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ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

1 ศว. ซื�อ โถภาชนะทดสอบ 61,888.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 61,888.80 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 61,888.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009910 05/07/2022

2 ศว. จา้ง PM 1ครั �ง/ ปี บํารงุรกัษากลอ้ง Microscope เลขครภุัณฑ์ 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รชัมอร ์พรซีชิั/น จํากัด 6,420.00 บรษิัท รชัมอร ์พรซีชิั/น จํากัด 6,420.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010089 08/07/2022

3 ศว. ซื�อ Ethanol food grade ,L PURE 95 : ถัง 18 ลติร 96,540.75 เฉพาะเจาะจง องคก์ารสุรา กรมสรรพสามติ 96,540.75 องคก์ารสุรา กรมสรรพสามติ 96,540.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009911 05/07/2022

4 ศว. ซื�อ เคร ื/องปั�นเม็ดวัสดุแบบจานหมุน 53,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัดชญา แมชชนีเนอรี/ 53,500.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัดชญา แมชชนีเนอรี/ 53,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009815 04/07/2022

5 ศว. ซื�อ ระบบครภุัณฑส์ถาบันเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื/อการพัฒนาที/ยั/งยนื930,962.00 930,962.00 เฉพาะเจาะจง KGM & Associates Pty. Ltd. 930,962.00 KGM & Associates Pty Ltd. 930,962.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009816 04/07/2022

6 ศว. ซื�อ Screen Printed Carbon Electrode 134,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 134,820.00 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 134,820.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010276 12/07/2022

7 ศว. ซื�อ แก๊สไนโตรเจน 5,392.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5,392.80 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5,392.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009814 04/07/2022

8 ศว. จา้ง สํารวจหาสาเหตุท่อนํ�าทิ�งอุดตันและแกไ้ขเบื�องตน้ 20,918.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัดเทยีนพงคพ์ัน 2004 20,918.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัดเทยีนพงคพ์ัน 2004 20,918.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009925 06/07/2022

9 ศว. ซื�อ SPLINSERT HANGING 17,569.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 17,569.40 บรษิัท กบิไทย จํากัด 17,569.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009913 05/07/2022

10 ศว. จา้ง สรา้งตน้แบบยานพาหนะไฟฟ้าขบัขี/อัตโนมัต ิ 34,000,000.00 34,000,000.00 คัดเลอืก บรษิัท เจ็นเซฟิ จํากัด 33,880,000.00 บรษิัท เจ็นเซฟิ จํากัด 33,880,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010087 08/07/2022

บรษิัท แม็คนกิา้ ไซเทค (ประเทศไทย) จํากัด 34,000,000.00

11 ศว. ซื�อ ส่วนประกอบของอาหารเลี�ยงเซลล ์ในกจิกรรมการทดสอบความเป็นพษิของวัสดุ42,575.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 42,575.30 บรษิัท กบิไทย จํากัด 42,575.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009813 04/07/2022

12 ศว. ซื�อ Hot plate & stirrer 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 27,000.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 27,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009811 04/07/2022

13 ศว. จา้ง ทําบล็อกสกรนี 26,364.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ซลิคค์ัท 26,364.80 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ซลิค ์คัท 26,364.80 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009914 05/07/2022

14 ศว. ซื�อ Tube ชนดิกน้มน 16,820.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 16,820.40 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 16,820.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009812 04/07/2022

15 ศว. ซื�อ Hot plate & stirrer 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 34,000.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 34,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009806 04/07/2022

16 ศว. ซื�อ สารเคมี 62,274.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 62,274.00 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 62,274.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009805 04/07/2022

17 ศว. ซื�อ สาร Acetone และ Hexane 24,481.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 24,481.60 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 24,481.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009804 04/07/2022

18 ศว. ซื�อ แก๊สไนโตรเจน HP 99.99% 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 5,992.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 5,992.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009803 04/07/2022

19 ศว. ซื�อ สาร surrogate 1,669.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 1,669.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 1,669.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009802 04/07/2022

20 ศว. ซื�อ ตะแกรงรอ่นคัดขนาด 3,852.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ซเีอสท ีอนิสทรเูมน้ท ์(ไทยแลนด์ 3,852.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ซ ีเอส ท ีอนิสทรเูมน้ท ์(ไทยแลนด์ 3,852.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009915 05/07/2022

