
แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษี

รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

1 จา้งซอ่มอะไหล่สําหรับเตาเผา 1400 องศา 
หมายเลขครุภัณฑ ์
4430-003-0001-0000107-000

5,350.00           เฉพาะเจาะจง 0115553009218 บรษิัท เพอรเ์ฟคโมชั)น 
ซสิเต็มส ์จํากัด

5,350.00         บรษิัท เพอรเ์ฟคโมชั)น 
ซสิเต็มส ์จํากัด

5,350.00         มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010279 4/6/2019

2 จา้ง PM+ Cal เครื)องวเิคราะหท์างเคมไีฟฟ้า
 potentistat (autolab, PGSTAT302) 6670-

001-0001-0000195-000 M 532

30,495.00         เฉพาะเจาะจง 0105543113136 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม 
จํากัด

30,495.00       บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม 
จํากัด

30,495.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010280 4/6/2019

3 จา้งซอ่มเครื)องไมโครสโคป SEM ยี)หอ้ 
HITACHI รุ่น S-3400N เปลี)ยน EBSD 

Phosphor screen

93,625.00         เฉพาะเจาะจง 0105535105499 บรษิัท โคแอกซ ์กรุป 
คอรป์อเรชั)น จํากัด

93,625.00       โคแอกซ ์กรุป 
คอรป์อเรชั)น จํากัด

93,625.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010284 4/6/2019

4 ซื:อ RS232 PCI Card เพื)อซอ่ม
คอมพวิเตอรข์องเครื)อง FPLC

374.50             เฉพาะเจาะจง 0105560115010 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์
ซพัพลาย จํากัด

374.50            บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์
ซพัพลาย จํากัด

374.50            มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010285 4/6/2019

5 ซื:อสารเคมแีละอุปกรณ์ทําวจิัย 45,603.40         เฉพาะเจาะจง 0105551086207 บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์
จํากัด

45,603.40       บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์
จํากัด

45,603.40        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010287 4/6/2019

6 ซื:อเครื)องปรับอากาศ 48000BTU 62,828.26         เฉพาะเจาะจง 0105557039901 บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 62,828.26       บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 62,828.26        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010288 4/6/2019

7 จา้ง บํารุงรักษาเครื)องมอื เครื)อง GPC 

Waters 600E หมายเลขครุภัณฑ ์
6625-011-0001-0000010-000

26,750.00         เฉพาะเจาะจง 0105519011337 บรษิัท สทิธพิรแอส
โซซเิอส จํากัด

26,750.00       บรษิัท สทิธพิร
แอสโซซเิอส จํากัด

26,750.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010289 4/6/2019

8 ซื:อ Iso-propanol 2,910.40           เฉพาะเจาะจง 0135556013496 บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 2,910.40         บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 2,910.40         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010290 4/6/2019

9 จา้ง ซอ่มผนังทางเดนิบรเิวณทางเชื)อม
ระหว่างอาคาร MTEC และอาคาร BIOTEC

30,000.00         เฉพาะเจาะจง 3130700143576 นาย พเิชษฐ ์สดุงาม 30,000.00       นาย พเิชษฐ ์สดุงาม 30,000.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010291 4/6/2019

10 ซื:อ Toluene สําหรับใชใ้นงานวจิัย 3,424.00           เฉพาะเจาะจง 0105551110906 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

3,424.00         บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

3,424.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010293 4/6/2019

11 จา้ง ทําชิ:นงานตัวอย่างสําหรับทดสอบความ
เคน้ตกคา้งตามกระบวนการที)กําหนด

38,520.00         เฉพาะเจาะจง 0113550002091 หา้งหุน้สว่นจํากัด พ.ีเค.

แมค ซพัพลาย
38,520.00       หา้งหุน้สว่นจํากัด พ.ีเค.

