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ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัท ี	เอกสาร

1 ศว. ซื�อ ไนโตรเจนเหลว 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแกส๊ 16,692.00 บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแกส๊ 16,692.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008552 07/06/2022

2 ศว. จา้ง PM และ CAL 1ครั �ง/ปี จา้งบํารุงรักษาและสอบเทยีบเครื*องวเิคราะหข์นาดและการกระจายตัวของอนุภาค40,660.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย 40,660.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย 40,660.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22008534 06/06/2022

3 ศว. ซื�อ Workstation และ Monitor  177,684.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท์ 177,684.20 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท์ 177,684.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008532 06/06/2022

4 ศว. จา้ง BM ซ่อมเครื*องสํารองไฟฟ้าของเครื*องวเิคราะหร์ูพรุน5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์พาวเวอร ์เน็ตเวริค์ 5,350.00 บรษิัท แอดวานซ ์พาวเวอร ์เน็ตเวริค์ 5,350.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22008525 06/06/2022

5 ศว. ซื�อ ครุภัณฑส์ํานักงาน สําหรับพื�นที*ปฏบิัตกิารสําหรับยานพาหนะขับขี*อัตโนมัติ38,915.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากดั 38,915.90 บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากดั 38,915.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008426 02/06/2022

6 ศว. จา้ง CAL 1ครั �ง/ปี สอบเทยีบเครื*องมอืประจําปี 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยส์อบเทยีบเครื*องมอืวัดอุตสาหกรรม10,700.00 ศูนยส์อบเทยีบเครื*องมอืวัดอุตสาหกรรม10,700.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22008527 06/06/2022

7 ศว. ซื�อ แผ่นฟิลม์สําหรับซ่อมแซมถาดบรรจุเรซนิสําหรับเครื*องพมิพ์2,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั*น จํากดั 2,199.99 บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั*น จํากดั 2,199.99 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008470 02/06/2022

8 ศว. จา้ง BM ซ่อมเครื*องพมิพ ์3 มติ ิแบบ FDM 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากดั 15,600.00 บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากดั 15,600.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22008533 06/06/2022

9 ศว. ซื�อ ฮารด์ดสิกส์ําหรับซ่อมคอมพวิเตอรข์องเครื*อง 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินียริ*ง 3,424.00 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินียริ*ง 3,424.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008528 06/06/2022

10 ศว. ซื�อ อะไหล่และอะไหล่สิ�นเปลอืงสําหรับซ่อมแซม 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั*ม เทคโนโลย2ี6,215.00 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั*ม เทคโนโลย2ี6,215.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008571 08/06/2022

11 ศว. ซื�อ โฟมโพลยีูรเีทน 14,505.92 เฉพาะเจาะจง Sydney Heath & Son Ltd. 14,505.92 Sydney Heath & Son Ltd. 14,505.92 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008848 13/06/2022

12 ศว. จา้ง PM 1ครั �ง/ ปี บํารุงรักษาเครื*องมอื EDS X 52,500.00 เฉพาะเจาะจง Oxford Instruments Nanotechnology Tools Limited  trading as Oxford Instruments NanoAnalysis52,500.00 Oxford Instruments Nanotechnology Tools Limited  trading as Oxford Instruments NanoAnalysis52,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22008578 08/06/2022

13 ศว. ซื�อ แกส็ออกซเิจนความบรสิุทธิ8สูง 99.8% 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 3,852.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 3,852.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008422 02/06/2022

14 ศว. ซื�อ วัสดุสําหรับ spare part 9,362.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินียริ*ง 9,362.50 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินียริ*ง 9,362.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008423 02/06/2022

15 ศว. ซื�อ แผ่นใสแบบเขยีนและสันห่วงกระดูกงู 3,627.30 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 3,627.30 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 3,627.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008523 06/06/2022

16 ศว. ซื�อ Dialysis Tubing 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 15,515.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 15,515.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008524 06/06/2022

