.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006649 5/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย done

24 ศว. จา้ง BM เครื%องอัดระบบไฮดรอลกิสําหรับขึ�นรูป  หมายเลขครุภัณฑ ์3411-003-0001 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 0105530019519 00000 บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินยีริ%ง จํากัด 4,280.00 บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินยีริ%ง จํากัด 4,280.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006703 8/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

25 ศว. จา้ง PM 1ครั�ง/ปี  เครื%องปั�มไฮดรอลกิไฟฟ้า HHB-700D หมายเลขครุภัณฑ ์ 4320- 9,095.00 เฉพาะเจาะจง 0145557003044 00000 บรษิัท ทอีารเ์ค (ประเทศไทย) จํากัด 9,095.00 บรษิัท ทอีารเ์ค (ประเทศไทย) จํากัด 9,095.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006700 8/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ approved

26 ศว. จา้ง ซ่อม Pipette 1-10mL 3,980.40 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 3,980.40 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 3,980.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006698 8/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

27 ศว. ซื�อ Crucible ขนาด 40 uL 32,332.73 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 32,332.73 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 32,332.73 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006607 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

28 ศว. ซื�อ ยางซลิโคน ตาข่ายเทฟลอน และ ผา้ซลี 14,017.00 เฉพาะเจาะจง 0705564000335 00000 บรษิัท ทรปิเปิ�ล พี กรนี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด  14,017.00 บรษิัท ทรปิเปิ�ล พี กรนี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด  14,017.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006609 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

29 ศว. ซื�อ วัสดุสํานักงานเขา้ Stock 24,001.17 เฉพาะเจาะจง 3101300427047 00000 รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์ 24,001.17 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์ 24,001.17 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006695 8/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ done

30 ศว. ซื�อ เข็มฉดียา ความยาว 6 นิ�ว 8,132.00 เฉพาะเจาะจง 0105536054243 00000 บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั%น จํากัด 8,132.00 บรษิัทอมาน ีคอรป์อเรชั%น จํากัด 8,132.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006610 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

31 ศว. ซื�อ สารเคม ี 53,114.80 เฉพาะเจาะจง 0105552040022 00000 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 53,114.80 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 53,114.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006611 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

32 ศว. ซื�อ แก๊ส Argon Industrial Grade Purity 99.99% 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 0105530020975 00000 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 7,490.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 7,490.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006613 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

33 ศว. ซื�อ ไนโตรเจนเหลว 13,910.00 เฉพาะเจาะจง 0135554000192 00000 บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 13,910.00 บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 13,910.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006614 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

34 ศว. ซื�อ ไนโตรเจนเหลว 13,910.00 เฉพาะเจาะจง 0135554000192 00000 บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 13,910.00 บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 13,910.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006616 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

35 ศว. จา้ง ตดิตั�งผนังกั �นหอ้งกระจกกรอบอลูมเินยีม หอ้ง 205 ชั�น 2 อาคาร MTEC 44,726.00 เฉพาะเจาะจง 0135560017671 00000 บรษิัท ตั�งกมิฮง เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 44,726.00 บรษิัทตั�งกมิฮง เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 44,726.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006617 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

36 ศว. จา้ง BM เครื%อง FT-IR Imaging Microscope (รุ่น Vertex 70 (Mid-Far Infrared) with Hyperion 71,155.00 เฉพาะเจาะจง 0100545001250 00000 บรษิัท บรูเกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจ ีจํากัด 71,155.00 บรูเกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจี 71,155.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006767 9/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

37 ศว. จา้ง PM 1ครั�ง/ปี  เครื%องมอื กลอ้งจุลทรรศนช์นดิหัวกลับพรอ้มชุดถ่ายภาพ ยี%หอ้ ไลกา้ 10,700.00 เฉพาะเจาะจง 0105554069851 00000 บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 10,700.00 บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 10,700.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006768 9/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข done

38 ศว. จา้ง PM 1ครั�ง/ปี  เครื%อง Accelerated solvent extractor (ASE) หมายเลขครุภัณฑ์ 27,820.00 เฉพาะเจาะจง 0105557075401 00000 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 27,820.00 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 27,820.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006769 9/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

39 ศว. จา้ง PM เครื%องมอื Vacuum Pump ยี%หอ้ EDWARD รุ่น E2M 1.5 หมายเลขครุภัณฑ์ 18,725.00 เฉพาะเจาะจง 0105542093727 00000 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั%ม เทคโนโลยี จํากัด 18,725.00 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั%ม เทคโนโลยี จํากัด 18,725.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006770 9/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

40 ศว. จา้ง เปลี%ยนกระจกหอ้ง M605 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 3130700143576 00000 นาย พิเชษฐ ์สุดงาม 2,000.00 นาย พิเชษฐ ์สุดงาม 2,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006835 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

41 ศว. ซื�อ NMR tube 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 4,280.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 4,280.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006836 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

42 ศว. ซื�อ Nitrogen Gas High Purity grade 99.99% 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 0107537000785 00006 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3,210.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3,210.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006837 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

43 ศว. ซื�อ silicone high vacuum grease 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 0105542093727 00000 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั%ม เทคโนโลยี จํากัด 9,630.00 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั%ม เทคโนโลยี จํากัด 9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006656 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

44 ศว. ซื�อ ป้ายเตอืนอันตราย 11,877.00 เฉพาะเจาะจง 0105548063641 00000 บรษิัท นโีอ คอรป์อเรชั%น กรุ๊ป จํากัด 11,877.00 บรษิัท นโีอ คอรป์อเรชั%น กรุ๊ป จํากัด 11,877.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006658 5/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