21 ศว. จา้ง BM ซอ่มแซมเครื/องวเิคราะหป์รมิาณคารบ์อน TOC V  106,957.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออโตเมชั/น เซอรว์สิ จํากัด 106,957.20 บรษิัท ออโตเมชั/น เซอรว์สิ จํากัด 106,957.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010090 08/07/2022

22 ศว. ซื�อ Liquid Nitrogen 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมคิัลซพัพลาย 14,445.00 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์ก๊สแอนดเ์คมคิัลซพัพลาย จํากัด 14,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009906 05/07/2022

23 ศว. ซื�อ วัสดุงานวจิัย Rtx column 18,299.14 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั/น จํากัด 18,299.14 บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั/น จํากัด 18,299.14 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009904 05/07/2022

24 ศว. ซื�อ สารเคมแีละวัสดุ  31,511.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 31,511.50 บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 31,511.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009903 05/07/2022

25 ศว. ซื�อ จอมอนเิตอร ์สําหรบัเคร ื/อง 3D Printer Powder 4,547.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 4,547.50 บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 4,547.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010025 07/07/2022

26 ศว. จา้ง BM ซอ่มตูแ้ช่เย็นกระจก 2 ประตู (บน-ล่าง) PANASONIC 9,255.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอสเอ แอนด ์ไซเบอร ์เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 9,255.50 บรษิัท พเีอสเอ แอนด ์ไซเบอร ์เอ็นจเินยีร ิ/จํากัด 9,255.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010045 07/07/2022

27 ศว. จา้ง PM และ CAL 1ครั �ง/ปี บํารงุรกัษาและสอบเทยีบเครื/องทดสอบจําลองสภาวะการกัดกรอ่นในบรรยากาศ20,972.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 20,972.00 คัลเลอ โกลโบล จํากัด 20,972.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010048 07/07/2022

28 ศว. ซื�อ ไมโ้กงกางเทยีมเพื/อป้องกันการกัดเซาะชายฝั/งและรากไมเ้ทยีมเพื/อเรง่การตกตะกอน49,987,750.00 49,987,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารโ์ต ้เอ็นจเินยีร ์จํากัด 49,987,750.00 บรษิัท อารโ์ต ้เอ็นจเินยีร ์จํากัด 49,987,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010670 26/07/2022

29 ศว. ซื�อ สาร Nafion 117 Solution 9,918.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,918.90 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,918.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009948 06/07/2022

30 ศว. ซื�อ สารเคมี 23,411.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 23,411.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 23,411.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010051 07/07/2022

31 ศว. ซื�อ Alumina trihydrate 9,213.98 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน ์อนิโนวาเทค จํากัด 9,213.98 บรษิัท ซายน ์อนิโนวาเทค จํากัด 9,213.98 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009951 06/07/2022

32 ศว. ซื�อ กระดาษทชิชู่เขา้ Stock 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด 14,445.00 บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด 14,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010102 08/07/2022

33 ศว. ซื�อ วัสดุส ิ�นเปลอืงสําหรบัใชใ้นงานวจิัย 28,847.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั/น จํากัด 28,847.20 บรษิัทอมาน ีคอรป์อเรชั/น จํากัด 28,847.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009927 06/07/2022

34 ศว. ซื�อ ไสก้รองเครื/อง LABORATIRY WATER PURIFICATION 29,617.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด แอดวานซ ์ซายนแ์อนตฟิิค 29,617.60 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แอดวานซ ์ซายนแ์อนตฟิิค 29,617.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010103 08/07/2022

35 ศว. ซื�อ Hydrothermal Synthesis Reactor 26,536.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มอร ์แดน เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 26,536.00 บรษิัท มอร ์แดน เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 26,536.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009952 06/07/2022

36 ศว. ซื�อ Crucible Al for DSC 52,430.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ทจ์ํากัด 52,430.00 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ทจ์ํากัด 52,430.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009953 06/07/2022

37 ศว. ซื�อ acetone และDimethylacetamide 4,761.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,761.50 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,761.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009957 06/07/2022

38 ศว. ซื�อ Cuvette Excellence Q Quartz Glass 10 mm  10,111.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 10,111.50 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 10,111.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010056 07/07/2022