17 ศว. จา้ง ผลติแผ่นสแลทและรองปูนคอนกรตี 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอตพิล ตันตชิวลติ 10,500.00 นายอตพิล ตันตชิวลติ 10,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22008555 07/06/2022

18 ศว. ซื�อ แผ่นโฟม PORON 37,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารค์เิมด จํากดั 37,700.00 บรษิัท อารค์เิมด จํากดั 37,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008557 07/06/2022

19 ศว. ซื�อ ขวดพลาสตกิ PP แบบปากกวา้ง 3,980.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรวชิั*น ไซแอนตฟิิค 3,980.40 บรษิัท โปรวชิั*น ไซแอนตฟิิค 3,980.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008526 06/06/2022

20 ศว. ซื�อ สาร Lithium phenyl-2,4,6-trimethylbenzoylphosphinate 6,366.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 6,366.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 6,366.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008558 07/06/2022

21 ศว. ซื�อ หลอด Centrifuge Tube 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง5,136.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008560 07/06/2022

22 ศว. ซื�อ Mac Studio 68,502.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน 68,502.00 บรษิัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน 68,502.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008565 07/06/2022

23 ศว. ซื�อ วัสดุสําหรับใชใ้นการปฏบิัตงิานวจิัย 19,495.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื*องมอืวทิย ์จํากดั 19,495.40 บรษิัท พ.ีท.ีเครื*องมอืวทิย ์จํากดั 19,495.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008575 08/06/2022

24 ศว. ซื�อ อะไหล่สําหรับซ่อมเครื*อง L64 METDEL TA 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย8,132.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย8,132.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008980 15/06/2022

25 ศว. จา้ง เตรยีมสารมาสเตอรแ์บทช ์จํานวน 300 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเซไก คัลเลอร ์จํากดั 10,700.00 บรษิัทเซไก คัลเลอร ์จํากดั 10,700.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22008856 13/06/2022

26 ศว. ซื�อ Aluminium Crucible 26,375.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย26,375.50 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย26,375.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008857 13/06/2022

27 ศว. ซื�อ โต๊ะ 20,437.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยออฟฟิศโปร จํากดั 20,290.01 บรษิัท ไทยออฟฟิศโปร จํากดั 20,290.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008665 10/06/2022

28 ศว. ซื�อ สาร Phosphotungstic acid hydrate 12,989.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 12,989.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 12,989.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008858 13/06/2022

29 ศว. ซื�อ เครื*อง Fume Extractor for Laser marking 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเทอรม์อล แมคคานิคส์ 37,450.00 บรษิัทเทอรม์อล แมคคานิคส์ 37,450.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008770 12/06/2022

30 ศว. ซื�อ 24 WELL CELL CULTURE INSERT 8,442.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 8,442.30 บรษิัท กบิไทย จํากดั 8,442.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008859 13/06/2022

31 ศว. ซื�อ สาร 4,4′-Dibromooctafluorobiphenyl 10,817.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 10,817.70 บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 10,817.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008886 14/06/2022

32 ศว. ซื�อ อุปกรณส์ําหรับใชใ้นการปฏบิัตงิานวจิัย 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 25,680.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 25,680.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008902 14/06/2022

33 ศว. ซื�อ สารเคม ี 7,297.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 7,297.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 7,297.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008903 14/06/2022

34 ศว. ซื�อ ปั; มลม ขนาด 1 แรงมา้ 42,136.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แฮนดส์ เอ็นจเินียริ*ง จํากดั 42,136.60 บรษิัท แฮนดส์ เอ็นจเินียริ*ง จํากดั 42,136.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008904 14/06/2022

35 ศว. ซื�อ OERLIKON METCO POWDER 76,184.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเธนทคิ เท็กซ ์คอรป์อเรชั*น 76,184.00 บรษิัท ออเธนทคิ เท็กซ ์คอรป์อเรชั*น 76,184.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008861 14/06/2022