45 ศว. จา้ง ซื�อตน้ไมแ้ละอื%นๆ เพื%อปรับปรุงพื�นท ี%สวนหย่อมหนา้อาคาร MTEC 32,000.00 เฉพาะเจาะจง 3130700026456 00000 นาย สุทัศน ์โตใหญ่ 32,000.00 นาย สุทัศน ์โตใหญ่ 32,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006838 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

46 ศว. จา้ง Wire Cut ทําชิ�นงานทดสอบ 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 3130100533667 00000 นาย ศักดิ4ดา เกดิการ 24,000.00 นาย ศักดิ4ดา เกดิการ 24,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006839 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

47 ศว. ซื�อ สารเคมสีําหรับใชใ้นงานวจิัย 2,675.00 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,675.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,675.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006841 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

48 ศว. ซื�อ วัสดุสําหรับประกอบตน้แบบ 94,160.00 เฉพาะเจาะจง 0105542030032 00000 บรษิัท เดมเทค จํากัด 94,160.00 บรษิัท เดมเทค จํากัด 94,160.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007417 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

49 ศว. ซื�อ ขวดแกว้สั%งเป่าสําหรับตดิตั�งชุดทดลอง 12,711.60 เฉพาะเจาะจง 0125556010047 00000 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 12,711.60 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 12,711.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007006 15/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

50 ศว. จา้ง BM เครื%อง Printer 3D Ultimaker 2+  หมายเลขครุภัณฑ ์7440-010-0001-0000643 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 0105556031281 00000 บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 4,280.00 บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 4,280.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007224 18/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

51 ศว. จา้ง PM 2ครั�ง/ปี เครื%องมอื Microwave Digestor ETHOS  หมายเลขครุภัณฑ ์4430 12,840.00 เฉพาะเจาะจง 0105519011337 00000 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 12,840.00 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 12,840.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007221 18/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

52 ศว. ซื�อ ภาชนะบรรจุของเสยีอันตราย 27,231.50 เฉพาะเจาะจง 0105539059726 00000 บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 27,231.50 บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 27,231.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006842 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

53 ศว. ซื�อ สารเคมแีละ Magnetic stirring bars 43,955.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 43,955.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 43,955.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006843 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

54 ศว. ซื�อ สารเคมแีละอุปกรณ์วทิยาศาสตร ์ 7,650.50 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,650.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,650.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006844 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

55 ศว. ซื�อ ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ Tedlar bag 8,560.00 เฉพาะเจาะจง 0125560006806 00000 บรษิัท มาเทอรโ์น่ จํากัด 8,560.00 บรษิัท มาเทอรโ์น่ จํากัด 8,560.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006845 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

56 ศว. ซื�อ อเิล็กโทรดพิมพ์สกรนีคารบ์อนชนดิหนึ%งขั �วและสามขั�ว 33,919.00 เฉพาะเจาะจง 0105554139298 00000 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด 33,919.00 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด 33,919.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006846 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

57 ศว. ซื�อ CARGILLE RI LIQUIDS 10,371.60 เฉพาะเจาะจง McCrone UK Limited 10,371.60 McCrone UK Limited 10,371.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007114 16/3/2021 นางสาว ปณิตา ปรชีาอนันต์ done

58 ศว. จา้ง จัดทําแม่พิมพ์สําหรับอัดขึ�นรูปโลหะผง 43,656.00 เฉพาะเจาะจง 0115548012711 00000 บรษิัท เอสว ีนทิทัน จํากัด 43,656.00 บรษิัท เอสว ีนทิทัน จํากัด 43,656.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21006853 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

59 ศว. ซื�อ Data logger iButton Model: DS1923 42,842.80 เฉพาะเจาะจง 0105557166849 00000   บรษิัทโอเมกา้ เมชเชอริ%ง อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 42,842.80   บรษิัทโอเมกา้ เมชเชอริ%ง อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 42,842.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006858 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

60 ศว. ซื�อ ถุงขยะ 9,001.38 เฉพาะเจาะจง 0143557000515 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ไอเดยี คลนี 9,001.38 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ไอเดยี คลนี 9,001.38 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006860 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

61 ศว. ซื�อ สารเคม ี 29,104.00 เฉพาะเจาะจง 0105552125150 00000 บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 29,104.00 บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 29,104.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006862 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

62 ศว. ซื�อ ถ่านอัลคาไลน์ 4,938.01 เฉพาะเจาะจง 0105537143215 00000 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด 4,938.01 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด 4,938.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21006864 10/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

63 ศว. จา้ง เตรยีมตัวอย่างท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 1409800210517 00000 นายกุลธร   พิกุลนอก 50,000.00 นายกุลธร   พิกุลนอก 50,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007014 15/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

64 ศว. ซื�อ วัสดุสําหรับใชใ้นงานวจิัย  33,009.50 เฉพาะเจาะจง 0105546116802 00000 บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 33,009.50 บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 33,009.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007018 15/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย done

65 ศว. ซื�อ อุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร ์ความจุ 5Tb 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 0105547083533 00000 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด 7,490.00 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด 7,490.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007020 15/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย done

66 ศว. ซื�อ อุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร ์ความจุ 1Tb 4,911.30 เฉพาะเจาะจง 0105547083533 00000 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด 4,911.30 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด 4,911.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007023 15/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย done