แมค ซพัพลาย
38,520.00        มคีุณลักษณะของ

พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010294 4/6/2019

12 ซื:อ อุปกรณ์ป้อนผงวัสดุ (Powder feeder) 2,790,806.10    2,608,230.00  คัดเลอืก 0105546030428 บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ์
 จํากัด

2,790,806.10  บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ์
 จํากัด

2,790,806.10   มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010301 4/6/2019

13 ซื:อ ตูดู้ดความชื:น เพื)อป้องกันการเกดิสนมิ
ของชิ:นงานทดสอบกลุ่มโลหะ และการ
เสื)อมสภาพของชิ:นงานทดสอบกลุ่มพอลเิมอร์

62,060.00         เฉพาะเจาะจง 0105542003051 บรษิัท เอฟ.จ.ีอ.ี จํากัด 62,060.00       บรษิัท เอฟ.จ.ีอ.ี จํากัด 62,060.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010305 4/6/2019

14 ซื:อ อะไหล่ Over Head Crane (Collector 

Trolley) No.02 เลขครุภัณฑ ์
(3950-008-0001-0000002-000)  และ 
No.04  เลขครุภัณฑ ์
(3950-008-0001-0000004-000) เพื)อให ้
ระบบ Over Head Crane มคีวามสมบรูณ์ 
สามารถรองรับการใชง้านไดอ้ย่างต่อเนื)อง

30,923.00         เฉพาะเจาะจง 0115552013190 บรษิัท ภเูจรญิ เซอรว์สิ 
จํากัด

30,923.00       บรษิัท ภเูจรญิ เซอรว์สิ 
จํากัด

30,923.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010306 4/6/2019

15 ซื:อ vial สําหรับการวเิคราะหเ์ทคนคิ GPC 16,050.00         เฉพาะเจาะจง 0105519011337 บรษิัท สทิธพิรแอส
โซซเิอส จํากัด

16,050.00       บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากัด

16,050.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010309 4/6/2019

16 ซื:อ สารมาตรฐานสําหรับการวเิคราะหท์ดสอบ
 GPC

19,260.00         เฉพาะเจาะจง 0105523002118 ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จํากัด
19,260.00       ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จํากัด
19,260.00        มคีุณลักษณะของ

พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010310 4/6/2019

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง เดอืนมถินุายน 2562
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที	 1 - 30 มถินุายน 2562

หนา้ที) 1 จาก 12



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษี

รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

17 ซื:อ เครื)องอนิดักทฟีล ีคัปเปิลพลาสมา-
ออปตคิอล สเปกโตรมเิตอร์

3,925,233.64   3,925,233.64  การประกาศ
เชญิชวน
ทั)วไป วธิี
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์
 (e-bidding)

0105537014385 บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด 2,900,000.00 บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป 
จํากัด

2,900,000.00  มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010312 4/6/2019

18 ซื:อ เครื)องชั)งนํ:าหนักความละเอยีดทศนยิม 2
 ตําแหน่ง

120,000.01       เฉพาะเจาะจง 0105539056689 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

120,000.00     บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

120,000.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010314 4/6/2019

19 จา้ง PM เครื)องมอืวเิคราะหก์า๊ซไอเสยี
ประเภท[เครื)องวเิคราะหแ์กส๊ไอเสยี 
HORIBA] [DEM-REN-01] [6630-027-

0001-0000044-000] No.150 MP 130

364,442.00       เฉพาะเจาะจง 0105547010749 บรษิัท ฮอรบิา 
(ประเทศไทย) จํากัด

364,442.00     บรษิัท ฮอรบิา (ประเทศ
ไทย) จํากัด

364,442.00      มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010315 4/6/2019

20 ซื:อ คอมพวิเตอร ์PC 83,502.80       เฉพาะเจาะจง 0105552013327 บรษิัท โมเดริน์เซฟ 
อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

83,502.80      บรษิัท โมเดริน์เซฟ 
อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

83,502.80      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010355 5/6/2019