39 ศว. ซื�อ วัสดุและสารเคม ี 99,124.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์ ีโฮลดิ�ง (ไทยแลนด)์ จํากัด 99,124.80 บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ�ง(ไทยแลนด)์จํากัด 99,124.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009971 06/07/2022

40 ศว. จา้ง PM และ CAL 1ครั �ง/ปี บํารงุรกัษาและสอบเทยีบเครื/องมอื 18,190.00 เฉพาะเจาะจง ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 18,190.00 ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 18,190.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010049 07/07/2022

41 ศว. จา้ง PM และ CAL 1ครั �ง/ปี บํารงุรกัษาและสอบเทยีบเครื/องมอื 16,478.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซจี ีเอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 16,478.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ซจี ีเอ็นจเินยีร ิ/ง 16,478.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010050 07/07/2022

42 ศว. จา้ง BM ซอ่มเครื/อง Vacuum Pump V-700  หมายเลขครภุัณฑ์ 30,709.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 30,709.00 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 30,709.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010052 07/07/2022

43 ศว. จา้ง CAL 1ครั �ง/ปี สอบเทยีบเครื/องมอืของศูนยฯ์ จํานวน 28,007.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 28,007.25  บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 28,007.25 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010062 07/07/2022

44 ศว. จา้ง CAL 1ครั �ง/ปี สอบเทยีบตูอ้บ MEMMERT จํานวน 14,776.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค่ เซอรว์สิเซส จํากัด 14,776.70 บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค่ เซอรว์สิเซส จํากัด 14,776.70 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010067 07/07/2022

45 ศว. จา้ง เตรยีมเม็ดพลาสตกิเขม้ขน้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ์สงิหพ์รหม 10,000.00 นางสาวชนกนันท ์สงิหพ์รหม 10,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010080 07/07/2022

46 ศว. ซื�อ วัสดุ 38,092.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 38,092.00 บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโตเ้ทค จํากัด 38,092.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010081 07/07/2022

47 ศว. จา้ง BM ซอ่มแซมเครื/อง Gas Analyzer for Biogas Application 111,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบส เทคนคิ โซลูชั/น จํากัด 111,066.00 บรษิัท เบส เทคนคิ โซลูชั/น จํากัด 111,066.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010414 20/07/2022

48 ศว. ซื�อ Deuterium oxide 4,333.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 4,333.50 บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 4,333.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010181 11/07/2022

49 ศว. จา้ง ทํา Software ของระบบตดิตามการกัดกรอ่นภายไตฉ้นวนแบบออนไลน์299,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ด ีทู เจ เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย 299,600.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ด ีทู เจ เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย 299,600.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010250 12/07/2022

50 ศว. ซื�อ สารเคม ี 10,448.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรเูมนท์ 10,448.55 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากัด 10,448.55 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010327 18/07/2022

51 ศว. จา้ง PM และ CAL 1ครั �ง/ปี บํารงุรกัษาและสอบเทยีบ 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 7,490.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 7,490.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010352 18/07/2022

52 ศว. จา้ง CAL 1ครั �ง/ปี สอบเทยีบ PH METER  จํานวน 7,853.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 7,853.80 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 7,853.80 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010353 18/07/2022

53 ศว. จา้ง PM และ CAL 1ครั �ง/ปี บํารงุรกัษาและสอบเทยีบเครื/องมอื 17,869.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นไวรอนเมนทอล ซสิเต็ม อนิตเิกรเตอร์ 17,869.00 บรษิัท เอ็นไวรอนเมนทอล ซสิเต็ม อนิตเิกรเตอร ์จํากัด 17,869.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010278 12/07/2022

54 ศว. ซื�อ เม็ดพลาสตกิ Linear Low Density Polyethylene 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั/นส ์จํากัด (มหาชน 24,610.00 บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั/นส ์จํากัด (มหาชน) 24,610.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010281 12/07/2022

55 ศว. ซื�อ แก๊ส Nitrogen High Purify 2,022.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,022.30 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,022.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010321 16/07/2022

56 ศว. ซื�อ แท่งแกว้คนสาร ลูกยางหลอดหยด และพาราฟิลม์ 5,739.48 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 5,739.48 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 5,739.48 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010319 16/07/2022

57 ศว. ซื�อ เคร ื/องแกว้ และแท่งแม่เหล็กกวนสาร 4,879.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,879.20 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 4,879.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010341 18/07/2022