67 ศว. จา้ง PM 1ครั�ง/ปี  เครื%องมอื UNVERSAL WATER JACLCET INCULATOR หมายเลขครุภัณฑ8์,025.00 เฉพาะเจาะจง 0103514015863 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด อุปกรณ์และเคมวีจิัย 8,025.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด อุปกรณ์และเคมวีจิัย 8,025.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007149 17/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

68 ศว. จา้ง สอบเทยีบเครื%องมอืหอ้งปฏบิัตกิารจํานวน 9 เครื%อง หอ้งM411 63,237.00 เฉพาะเจาะจง 0105550014547 00002 บรษิัท เอสพีซ ีอารท์ ีจํากัด 63,237.00  บรษิัท เอสพีซ ีอารท์ ีจํากัด 63,237.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007150 17/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

69 ศว. ซื�อ วัสดุซ่อมท่อประปาเชื%อมต่อระหว่างอาคาร MTEC กับ PILOTPLANTที%รั%ว และอื%นๆ 37,575.19 เฉพาะเจาะจง 0735563008120 00000 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 37,575.19 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 37,575.19 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007016 15/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

70 ศว. จา้ง PM และ CAL 1ครั�ง/ปี  เครื%องจําลองและเร่งสภาวะอากาศดว้ยแสงยูว ีQUV Spray Chamber Tester 13,161.00 เฉพาะเจาะจง 0105547141011 00000 บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 13,161.00 คัลเลอ โกลโบล จํากัด 13,161.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007159 17/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

71 ศว. จา้ง สอบเทยีบเครื%องมอื PIPETTE ของหอ้งปฏบิัตกิารจํานวน 36 ตัว 28,881.44 เฉพาะเจาะจง 0105551075302 00000 บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 28,881.44 บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 28,881.44 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007160 17/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

72 ศว. ซื�อ Column ของเครื%อง Gas Chromatography 39,217.64 เฉพาะเจาะจง 0105542028062 00000 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 39,217.64 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 39,217.64 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007026 15/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

73 ศว. ซื�อ DMEM,FBS, Trypsin, Antibiotic 35,609.60 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 35,609.60 บรษิัท กบิไทย จํากัด 35,609.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007019 15/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

74 ศว. จา้ง PM 1ครั�ง/ปี  กลอ้ง Microscope จํานวน 3 เครื%อง หมายเลขครุภัณฑ ์ 8901-001 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105554069851 00000 บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,350.00 บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,350.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007161 17/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

75 ศว. ซื�อ ปั@ มจ่ายสารเคม ี 10,165.00 เฉพาะเจาะจง 0135552001728 00000 บรษิัท ทเีอ็น-ซายน ์จํากัด 10,165.00 บรษิัท ทเีอ็น-ซายน ์จํากัด 10,165.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007027 15/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

76 ศว. จา้ง วเิคราะหเ์ชื�อในตัวอย่างมะม่วง 12,058.90 เฉพาะเจาะจง 0107542000011 00000 บรษิัท ซพีี ออลล ์จํากัด (มหาชน) 12,058.90 บรษิัท ซพีี ออลล ์จํากัด (มหาชน) 12,058.90 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007031 15/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

77 ศว. ซื�อ พรมอัดเรยีบสแีดงสดและเทปตดิพรมสขีาว 8,330.00 เฉพาะเจาะจง 0105550014342 00000 บรษิัท ซบี ีออรก์าไนเซอร ์ จํากัด 8,330.00 บรษิัท ซบี ีออรก์าไนเซอร ์ จํากัด 8,330.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007022 15/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

78 ศว. จา้ง พิมพ์ Sticker on PP Board และโรลอัพ 19,474.00 เฉพาะเจาะจง 0133548005810 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 19,474.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 19,474.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007028 15/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

79 ศว. ซื�อ เครื%องชั%งขนาด 30 กโิลกรัม  9,860.05 เฉพาะเจาะจง 0135559002665 00000 บรษิัท เทพ อนิโนเวชั%น จํากัด 9,860.05 บรษิัท เทพ อนิโนเวชั%น จํากัด 9,860.05 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007036 15/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย done

80 ศว. ซื�อ เครื%องปรับอากาศ ขนาด 11,900 btu พรอ้มอุปกรณ์ 27,261.46 เฉพาะเจาะจง 0105557039901 00000 บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 27,261.46 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด 27,261.46 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007038 15/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

81 ศว. ซื�อ เครื%องแกว้และอุปกรณ์ 20,415.60 เฉพาะเจาะจง 0103538012601 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป 20,415.60 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป 20,415.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007034 15/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

82 ศว. จา้ง บําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมของเสยีอันตรายของศว.และศูนย์อ ื%นๆ 25,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105550072032 00000 บรษิัท พีเอสท ีเอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จํากัด 25,000.00 บรษิัทพีเอสท ีเอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จํา 25,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007035 15/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

83 ศว. จา้ง เขยีนแบบชุดหุ่นยนตบ์ังคับลอ้แทร็กสําหรับพ่นนํ�าดับไฟป่า และโครงเทลเลอรล์ากบรรทุกนํ�า65,000.00 เฉพาะเจาะจง 1129900339662 00000 นายทนิกร ไทยแท ้ 65,000.00 นาย ทนิกร ไทยแท ้ 65,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007037 15/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

84 ศว. ซื�อ สเปรย์ฉดียุงและสเปรย์ปรับอากาศ 10,646.50 เฉพาะเจาะจง 3101300427047 00000 รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์ 10,646.50 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์ 10,646.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007041 15/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