21 ซื:อ อลูมเินยีมฉาก 9,844.00           เฉพาะเจาะจง 0105557031960 บรษิัท ออล ์เอ็นจเินยีริ)ง 
จํากัด

9,844.00         บรษิัท ออล ์เอ็นจเินยีริ)ง 
จํากัด

9,844.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010357 5/6/2019

22 ซื:อ Aroclor 1242และ
1,2,4-Trichlorobenzene

4,354.90           เฉพาะเจาะจง 0105529031799 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

4,354.90         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

4,354.90         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010359 5/6/2019

23 ซื:อ  Quartz Cuvette 22,898.00         เฉพาะเจาะจง 0125557022596 บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิ
โนเวชั)น จํากัด

22,898.00       บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์
อนิโนเวชั)น จํากัด

22,898.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010363 5/6/2019

24 จา้ง ผลติชิ:นสว่นประกอบหุ่นยนตร์ับสง่พัสดุ
รวม

57,651.60         เฉพาะเจาะจง 0133560002728 หา้งหุน้สว่นจํากัด 
เอส.เอส.ท ีรวมชา่ง

57,651.60       หา้งหุน้สว่นจํากเอส.เอส.ที
 รวมชา่ง

57,651.60        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010364 5/6/2019

25 ซื:อ อุปกรณ์โหลดเซล และเซนเซอรส์วทิช์
แรงดันลม

13,803.00         เฉพาะเจาะจง 0105535161500 บรษิัทเทคโนโลย ี
อนิสตรูเมนท ์จํากัด

13,803.00       บรษิัทเทคโนโลย ีอนิสตรู
เมนท ์จํากัด

13,803.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010372 5/6/2019

26 จา้ง การจัดจา้งตัดแขนใบพัดและแผน่จับ
ใบพัดสําหรับกังหันลม ชิ:นงานอลูมเินยีม 2 

รูปแบบ เพื)อนํามาใชท้ดลองในโครงการวจิัย

66,254.40         เฉพาะเจาะจง 0145552002058 บรษิัท เมวนิเทค จํากัด 66,254.40       บรษิัท เมวนิเทค จํากัด 66,254.40        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010378 5/6/2019

27 ซื:อ แผน่วงจรควบคุมการทํางานของ
แบตเตอรี)  (Master and Monitor Board) ที)
ประกอบวัสดุอเิล็กทรอนกิสแ์ลว้

156,541.00       เฉพาะเจาะจง 0105556078725 บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทย
แลนด)์ จํากัด

156,541.00     บรษิัท กราวเิทคไทย 
(ไทยแลนด)์ จํากัด

156,541.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010395 5/6/2019

28 ซื:อ ซอฟตแ์วรร์ะบบงานสารสนเทศภมูศิาสตร์
  ArcGIS

441,803.00       เฉพาะเจาะจง 0105534045565 บรษิัท จไีอเอส จํากัด 441,803.00     บรษิัท จไีอเอส จํากัด 441,803.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010396 5/6/2019

29 ซื:อ เครื)องดูดควันสําหรับเตาหลอมโหละ 192,600.00       เฉพาะเจาะจง 0135542003175 บรษิัท ภสูวุรรณ 
อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

192,600.00     บรษิัท ภสูวุรรณ อนิเตอร์
เทรด จํากัด

192,600.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010400 5/6/2019

30 ซื:อ ชดุจับชิ:นงานและอุปกรณ์จับยดึสําหรับ
งานเชื)อมเลเซอร ์Modular jig and fixture 

for laser welding

209,158.25       เฉพาะเจาะจง 0105540027638 บรษิัท คราสสเ์ทค จํากัด 209,158.25     บรษิัท คราสสเ์ทค จํากัด 209,158.25      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010402 5/6/2019