58 ศว. ซื�อ ไนโตรเจนเหลว 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รงัสติอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 27,820.00 บรษิัท รงัสติอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 27,820.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010662 25/07/2022

59 ศว. ซื�อ อะไหล่สําหรบัเคร ื/องวเิคราะหข์นาดและการกระจายตัวของอนุภาค42,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 42,800.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 42,800.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010415 20/07/2022

60 ศว. ซื�อ อะไหล่ Hood 25,840.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจดับบลวิเทค จํากัด  25,840.50 บรษิัท เจดับบลวิเทค จํากัด  25,840.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010374 19/07/2022

61 ศว. ซื�อ สาร Acetic และ Methanol 2,204.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,204.20 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,204.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010380 19/07/2022

62 ศว. ซื�อ ส ีFLOORGUARD EPOXY และวัสดุอื/นๆ 8,413.41 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 8,413.41 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด 8,413.41 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010373 19/07/2022

63 ศว. ซื�อ เคร ื/องชั/ง 4 ตําแหน่ง จํานวน 1 เคร ื/อง 34,999.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี/ จํากัด 34,999.70 บรษิัทซทีแีลบอราตอรี/ จํากัด 34,999.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010406 19/07/2022

64 ศว. ซื�อ วัสดุส ิ�นเปลอืงในงานวจิัย 3,563.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 3,563.10 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 3,563.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010381 19/07/2022

65 ศว. ซื�อ Abrasive Stainless Steel 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามโตชู จํากัด 12,037.50 บรษิัท สยามโตชู จํากัด 12,037.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010407 19/07/2022

66 ศว. ซื�อ เสน้พลาสตกิ PLA CF 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 1,800.00 บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 1,800.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010409 19/07/2022

67 ศว. ซื�อ Inverter สําหรบัเคร ื/องขึ�นรปูฟิลม์หลายชั �น หมายเลขครภุัณฑ1์51,672.50 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจํากัดศรรีามา แอสโซซเิอท 151,672.50 หา้งหุน้ส่วนจํากศรรีามา แอสโซซเิอท 151,672.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010452 21/07/2022

68 ศว. ซื�อ อุปกรณ์ทดสอบทางเคมไีฟฟ้า 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทภูดศิณ์เทค จํากัด 128,400.00 บรษิัทภูดศิณ์เทค จํากัด 128,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010688 26/07/2022

69 ศว. ซื�อ สาร DIMETHYL SULFOXIDE-D6  10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 10,700.00 บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด 10,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010430 20/07/2022

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื�อจัดจา้ง เดอืนกรกฎาคม 2565
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

70 ศว. ซื�อ หัวปร ิ�นทเ์คร ื/องพมิพส์ามมติ ิUltimaker 3 และต่ออายุ 62,100.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 62,100.03 บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 62,100.03 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010431 20/07/2022

71 ศว. ซื�อ สทิธิ?เขา้ใชง้านโปรแกรม Zoom Meeting  91,306.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วัน-ทู-ออล จํากัด 91,306.52 บรษิัท วัน-ทู-ออล จํากัด (00000 91,306.52 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010738 27/07/2022

72 ศว. ซื�อ ฮตีเตอรแ์บบตม้นํ�า เพื/อซอ่มแซมเครื/องมอื Autoclave  4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเทคโนโลย ีอนิสตรเูมนท ์จํากัด 4,066.00 บรษิัทเทคโนโลย ีอนิสตรเูมนท ์จํากัด 4,066.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010683 26/07/2022

73 ศว. ซื�อ โม่ผสมปูน 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด 11,235.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด 11,235.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010622 25/07/2022

74 ศว. ซื�อ Nitrogen High Purity Grade 2,134.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,134.65 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 2,134.65 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010435 20/07/2022

75 ศว. ซื�อ วัสดุ spare part ระบบไฟฟ้าและอื/นๆ 28,269.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 28,269.40 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 28,269.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010663 25/07/2022

76 ศว. ซื�อ แก๊สไนโตรเจน 4,044.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 4,044.60 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 4,044.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010664 25/07/2022

77 ศว. ซื�อ วัสดุ spare part ระบบปรบัอากาศ 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 21,400.00 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010722 27/07/2022

78 ศว. ซื�อ สารเคม ี 46,800.00 เฉพาะเจาะจง Resyner Technologies S.L. 46,800.00 Resyner technologies 46,800.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010635 25/07/2022