36 ศว. ซื�อ เซนเซอรว์ัดระดับ 18,000.00 เฉพาะเจาะจง Hebei Huachuang M&C Technology Co.,Ltd18,000.00 Hebei Huachuang M&C Technology Co.,Ltd18,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008920 14/06/2022

37 ศว. ซื�อ DIGITAL THERMOMETER SINGLE 18,033.78 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนิคส ์ซอรซ์ 18,033.78 บรษิัท อเีลคทรอนิคส ์ซอรซ์ 18,033.78 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008863 14/06/2022

38 ศว. ซื�อ แบตเตอรี*และแผ่นอเิล็กโทรดสําหรับเครื*องกระตุน้หัวใจดว้ยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ15,857.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลโคเทค จํากดั 15,857.40 บรษิัทแอลโคเทค จํากดั 15,857.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008854 13/06/2022

39 ศว. จา้ง ทดสอบนํ�าหนักบรรทุกของลฟิตโ์ดยสาร 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินียริ*ง 11,770.00 บรษิัทสยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินียริ*ง 11,770.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22008884 14/06/2022

40 ศว. ซื�อ กา๊ซอารก์อน 99.99% 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 7,490.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 7,490.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008869 14/06/2022

41 ศว. ซื�อ สายรัดแผ่นเคลื*อนยา้ยผูป้่วย 1,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ซ.ีเรดโิอ อนิเตอรค์อมมูนิเคชั*นจํากดั1,680.00 บรษิัท เอส.ซ.ีเรดโิอ อนิเตอรค์อมมูนิเคชั*นจํากดั1,680.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008855 13/06/2022

42 ศว. ซื�อ สารเคม ี 10,411.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 10,411.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 10,411.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008921 14/06/2022

43 ศว. ซื�อ สาร Methyl 2-hydroxyethyl cellulose 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 4,066.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 4,066.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008924 14/06/2022

44 ศว. ซื�อ Cuvette Excellence Q Quartz Glass 10,111.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย10,111.50 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย10,111.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008923 14/06/2022

45 ศว. จา้ง ซ่อมระบบควบคุมการเขา้-ออกอัตโนมัติ 127,961.30 เกนิหนึ*งแสนบาท เฉพาะเจาะจงบรษิัท รักษาความปลอดภัย 127,961.30 บรษิัทรักษาความปลอดภัย ไทยซคีอม127,961.30 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22009176 22/06/2022

46 ศว. ซื�อ ฉนวนทนความรอ้น สําหรับเตาเผาอุณหภูมสิูง 38,520.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั ไทยเฟอรเ์นส 38,520.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั ไทยเฟอรเ์นส 38,520.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22008981 15/06/2022

47 ศว. จา้ง CAL 1ครั �ง/ปี สอบเทยีบเครื*องชั*งของศูนยฯ์ 41,088.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชั*น 41,088.00 บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชั*น 41,088.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22008984 15/06/2022

48 ศว. ซื�อ ถุงขยะและอื*นๆ 20,731.25 เฉพาะเจาะจง พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ�ง โดยนายพงษ์พัฒน์20,731.25 พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ�ง โดยนายพงษ์พัฒน์20,731.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009006 16/06/2022

49 ศว. ซื�อ แผ่นตะแกรงเหล็ก 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ณัฐทรัพย ์แฟคตอรี* จํากดั 8,667.00 บรษิัท ณัฐทรัพย ์แฟคตอรี* จํากดั 8,667.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009041 17/06/2022

50 ศว. ซื�อ หมกึสกรนี 90,440.00 เฉพาะเจาะจง Taiwan Carbon Materials Corp. 90,440.00 Taiwan Carbon Materials Corp. 90,440.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009002 16/06/2022

51 ศว. ซื�อ ถุงมอืยาง และ Cryogenic vial  10,357.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 10,357.60 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 10,357.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009043 17/06/2022