31 จา้ง เชื)อมประกอบชดุเฟืองทา้ยแบบเยื:อง
ศูนยท์ี)มรีะยะเพลาขา้งซา้ย 0.74 ม. ระยะ
เพลาขา้งขวา 2.96 ม. รวมกวา้ง 3.7 เมตร

312,000.00       เฉพาะเจาะจง 3150600041496 รา้นชยัมงคลรุ่งเรอืงกจิ 
โดยนาย พสิฐิพล เมฆพยัพ

312,000.00     ชยัมงคลรุ่งเรอืงกจิ 312,000.00      มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010408 5/6/2019

32 ซื:อ บอรด์ Power supply ตูอ้บสญุญากาศ 29,960.00         เฉพาะเจาะจง 0105556103347 บรษิัท คอมพลที ซายน ์
จํากัด

29,960.00       บรษิัทคอมพลที ซายน ์
จํากัด

29,960.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010409 5/6/2019

33 ซื:อ อะไหล่เครื)องบดผสม 10,700.00         เฉพาะเจาะจง 0105538095338 บรษิัท ยง ฟง แมชชนิเนอรี)
 จํากัด  

10,700.00       บรษิัท ยง ฟง แมชชนิเนอรี)
 จํากัด  

10,700.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010410 5/6/2019

34 ซื:อ วัสดุสิ:นเปลอืงเพื)อใชใ้นแผนกวศิวกรรม
สนับสนุน (VACUUM TUBE)

8,560.00           เฉพาะเจาะจง 0105542093727 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั)ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

8,560.00         บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั)ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

8,560.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010412 5/6/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษี

รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

35 จา้ง PM เครื)องดูดควันและกลิ)นของโลหะ
(Hood) [HOOD-SSE-01] 

3419-010-0001-0000001-000 จํานวน 2 

ตัว MP 124 No.123

21,186.00         เฉพาะเจาะจง 0105536020390 บรษิัท แมกซเ์คลน จํากัด 21,186.00       บรษิัท แมกซเ์คลน จํากัด 21,186.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010414 5/6/2019

36 จา้ง ศกึษาการใชเ้ม็ดยางพาราชว่ยในการลด
สภาพดนิดาน

200,000.00       เฉพาะเจาะจง 0994000153180 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุี

200,000.00     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุี

200,000.00      มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010415 5/6/2019

37 ซื:อ อุปกรณ์กรองตัวอย่างและขวดสําหรับใส่
 mobile phase สําหรับงาน GPC

9,448.10           เฉพาะเจาะจง 0105534078927 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค
 จํากัด

9,448.10         บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค จํากัด

9,448.10         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010443 6/6/2019

38 ซื:อ THF เพื)อใชส้ําหรับการวเิคราะห ์GPC 31,565.00         เฉพาะเจาะจง 0105551110906 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

31,565.00       บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

31,565.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010446 6/6/2019

39 ซื:อ อาหารเลั:ยงเซลลแ์ละสว่นประกอบ 
(DMEM, MEM, DPBS, Trypsin-versene

40,446.00         เฉพาะเจาะจง 0105534072937 บรษิัท ไทย แคน 
ไบโอเทค จํากัด

40,446.00       บรษิัท ไทย แคน ไบโอ
เทค จํากัด

40,446.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010448 6/6/2019

40 ซื:อ ตูดู้ดความชื:น เพื)อป้องกันการเกดิสนมิ
ของชิ:นงานทดสอบกลุ่มโลหะ และการ
เสื)อมสภาพของชิ:นงานทดสอบกลุ่มพอลเิมอร์

16,585.00         เฉพาะเจาะจง 0105546118643 บรษิัทซายนซ์ติี: จํากัด 16,585.00       บรษิัทซายนซ์ติี: จํากัด 16,585.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010449 6/6/2019

41 ซื:อ เกา้อี:สํานักงาน 39,162.00         เฉพาะเจาะจง 0745557000031 บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ
 จํากัด