79 ศว. จา้ง สํารวจพื�นที/ วางแปลงตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างขอ้มูล 210,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เวทติ พุ่มพวง 210,000.00 นาย เวทติ พุ่มพวง 210,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010534 22/07/2022

80 ศว. ซื�อ Nitrogen High Purity Purity 99.99% และ  Carbon Dioxide High Purity with Diptube Purity 5,553.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5,553.30 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5,553.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010665 25/07/2022

81 ศว. ซื�อ Digital torque wrench 12,654.89 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 12,654.89 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 12,654.89 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010623 25/07/2022

82 ศว. ซื�อ อุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูล 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 25,000.00 บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 25,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010624 25/07/2022

83 ศว. จา้ง เตรยีมชิ�นงานท่อสําหรบังานเชื/อม 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นราวชิญ ์รอสูงเนนิ 2,000.00 นาย นราวชิญ ์รอสูงเนนิ 2,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010625 25/07/2022

84 ศว. ซื�อ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 29,692.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 29,692.50 บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 29,692.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010666 25/07/2022

85 ศว. ซื�อ สารเคม ี 38,380.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 38,380.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 38,380.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010723 27/07/2022

86 ศว. ซื�อ ซอฟทแ์วรส์ําหรบัควบคุมหุ่นยนต ์3 แกน 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ โมชั/นเทค จํากัด 17,120.00 บรษิัท สมารท์ โมชั/นเทค จํากัด 17,120.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010711 26/07/2022

87 ศว. จา้ง PM และ CAL 1ครั �ง/ปี บํารงุรกัษาและสอบเทยีบเครื/อง 35,738.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 35,738.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 35,738.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010684 26/07/2022

88 ศว. ซื�อ เคร ื/องแกว้และอุปกรณ์ 10,991.04 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุป๊ 10,991.04 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุป๊ 10,991.04 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010724 27/07/2022

89 ศว. ซื�อ Diamond Suspension ชนดิ Mono Crystalline 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมกา้ แอดวานซ ์จํากัด 8,667.00 บรษิัท เมกา้ แอดวานซ ์จํากัด 8,667.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010725 27/07/2022

90 ศว. ซื�อ วัสดุงานบา้นงานครวั 10,614.40 เฉพาะเจาะจง พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ�ง โดยนายพงษ์พัฒน ์  สันหนองเมอืง10,614.40 พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ�ง โดยนายพงษ์พัฒน ์  สันหนองเมอืง 10,614.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010728 27/07/2022

91 ศว. ซื�อ Diamond Suspension ชนดิ Poly Crystalline 25,787.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเคร ื/องมอืวทิย ์จํากัด 25,787.00 บรษิัท พ.ีท.ีเคร ื/องมอืวทิย ์จํากัด 25,787.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010729 27/07/2022

92 ศว. ซื�อ วัสดุขดัชิ�นงาน SiC Paper Grit 2400 11,705.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสทพี ีแอ็ดวานซ ์โพรดักส ์จํากัด 11,705.80 บรษิัท เอสทพี ีแอ็ดวานซ ์โพรดักส ์จํากัด 11,705.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010730 27/07/2022

93 ศว. จา้ง BM ซอ่มแซมเครื/อง Dispersers Model: T: 50 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 5,350.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 5,350.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22010691 26/07/2022

94 ศว. ซื�อ วัสดุส ิ�นเปลอืงเพื/อใชใ้นแผนกงานวศิวกรรมสนับสนุน 2,525.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 2,525.20 บรษิัท เอส.ด.ีว.ี เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 2,525.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010692 26/07/2022

95 ศว. ซื�อ วัสดุประกอบชุด Sensor ทดสอบ 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดแวนเทค โซลูชั/น จํากัด 80,892.00 บรษิัท แอดแวนเทค โซลูชั/น จํากัด 80,892.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010708 26/07/2022

96 ศว. ซื�อ ก๊าซ Oxygen 4,194.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 4,194.40 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส จํากัด 4,194.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010726 27/07/2022

97 ศว. ซื�อ รายงานขอ้มูลภาพรวมทางการตลาดลกินนิ 146,856.20 เฉพาะเจาะจง Global Market Insights Inc. 146,856.20 Global Market Insights Inc. 146,856.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22010751 27/07/2022
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