52 ศว. ซื�อ สารเคม ีAzoisobutyronitrile 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 1,498.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 1,498.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009044 17/06/2022

53 ศว. ซื�อ วัสดุ 27,178.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง27,178.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง27,178.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009046 17/06/2022

54 ศว. ซื�อ แกส๊ Air Zero 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 4,494.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 4,494.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009009 16/06/2022

55 ศว. ซื�อ Ethanol 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซที ีเคมคีอล จํากดั 1,712.00 บรษิัท ซที ีเคมคีอล จํากดั 1,712.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009047 17/06/2022

56 ศว. ซื�อ สารเคม ี 26,375.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 26,375.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 26,375.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009049 17/06/2022

57 ศว. จา้ง PM และ CAL 1ครั �ง/ปี บํารุงรักษาเครื*อง 13,910.00 เฉพาะเจาะจง ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 13,910.00 ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 13,910.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22009178 22/06/2022

58 ศว. จา้ง BM ซ่อมเครื*องพมิพ ์3 มติ ิแบบ FDM 14,310.11 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากดั 14,310.11 บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากดั 14,310.11 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22009179 22/06/2022

59 ศว. จา้ง CAL 1ครั �ง/ปี สอบเทยีบเครื*องชั*งหอ้งปฏบิัตกิารของศูนยว์จิัยเทคโนโลยรีะบบรางและการขนส่งสมัยใหม่2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชั*น 2,568.00 บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชั*น 2,568.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22009182 22/06/2022

60 ศว. ซื�อ สารเคม ี 14,316.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 14,316.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 14,316.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009050 17/06/2022

61 ศว. จา้ง ทําบล็อกสกรนี 37,236.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั ซลิคค์ัท 37,236.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั ซลิค ์คัท 37,236.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22009052 17/06/2022

62 ศว. ซื�อ LIVE/DEAD VIABILITY/CYTOTOXICITY KIT  45,539.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 45,539.20 บรษิัท กบิไทย จํากดั 45,539.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009053 17/06/2022

63 ศว. จา้ง พัฒนาตน้แบบชิ�นส่วนของชุดสวมใส่พยุงกลา้มเนื�อบรเิวณหลังช่วงล่าง100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกนกลักษณ ์ดูการณ์ 100,000.00 นายกนกลักษณ ์ดูการณ์ 100,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22009061 18/06/2022

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื�อจัดจา้ง เดอืนมถิุนายน 2565

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ

ระหว่างวันที* 1 - 30 มถิุนายน 2565

หนา้ที* 1 จาก 2



แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาท ี	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลท ี	คดัเลอืก
เลขท ี	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัท ี	เอกสาร

64 ศว. จา้ง เตมินํ�ายาดับเพลงิCO2 588.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครื*องดับเพลงิ อมิพเีรยีล 588.50 บรษิัท เครื*องดับเพลงิ อมิพเีรยีล 588.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22009214 23/06/2022

65 ศว. จา้ง PM และ CAL 1ครั �ง/ปี บํารุงรักษาและสอบเทยีบเครื*องวัดความหนาแน่น98,600.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนตัน พาร ์(ประเทศไทย 98,600.50 บรษิัทแอนตัน พาร ์(ประเทศไทย 98,600.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22009187 22/06/2022

66 ศว. ซื�อ Antibody Collagen I 28,355.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์ 28,355.00 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์ 28,355.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009268 24/06/2022

67 ศว. ซื�อ โปรตนีขา้ว 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควอลเิต ้อนิกรเิดยีนส์ 8,346.00 บรษิัท ควอลเิต ้อนิกรเิดยีนส์ 8,346.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009276 24/06/2022

68 ศว. จา้ง CAL 1ครั �ง/ปี สอบเทยีบเครื*องวเิคราะหห์าปรมิาณออกซเิจน15,408.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี บรรยัณ จํากดั 15,408.00 บรษิัท กรนี บรรยัณ จํากดั 15,408.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22009617 28/06/2022