85 ศว. ซื�อ เซนเซอรว์ัดแรงดัน และอุปกรณ์ความปลอดภัยขณะซ่อมระบบไฟฟ้า 5,200.20 เฉพาะเจาะจง 0735563008120 00000 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 5,200.20 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 5,200.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007042 15/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

86 ศว. ซื�อ compressor air เพื%อเป็น spare part 53,529.96 เฉพาะเจาะจง 0105559044775 00000 บรษิัท แสงชัยอคีวพิเมน้ท(์1984) จํากัด 53,529.96 บรษิัท แสงชัยอคีวพิเมน้ท(์1984) จํากัด 53,529.96 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007043 15/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

87 ศว. ซื�อ ตัวทําละลาย Tetrahydrofuran (with BHT) 37,878.00 เฉพาะเจาะจง 0105551110906 00000 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 37,878.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 37,878.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007044 15/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

88 ศว. ซื�อ โปรแกรมจัดทําผังการไหลสําหรับขอ้มูลขนาดใหญ่ 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg GmbH 33,000.00 ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg GmbH 33,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007126 16/3/2021 นางสาว ปณิตา ปรชีาอนันต์ approved

89 ศว. จา้ง เชื%อมต่อระบบตูดู้ดไอสารเคมหีอ้งปฏบิัตกิาร 710 INC2B 181,900.00 เฉพาะเจาะจง 0105544059011 00000 บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ทแ์มนูแฟคเจอริ%ง จํากัด 181,900.00 บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ทแ์มนูแฟคเจอริ%ง จํากัด 181,900.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007256 19/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

90 ศว. จา้ง PM 2ครั�ง/ปี เครื%องมอื XRD System Xpert PRO PANAlytical หมายเลขครุภัณฑ์ 72,760.00 เฉพาะเจาะจง 0135552011651 00000 บรษิัท ทูธตีา้ เทคโนโลยี จํากัด 72,760.00 บรษิัท ทูธตีา้ เทคโนโลยี จํากัด 72,760.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007162 17/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

91 ศว. จา้ง BM เครื%องมอื กลอ้ง Microscope เลขครุภัณฑ ์6650-002-0001-0000220-000 78,300.00 เฉพาะเจาะจง 0105540081471 00000 บรษิัท รัชมอร ์พรซีชิั%น จํากัด 78,300.00 บรษิัท รัชมอร ์พรซีชิั%น จํากัด 78,300.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007163 17/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

92 ศว. ซื�อ วัสดุสําหรับขึ�นรูปชิ�นงาน Filament 6,129.32 เฉพาะเจาะจง The Virtual Foundry, Inc. 6,129.32 The Virtual Foundry, Inc. 6,129.32 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007076 15/3/2021 นางสาว ปณิตา ปรชีาอนันต์ done

93 ศว. ซื�อ อะไหล่สิ�นเปลอืงเครื%อง Gold Coating Jeol JFC-1200 หอ้ง M134 96,824.30 เฉพาะเจาะจง 0105542022005 00000 บรษิัท ชายนน์ิ%ง โกลด ์จํากัด 94,684.30 บรษิัท ชายนน์ิ%ง โกลด ์จํากัด 94,684.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007110 16/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

94 ศว. ซื�อ วัสดุสําหรับทดสอบดว้ยเครื%องมอื TA 170,772.00 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 170,772.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 170,772.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007262 19/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

95 ศว. เช่า LED 42นิ�ว 5,350.00 การเช่าสังหารมิทรัพย0์105537145820 00000 บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 5,350.00 บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007205 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

96 ศว. จา้ง Wire Cut ชิ�นงาน Twin Disk  15,301.00 เฉพาะเจาะจง 0143561001849 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท ีเฮช อาร ์เอ็นจเินยีริ%ง 15,301.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท ีเฮช อาร ์เอ็นจเินยีริ%ง 15,301.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007130 17/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

97 ศว. จา้ง Wire cut ชิ�นงาน Fracture Toughness 13,910.00 เฉพาะเจาะจง 0105554068200 00000 บรษิัท ธ.ธนัช จํากัด 13,910.00 บรษิัท ธ.ธนัช จํากัด 13,910.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007131 17/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

98 ศว. ซื�อ เซนเซอร ์ACM ชนดิ Fe-Ag 252,912.00 เฉพาะเจาะจง Syrinx Inc. 252,912.00 Syrinx Inc. 252,912.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007374 22/3/2021 นางสาว ปณิตา ปรชีาอนันต์ confirmed

99 ศว. จา้ง จัดทํา jig สําหรับทดสอบ shear test 35,310.00 เฉพาะเจาะจง 0135553011115 00000 บรษิัท เคเคเค พรซีชิั%น จํากัด 35,310.00 บรษิัท เคเคเค พรซีชิั%น จํากัด 35,310.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007202 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

100 ศว. ซื�อ Colloidal Silica และ Conductive Resin 9,095.00 เฉพาะเจาะจง 0105553086794 00000 บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 9,095.00 บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 9,095.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007204 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

101 ศว. จา้ง ทําชิ�นงาน เซอรโ์คเนยีรท์นความรอ้นสูง 22,000.00 เฉพาะเจาะจง 3329900372818 00000 บา้นช่าง เด็นตอล แลป 22,000.00 บา้นช่าง เด็นตอล แลป 22,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007235 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

102 ศว. ซื�อ TUBING RUBBER 11,556.00 เฉพาะเจาะจง 0105542093727 00000 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั%ม เทคโนโลยี จํากัด 11,556.00 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั%ม เทคโนโลยี จํากัด 11,556.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007206 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