39,162.00       บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ
 จํากัด

39,162.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010453 6/6/2019

42 จา้ง งานระบบแสง เสยีง และ OB 85,600.00         เฉพาะเจาะจง 0105550057459 บรษิัทฟรอ้นท ์ไลน ์
แมนเนจเมน้ท ์จํากัด

85,600.00       บรษิัทฟรอ้นท ์ไลน ์แมน
เนจเมน้ท ์จํากัด

85,600.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010465 6/6/2019

43 ซื:อ เครื)องควบคุมแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 50,825.00         เฉพาะเจาะจง 0115557005969 บรษิัท ชโูฟทคิ จํากัด 50,825.00       บรษิัท ชโูฟทคิ จํากัด 50,825.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010472 6/6/2019

44 ซื:อ เครื)องชั)งนํ:าหนัก 4 ตําแหน่ง และ
ตูค้วบคุมความชื:น

58,529.00         เฉพาะเจาะจง 0135549009527 บรษิัท โปรโทรนกิส ์
อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

58,529.00       บรษิัท โปรโทรนกิส ์
อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

58,529.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010475 6/6/2019

45 ซื:อ ถงุมอืกันสารเคมแีละกันความรอ้น/เข็ม
ขัดพยุงหลัง

23,497.20         เฉพาะเจาะจง 0125556000637 บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติT 
จํากัด

23,497.20       บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติT 
จํากัด

23,497.20        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010477 6/6/2019

46 ซื:อ เครื)องปั)นนนํ:าผลไม ้ 3,990.00           เฉพาะเจาะจง 0107544000043 บรษิัท โฮม โปรดักส ์
เซน็เตอร ์จํากัด(มหาชน)

3,990.00         บรษิัท โฮม โปรดักส ์เซน็
เตอร ์จํากัด(มหาชน)

3,990.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010478 6/6/2019

47 ซื:อ เครื)องดูดฝุ่ น 5,598.13           เฉพาะเจาะจง 0107544000043 บรษิัท โฮม โปรดักส ์
เซน็เตอร ์จํากัด (มหาชน)

5,990.00         บรษิัท โฮม โปรดักส ์เซน็
เตอร ์จํากัด (มหาชน) 

(สาขา 00019)

5,990.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010480 6/6/2019

48 ซื:อ ลกินนิ UPM 100 และ UPM 199 1,000.00           เฉพาะเจาะจง UPM-Kymmene Seven 

Seas Oy

1,000.00         UPM-Kymmene Seven 

Seas Oy

1,000.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010481 6/6/2019

49 ซื:อ ชดุควบคุมการทํางานของเตาเผา
สญุญากาศ

9,402.94           เฉพาะเจาะจง IVA-Schmetz GmbH 9,402.94         IVA-Schmetz GmbH 9,402.94         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010484 6/6/2019

50 ซื:อ ขออนุมัตสิั)งซื:อ Kimwipes paper จํานวน
 20 กล่อง เพื)อใชใ้นหอ้ง lab

3,959.00           เฉพาะเจาะจง 0103545018741 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 
วัลเล่ย์

3,959.00         หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 
วัลเล่ย์

3,959.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010561 7/6/2019

51 ซื:อ UPS ยี)หอ้ POWERCOM เพื)อสํารอง
กระแสไฟฟ้าดับและกระแสไฟตก

9,095.00           เฉพาะเจาะจง 0105542066479 บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 9,095.00         บรษิัทเพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 9,095.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010566 7/6/2019

52 ซื:อ ตรายางสําหรับการเสนอเอกสารผูบ้รหิาร 3,172.55           เฉพาะเจาะจง 3101300427047 รา้น พัฒนากจิโดย
นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณ
รักษ์

3,172.55         รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์

3,172.55         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010610 10/6/2019

53 ซื:อ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคุคล 29,956.26         เฉพาะเจาะจง 0105504001047 บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากัด

29,956.26       บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ
 (ประเทศไทย) จํากัด