69 ศว. ซื�อ ส ีFLOORGUARD EPOXY 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั 1,284.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั 1,284.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009215 23/06/2022

70 ศว. ซื�อ เครื*องสํารองไฟ 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั 9,951.00 บรษิัทเพาเวอรเ์มตคิ จํากดั 9,951.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009219 23/06/2022

71 ศว. ซื�อ รองเทา้นิรภัยสําหรับพนักงานใส่ปฏบิัตงิาน 29,371.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจแทคโก ้(ประเทศไทย 29,371.50 บรษิัท เจแทคโก ้(ประเทศไทย 29,371.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009240 24/06/2022

72 ศว. จา้ง ปรับปรุงพื�นที*สํานักงานศูนยเ์ทคโนโลยพีลังงานแห่งชาติ1,740,000.00 1,740,000.00 เกนิหนึ*งแสนบาท คัดเลอืกหา้งหุน้ส่วนจํากดั วรีะชล 2019 1,640,000.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วรีะชล 2019 1,640,000.00 ราคาตํ*าสุด PO22009591 28/06/2022

73 ศว. ซื�อ เครื*องทดสอบพฤตกิรรมการกดักร่อนของวัสดุดว้ยเทคนิคเคมไีฟฟ้า778,960.00 778,960.00 เกนิหนึ*งแสนบาท เฉพาะเจาะจงบรษิัท ภูดศิณเ์ทค จํากดั 777,890.00 บรษิัท ภูดศิณเ์ทค จํากดั 777,890.00 ราคาตํ*าสุด PO22009226 24/06/2022

74 ศว. ซื�อ กา๊ซ Helium Ultra High Purity 35,096.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 35,096.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 35,096.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009218 23/06/2022

75 ศว. ซื�อ วัสดุสําหรับ spare part 46,940.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินียริ*ง 46,940.90 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินียริ*ง 46,940.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009217 23/06/2022

76 ศว. ซื�อ ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาด ๒๐ ลติร 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูเนี*ยน อนิเตอรซ์ัพพลาย 42,800.00 บรษิัท ยูเนี*ยน อนิเตอรซ์ัพพลาย 42,800.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009658 29/06/2022

77 ศว. ซื�อ สารเคม ีCelite และ MES monohydrate buffer salt 22,149.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 22,149.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 22,149.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009282 24/06/2022

78 ศว. ซื�อ วัสดุ 73,119.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 73,119.52 บรษิัท กบิไทย จํากดั 73,119.52 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009502 27/06/2022

79 ศว. ซื�อ Vial 20 ml พรอ้มฝาปิดสขีาว Silicone 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื*องมอืวทิย ์จํากดั 6,206.00 บรษิัท พ.ีท.ีเครื*องมอืวทิย ์จํากดั 6,206.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009682 29/06/2022

80 ศว. ซื�อ activated carbon 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟิลเตอร ์แมทช จํากดั 2,407.50   บรษิัท ฟิลเตอร ์แมทช จํากดั 2,407.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009503 27/06/2022

81 ศว. จา้ง ทดสอบ Weathering ตามมาตรฐาน 711,550.00 711,550.00 เกนิหนึ*งแสนบาท คัดเลอืกบรษิัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย 711,550.00 ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากดั 711,550.00 ราคาตํ*าสุด PO22009648 29/06/2022

82 ศว. ซื�อ Stainless steel beads 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์เมด กรุ๊ป 2019 16,692.00 บรษิัท สมารท์เมด กรุ๊ป 2019 16,692.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009271 24/06/2022

83 ศว. ซื�อ กา๊ซ Oxygen 99.8% 1,904.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 1,904.60 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 1,904.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009239 24/06/2022

84 ศว. ซื�อ เครื*องวัดค่าการนําไฟฟ้าในสารละลายแบบพกพา63,130.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย63,130.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย63,130.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009272 24/06/2022