103 ศว. ซื�อ Nitrogen gas 2,568.00 เฉพาะเจาะจง 0107537000785 00006 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,568.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,568.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007207 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

104 ศว. ซื�อ แบตเตอรี% สําหรับ Generator NO.3 11,984.00 เฉพาะเจาะจง 0735563008120 00000 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 11,984.00 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 11,984.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007208 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

105 ศว. ซื�อ รายการป้ายสตกิเกอรเ์ลเซอร/์องิคเ์จ็ท 105x36มม. 916.01 เฉพาะเจาะจง 0105537143215 00000 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด 916.01 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด 916.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007209 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

106 ศว. ซื�อ ภาชนะบรรจุสารสําหรับการทําไฮโดรเทอรม์อล 13,790.16 เฉพาะเจาะจง 0135557001718 00000 บรษิัท แอ๊กโซ เคมคิอลส ์แอนด ์เซอรว์สิเซส จํากัด 13,790.16 บรษิัท แอ๊กโซ เคมคิอลส ์แอนด ์เซอรว์สิเซส 13,790.16 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007210 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

107 ศว. ซื�อ Rubber vacuum tubing (ID 8mm) 52,430.00 เฉพาะเจาะจง 0105535108986 00000 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 52,430.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 52,430.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007214 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

108 ศว. ซื�อ วัสดุสําหรับใชใ้นงานวจิัย 2,894.35 เฉพาะเจาะจง 0103545018741 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 2,894.35 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 2,894.35 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007215 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

109 ศว. ซื�อ 96 well plate, 48 well plate, Centrifuge tube 15 ml 11,877.00 เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 11,877.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 11,877.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007216 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

110 ศว. ซื�อ เสื�อShopและLAB COAT 72,546.00 เฉพาะเจาะจง 0105538035823 00000 บรษิัทฐติา มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 72,546.00 บรษิัทฐติา มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 72,546.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007217 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

111 ศว. ซื�อ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุุคคลประเภทหนา้กากแบบมไีสก้รอง 29,788.80 เฉพาะเจาะจง 0105504001047 00000 บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 29,788.80 บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 29,788.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007218 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

112 ศว. จา้ง ถ่ายเอกสาร 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 0133548005810 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 64,200.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 64,200.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007225 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

113 ศว. จา้ง ปรับปรุงแท่นทดสอบกลา้มเนื�อจําลองและระบบควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้า 294,250.00 เฉพาะเจาะจง 0105551074667 00000 บรษิัท บุญวศิวกรรม จํากัด 294,250.00 บรษิัท บุญวศิวกรรม จํากัด 294,250.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007416 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

114 ศว. ซื�อ เครื%องยนตเ์บนซนิ ฮอนดา้GX390 ขนาด 11 แรงมา้ 43,000.00 เฉพาะเจาะจง 0135542002934 00000 บรษิัท ดํารงรังสติ อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด 43,000.00 บรษิัท ดํารงรังสติ อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด 43,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007230 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

115 ศว. ซื�อ sterikon สําหรับ validate เครื%อง autoclave 2,407.50 เฉพาะเจาะจง 0105534019122 00000 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 2,407.50 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 2,407.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007231 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา done

116 ศว. จา้ง ผลติเม็ดพลาสตกิ Additive tumbler และ Additive Masterbatch 198,032.39 เฉพาะเจาะจง 0115547000514 00000 บรษิัทเซไก คัลเลอร ์จํากัด 198,032.39 บรษิัทเซไก คัลเลอร ์จํากัด 198,032.39 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007414 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

117 ศว. ซื�อ Fetal Bovine Serum, FBS และ Disposable inoculation Loop 10 ul  12,176.60 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 12,176.60 บรษิัท กบิไทย จํากัด 12,176.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007232 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

118 ศว. ซื�อ Epoxy resin และ hardener 23,807.50 เฉพาะเจาะจง 0105553086794 00000 บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 23,807.50 บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 23,807.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007233 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

119 ศว. ซื�อ การต่ออายุโปรแกรม MATLAB และการจัดซื�อโมดูล Optimization Toolbox 92,030.70 เฉพาะเจาะจง 0105557086969 00000 บรษิัท แอสเซนดาส ซสิเทมส ์จํากัด 92,030.70 บรษิัท แอสเซนดาส ซสิเทมส ์จํากัด 92,030.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007234 18/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

120 ศว. ซื�อ สว่าน 4,986.20 เฉพาะเจาะจง 0133535000041 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 4,986.20 หา้งหุน้ส่วนจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 4,986.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007447 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

สรุปผลการดําเนินการจัดซ ื�อจัดจา้ง เดอืนมนีาคม 2564

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาต ิ

ระหว่างวันที% 1 - 31 มนีาคม 2564

หนา้ที% 1 จาก 2



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวั
ผูเ้สียภาษี

สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ราคาที	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลือก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร ผูร้บัผดิชอบ สถานะ

121 ศว. จา้ง PM และ CAL 1ครั�ง/ปี  เครื%องวัดส ีDatacolor Envision  DC650  หมายเลขครุภัณฑ์ 37,450.00 เฉพาะเจาะจง 0105545001254 00000 บรษิัท คัลเลอร ์เอ็กซเ์ปิรต์ จํากัด 37,450.00 บรษิัท คัลเลอร ์เอ็กซเ์ปิรต์ จํากัด 37,450.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007650 26/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