85 ศว. จา้ง เตรยีมตัวอย่างชิ�นงานและถ่ายภาพโครงสรา้งชิ�นงาน73,125.00 เฉพาะเจาะจง นายนราวชิญ ์รอสูงเนิน 73,125.00 นายนราวชิญ ์รอสูงเนิน 73,125.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22009274 24/06/2022

86 ศว. ซื�อ Silicone Template 23,865.00 เฉพาะเจาะจง MICROPOINT TECHNOLOGIES PTE LTD23,865.00 MICROPOINT TECHNOLOGIES PTE LTD23,865.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009537 27/06/2022

87 ศว. ซื�อ microtome blades 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ เอส ไซน์ จํากดั 6,000.00 บรษิัท เอ เอส ไซน์ จํากดั 6,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009538 27/06/2022

88 ศว. ซื�อ วัสดุ Peltier เพื*อซ่อมตูดู้ดความชื�น 10,245.36 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส์ 10,245.36 บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส์ 10,245.36 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009662 29/06/2022

89 ศว. ซื�อ Load Cell 39,055.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นรนิทร ์อนิสทรูเมน้ท ์ 39,055.00 บรษิัท นรนิทร ์อนิสทรูเมน้ท ์ 39,055.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009637 28/06/2022

90 ศว. ซื�อ วัสดุสิ�นเปลอืง 3,300.95 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 3,300.95 หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 3,300.95 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009689 29/06/2022

91 ศว. จา้ง CAL 1ครั �ง/ปี สอบเทยีบเครื*องชั*ง Balance Mettler WILDCAT 6,527.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 6,527.00  บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 6,527.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22009663 29/06/2022

92 ศว. ซื�อ วัสดุสําหรับซ่อมระบบไฟฟ้า และเพื*อสํารองงานซ่อมเครื*องปรับอากาศและอื*นๆ33,592.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินียริ*ง 33,592.65 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินียริ*ง 33,592.65 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009625 28/06/2022

93 ศว. จา้ง เตรยีมตัวอย่างความเสยีหายของแผงท่อรับความรอ้น32,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวราพงศ ์ถองกระโทก 32,500.00 นายวราพงศ ์ถองกระโทก 32,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22009636 28/06/2022

94 ศว. ซื�อ บุชทองเหลอืงนํ�ามันสําหรับซ่อมเครื*องผสมแบบปิด8,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คารบ์อน คงิส ์จํากดั 8,132.00 บรษิัท คารบ์อน คงิส ์จํากดั 8,132.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009664 29/06/2022

95 ศว. ซื�อ ซอฟตแ์วร ์MSC One Standard และ 1,240,750.00 1,240,750.00 เกนิหนึ*งแสนบาท เฉพาะเจาะจงบรษิัท ซกิมาโซลูชั*นส ์จํากดั 1,240,750.00 บรษิัท ซกิมาโซลูชั*นส ์จํากดั 1,240,750.00 ราคาตํ*าสุด PO22009622 28/06/2022

96 ศว. ซื�อ Barrel Adaptor 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชนิตา 54 เทคโนโลยี 1,605.00 บรษิัท ชนิตา 54 เทคโนโลยี 1,605.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009694 29/06/2022

97 ศว. ซื�อ แกส๊ AIR ZERO 3,370.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 3,370.50 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ 3,370.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009666 29/06/2022

98 ศว. ซื�อ จานเพาะเลี�ยงขนาด 96 หลุมและ24 21,721.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 21,721.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 21,721.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009668 29/06/2022

99 ศว. ซื�อ Poly methyl ether ขนาด 250 g 6,024.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส. 6,024.10 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส. 6,024.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009698 29/06/2022

100 ศว. ซื�อ ไซริ�งและพาราฟิลม์ 2,568.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั ท.ีซ.ี สถาพร 2,568.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั ท.ีซ.ี สถาพร 2,568.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009699 29/06/2022
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