122 ศว. จา้ง ซ่อมเครื%อง Thermogravimetry Analysis 37,853.39 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 37,853.39 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 37,853.39 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007733 29/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

123 ศว. จา้ง สอบเทยีบเครื%องทดสอบความแข็งของคอนกรตี เลขครุภัณฑ ์6630-028-0001 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010637 00000 บรษิัท ซอยลเ์ทสติ�งสยาม จํากัด 8,025.00 บรษิัท ซอยลเ์ทสติ�งสยาม จํากัด 8,025.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007734 29/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

124 ศว. ซื�อ ผา้สปันบอนด ์ 11,877.00 เฉพาะเจาะจง 0105551095524 00000 บรษิัท นารูลานันวูเว่น จํากัด 11,877.00 บรษิัท นารูลานันวูเว่น จํากัด 11,877.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007431 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

125 ศว. ซื�อ สารเคมแีละวัสดุสําหรับทดสอบดว้ยเครื%อง Nuclear Magnetic Resonance 8,774.00 เฉพาะเจาะจง 0105552125150 00000 บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 8,774.00 บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 8,774.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007429 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

126 ศว. จา้ง ทําการทดลองหาอัตราการกัดกร่อนใน salt spray chamber 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 1910600086895 00000 นาย ภานุวัฒน ์มุสกิุล 10,000.00 นาย ภานุวัฒน ์มุสกิุล 10,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007427 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

127 ศว. ซื�อ วัสดุสําหรับใชใ้นงานวจิัย  79,929.00 เฉพาะเจาะจง 0105553086794 00000 บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 79,929.00 บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 79,929.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007421 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

128 ศว. จา้ง วเิคราะหค์วามหนดืตัวอย่างดว้ยเครื%อง Rapid Visco Analyser 909.50 เฉพาะเจาะจง 0105537091045 00000 บรษิัท จารพ์า เท็คเซ็นเตอร ์จํากัด 909.50 บรษิัท จารพ์า เท็คเซ็นเตอร ์จํากัด 909.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007420 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

129 ศว. ซื�อ PS Plate F-Bottom 96 well 2,461.00 เฉพาะเจาะจง 0103525036115 0000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,461.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,461.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007419 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย done

130 ศว. ซื�อ Centrifuge tube 1,808.30 เฉพาะเจาะจง 0103545018741 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 1,808.30 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 1,808.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007448 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

131 ศว. ซื�อ ไมโครโฟน USB  3,734.30 เฉพาะเจาะจง 0125558015518 00000 บรษิัท คูณพันพิม จํากัด 3,734.30 บรษิัท คูณพันพิม จํากัด 3,734.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007449 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

132 ศว. ซื�อ Hard Disk  22,127.60 เฉพาะเจาะจง 0105547083533 00000 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด 22,127.60 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด 22,127.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007450 23/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย approved

133 ศว. ซื�อ เครื%องตัดเลเซอร ์ 200,000.00 เฉพาะเจาะจง 0135558003021 00000 บรษิัท ลโีอ 2 โมลด ์พารท์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 200,000.00 บรษิัท ลโีอ 2 โมลด ์พารท์ แอนด ์เซอรว์สิ จ 200,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007503 24/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

134 ศว. ซื�อ หมกึพิมพ์ สําหรับใชจ้ัดทํารายงานของเทคนคิ NMR 5,178.80 เฉพาะเจาะจง 0105538046809 00000 บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 5,178.80 บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จํากัด 5,178.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007451 23/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

135 ศว. ซื�อ ขวดวัดปรมิาตร และ ถุงมอืยาง 5,157.40 เฉพาะเจาะจง 0103545018741 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 5,157.40 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 5,157.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007453 23/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

136 ศว. ซื�อ plate count agar 7,704.00 เฉพาะเจาะจง 0107537000190 00000 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 7,704.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 7,704.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007464 24/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

137 ศว. ซื�อ เทปย่น 2,555.16 เฉพาะเจาะจง 0745561007037 00002 บรษิัทเจ.ซ.ีพี.อุตสาหกรรม จํากัด 2,555.16 บรษิัทเจ.ซ.ีพี.อุตสาหกรรม จํากัด 2,555.16 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007465 24/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

138 ศว. ซื�อ สารเคมใีชใ้นโครงการ 48,920.40 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 48,920.40 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 48,920.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007466 24/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

139 ศว. ซื�อ นํ�ามันดเีซล   19,260.00 เฉพาะเจาะจง 0735563008120 00000 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 19,260.00 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007467 24/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

140 ศว. จา้ง ทําท่อ Reactor ½” พรอ้มท่อ Pre-Heat ¼” พรอ้มตดิตั�ง 37,450.00 เฉพาะเจาะจง 0105559156476 00000 บรษิัท เบรฟ เทคโนโลยี จํากัด 37,450.00 บรษิัท เบรฟ เทคโนโลยี จํากัด 37,450.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007468 24/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

141 ศว. จา้ง BM เครื%องมอื ตู ้Incubator NUAIR NU-5510E เลขครุภัณฑ ์6640-022-0001- 16,585.00 เฉพาะเจาะจง 0105526016578 00000 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 16,585.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 16,585.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007652 26/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

142 ศว. จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ slip resistance 108,750.00 เฉพาะเจาะจง DLG TestService GmbH 108,750.00 DLG TestService GmbH 108,750.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007718 29/3/2021 นางสาว ปณิตา ปรชีาอนันต์ confirmed

143 ศว. จา้ง ซ่อมเครื%องชั%ง Metller Toledo 5,243.00 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 5,243.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 5,243.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007654 26/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

144 ศว. ซื�อ วัสดุสิ�นเปลอืงเพื%อใชใ้นแผนกงานบรกิารเครื%องมอืกล 8,372.75 เฉพาะเจาะจง 0735563008120 00000 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 8,372.75 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 8,372.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007655 26/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

145 ศว. ซื�อ อะไหล่เพื%อซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 3,359.80 เฉพาะเจาะจง 0735563008120 00000 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 3,359.80 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 3,359.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007656 26/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

146 ศว. จา้ง สอบเทยีบเครื%องมอื ตูอ้บ OVEN  ของหอ้งปฏบิัตกิารจํานวน 8 เครื%อง 25,894.00 เฉพาะเจาะจง 0105550014547 00002 บรษิัท เอสพีซ ีอารท์ ีจํากัด 25,894.00  บรษิัท เอสพีซ ีอารท์ ีจํากัด 25,894.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007651 26/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

147 ศว. ซื�อ เครื%องเจาะแกว้ 499,529.50 เฉพาะเจาะจง 0135558022433 00000 บรษิัท วอรม์เมค จํากัด  499,529.50 บรษิัท วอรม์เมค จํากัด  499,529.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007757 29/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

148 ศว. จา้ง ซ่อมฝ้าเพดาน บรเิวณทางเดนิหนา้หอ้ง M113 อาคาร MTEC 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 3130700143576 00000 นาย พิเชษฐ ์สุดงาม 20,000.00 นาย พิเชษฐ ์สุดงาม 20,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007532 25/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

149 ศว. ซื�อ เอทานอลสําหรับลา้งผวิชิ�นงาน ขนาด 20 ลติร 2,033.00 เฉพาะเจาะจง 0105552040022 00000 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 2,033.00 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 2,033.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007533 25/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา approved

150 ศว. จา้ง บํารุงรักษาเครื%องกําเนดิไฟฟ้าสํารอง (Generator) ศว. 29,029.10 เฉพาะเจาะจง 0735547001345 00000 บรษิัท โปรทมี แอนด ์เซลส ์จํากัด 29,029.10 บรษิัท โปรทมี แอนด ์เซลส ์จํากัด 29,029.10 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007536 25/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

151 ศว. จา้ง ทวนสอบ วพิากษ์วธิกีารและผลการศกึษาการจัดทําบัญชตีน้ทุนดา้นทรัพยากรและสิ%งแวดลอ้ม35,000.00 เฉพาะเจาะจง 3100400089908 00000 นายธรีพงษ์ ประพจนาภรณ์ 35,000.00 นายธรีพงษ์ ประพจนาภรณ์ 35,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007556 25/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

152 ศว. ซื�อ วัสดุสิ�นเปลอืงสําหรับเครื%องมอื CNC Wire Cut  เลขครุภัณฑ ์3417-001-0001- 25,145.00 เฉพาะเจาะจง 0105539128248 00000 บรษิัท สยามอเีคดะ จํากัด 25,145.00 บรษิัท สยามอเีคดะ จํากัด 25,145.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007736 29/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

153 ศว. จา้ง ซ่อม Vacuum Pump BUCHI 39,162.00 เฉพาะเจาะจง 0105547094373 00000 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 39,162.00 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 39,162.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007738 29/3/2021 นาย ชัยรัตน ์ปัญญารัตนสุข confirmed

154 ศว. ซื�อ วัสดุระบบไฟฟ้า เพื%อตดิตั�งเมนไฟฟ้าใหก้ับเครื%องมอืวทิย์ฯ หอ้งMP144 35,319.63 เฉพาะเจาะจง 0735563008120 00000 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 35,319.63 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 35,319.63 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007601 26/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

155 ศว. ซื�อ เอทานอลสําหรับลา้งผวิชิ�นงาน 7,019.20 เฉพาะเจาะจง 0105552040022 00000 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 7,019.20 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 7,019.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007602 26/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

156 ศว. ซื�อ วัสดุเพื%อต่อท่อนํ�า PVC ภายในหอ้งMP129 และวัสดุอื%น ๆ 21,668.57 เฉพาะเจาะจง 0735563008120 00000 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 21,668.57 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 21,668.57 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007603 26/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

157 ศว. ซื�อ ขาแขวน LCD และ ไมโครโฟนสําหรับประชุม conference หอ้งประชุม M119 14,766.00 เฉพาะเจาะจง 0105556020646 00000 บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 14,766.00 บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 14,766.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007604 26/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

158 ศว. จา้ง ทําอุปกรณ์ Grip สําหรับเครื%อง Instron 8,132.00 เฉพาะเจาะจง 0105554068200 00000 บรษิัท ธ.ธนัช จํากัด 8,132.00 บรษิัท ธ.ธนัช จํากัด 8,132.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007680 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

159 ศว. ซื�อ ชุดหัววัดอัตราการไหลสําหรับการเปลี%ยนในเครื%อง Agilent ADM Flow Meter 8,560.00 เฉพาะเจาะจง 0105552060180 00000 บรษิัท คลารติัส จํากัด 8,560.00 บรษิัทคลารติัส จํากัด 8,560.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007679 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

160 ศว. ซื�อ สารเคม ีMERGAL K9N,  MERGAL K14,  และ MERGAL 711K6 5,585.40 เฉพาะเจาะจง 0105533058311 00000 บรษิัท โกเวนเจอร ์จํากัด 5,585.40 บรษิัท โกเวนเจอร ์จํากัด 5,585.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007677 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

161 ศว. จา้ง วเิคราะหป์รมิาณนํ�าตาลในตัวอย่าง 3,980.40 เฉพาะเจาะจง 0105532106079 00000 บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 3,980.40 บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 3,980.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007676 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

162 ศว. ซื�อ ผงผักสําหรับใชใ้นงานวจิัย 9,202.00 เฉพาะเจาะจง 3360300243539 00000 เอสแอล ควอลติี� ซัพพลาย โดย นางสาวศรนิรัตน ์โชคสัมฤทธิ4ผล9,202.00 เอสแอล ควอลติี� ซัพพลาย โดย นางสาวศรนิรัตน ์โชคสัมฤทธิ4ผล 9,202.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007675 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

163 ศว. ซื�อ เครื%อง 3D PRINTER   49,555.00 เฉพาะเจาะจง 0105555090705 00000 บรษิัท สยามเรปแรป จํากัด 49,555.00 บรษิัท สยามเรปแรป จํากัด 49,555.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007673 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

164 ศว. ซื�อ Thermocouple type T 6,810.55 เฉพาะเจาะจง 0105524018174 00000 บรษิัท ว.ทวพีัฒนา จํากัด 6,810.55 บรษิัท ว.ทวพีัฒนา จํากัด 6,810.55 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007672 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

165 ศว. ซื�อ สารเคม ีtetrabutylammonium bromide 9,597.90 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 9,597.90 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 9,597.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007671 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

166 ศว. ซื�อ สารเคมสีําหรับวัดค่า Iodine value ของตัวอย่างในงานวจิัย 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 0105524010432 00000 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 5,350.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007670 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

167 ศว. ซื�อ ก๊าซอารก์อนและก๊าซไฮโดนเจนเพื%อใชง้านพ่นเคลอืบดว้ยเปลวความรอ้น 10,165.00 เฉพาะเจาะจง 0105530020975 00000 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 10,165.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 10,165.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007669 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

168 ศว. ซื�อ อ่างควบคุมอุณหภูมริอ้นเย็นแบบนํ�าวน 82,818.00 เฉพาะเจาะจง 0125545007503 00000 บรษิัท ซายนล์ูชั%น จํากัด 82,818.00 บรษิัท ซายนล์ูชั%น จํากัด 82,818.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007668 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

169 ศว. จา้ง ขัน Bol t& Nut 17,120.00 เฉพาะเจาะจง 0105558186096 00000 บรษิัท เอปซคิอนส ์จํากัด 17,120.00 บรษิัท เอปซคิอนส ์จํากัด 17,120.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007667 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

170 ศว. จา้ง ทํา V – Block 5,136.00 เฉพาะเจาะจง 0125561033289 00000 บรษิัท แพลนเทค วศิวกรรม จํากัด 5,136.00 บรษิัท แพลนเทค วศิวกรรม จํากัด 5,136.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007666 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

171 ศว. ซื�อ ซลิโิคนออยล ์ 5,970.60 เฉพาะเจาะจง 0135543004621 00000 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,970.60 บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,970.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007664 26/3/2021 นาย ธัชนพ ทองชัย confirmed

172 ศว. จา้ง หล่อยางลูกกลิ�งเครื%อง Three-Layer Blow Film Coextrusion Line 10,956.80 เฉพาะเจาะจง 0135538004031 00000 บรษิัท สยามรับเบอร ์แอนด ์ยูรเีทน จํากัด 10,956.80 บรษิัท สยามรับเบอร ์แอนด ์ยูรเีทน จํากัด 10,956.80 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007804 30/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

173 ศว. จา้ง เคลอืบเซนเซอร ์เครื%องวัดการยอมใหไ้อนํ�าผ่านฟิลม์ 15,943.00 เฉพาะเจาะจง 0105551061310 00000 บรษิัท ทาซาเทค จํากัด 15,943.00 บรษิัท ทาซาเทค จํากัด 15,943.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO21007799 30/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

174 ศว. ซื�อ แบตเตอรี%เพื%อเปลี%ยนใหเ้ครื%องสํารองไฟฟ้าของไมโครสโคป SEM 11,770.00 เฉพาะเจาะจง 0103557006190 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด กา้วเจรญิ อเิล็คทรคิัล เอ็นจเินยีริ%ง 11,770.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด กา้วเจรญิ อเิล็คทรคิัล เอ็นจเินยีริ 11,770.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007802 30/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

175 ศว. ซื�อ แบตเตอรี%เพื%อเปลี%ยนใหเ้ครื%องสํารองไฟฟ้า 37,771.00 เฉพาะเจาะจง 0103557006190 00000 หา้งหุน้ส่วนจํากัด กา้วเจรญิ อเิล็คทรคิัล เอ็นจเินยีริ%ง 37,771.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด กา้วเจรญิ อเิล็คทรคิัล เอ็นจเินยีริ 37,771.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007803 30/3/2021 นาย อัฐพล มศีลิป์ confirmed

176 ศว. ซื�อ อาหารเลี�ยงเซลล ์ Alpha MEM Medium สูตรม ีascorbic acid และไม่ม ีascorbic acid 21,100.40 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด 21,100.40 บรษิัท กบิไทย จํากัด 21,100.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007810 30/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed

177 ศว. ซื�อ เตมิ oxygen และแก๊ส LPG สําหรับงานระบบปรับอากาศ 802.50 เฉพาะเจาะจง 0105557039901 00000 บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 802.50 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด 802.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO21007811 30/3/2021 นาง มธุลา เรวดเีรขา confirmed
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