29,956.26        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010613 10/6/2019

54 ซื:อ เครื)องอัดรดีพลาสตกิชนดิสกรูคู่สําหรับ
ฉีดเสน้ลวดพอลเิมอรเ์พื)อการขึ:นรูปดว้ย
เครื)องพมิพส์ามมติ ิชนดิ Fused Deposition
 Modeling (FDM)

2,386,100.00   2,230,000.00  คัดเลอืก 0105530019519 บรษิัท แล็บ เทค 
เอนจเินยีริ)ง จํากัด

2,386,100.00 บรษิัท แล็บ เทค เอนจิ
เนยีริ)ง จํากัด

2,386,100.00  มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010647 10/6/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษี

รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

55 ซื:อ เครื)อง GC-PFPD เพื)อใชส้ําหรับงานวจิัย 2,500,000.00    2,336,448.60  คัดเลอืก 0105542068218 บรษิัท เอจเิลนต ์
เทคโนโลยสี ์
(ประเทศไทย)จํากัด

2,450,000.00  บรษิัท เอจเิลนต ์
เทคโนโลยสี ์(ประเทศ
ไทย)จํากัด

2,450,000.00   มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010650 10/6/2019

56 ซื:อ อุปกรณ์เตรยีม catalyst 2,712.45           เฉพาะเจาะจง 0103545018741 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 
วัลเล่ย์

2,712.45         หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 
วัลเล่ย์

2,712.45         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010658 10/6/2019

57 ซื:อ จัดซื:อการบํารุงรักษาซอฟตแ์วร ์Altair 

PBS Works Suite No. 7 M 329

200,000.00       เฉพาะเจาะจง 0125544000378 บรษิัท ซอฟทพ์ริ:นท ์จํากัด 214,000.00     บรษิัท ซอฟทพ์ริ:นท ์จํากัด 214,000.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010659 10/6/2019

58 ซื:อ จัดซื:อการบํารุงรักษาซอฟตแ์วร ์Abaqus

 No.5   M 329

220,822.32       เฉพาะเจาะจง 0105546007094 บรษิัท ซกิมาโซลูชั)นส ์จํากัด 220,822.32     บรษิัท ซกิมาโซลูชั)นส ์
จํากัด

220,822.32      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010660 10/6/2019

59 จา้ง ผลติวัสดุยดึอุปกรณ์กลอ้ง 2,782.00           เฉพาะเจาะจง 0133560002728 หา้งหุน้สว่นจํากัด 
เอส.เอส.ท ีรวมชา่ง

2,782.00         หา้งหุน้สว่นจํากเอส.เอส.ที
 รวมชา่ง

2,782.00         มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010681 11/6/2019

60 ซื:อ อุปกรณ์ควบคุม PLC (Programmable 

Logic Control)

34,561.00         เฉพาะเจาะจง 0105548009841 บรษิัท เจดับบลวิเทค จํากัด 34,561.00       บรษิัท เจดับบลวิเทค จํากัด 34,561.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010682 11/6/2019

61 ซื:อ ROLLER FOLLOWER 7,591.65           เฉพาะเจาะจง 0105534120435 บรษิัท ไอ.เอ็น.บ.ีเอ็นเตอร์
ไพรส ์จํากัด

7,591.65         บรษิัท ไอ.เอ็น.บ.ีเอ็นเตอร์
ไพรส ์จํากัด

7,591.65         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010700 11/6/2019

62 ซื:อ อลูมเินยีมโปรไฟล์ 68,373.00         เฉพาะเจาะจง 0105557031960 บรษิัท ออล ์เอ็นจเินยีริ)ง 
จํากัด

68,373.00       บรษิัท ออล ์เอ็นจเินยีริ)ง 
จํากัด

68,373.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010707 11/6/2019

63 จา้ง ทําแม่พมิพส์ําหรับอัดชิ:นงาน
ทรงกระบอก dia 12 mm

8,500.00           เฉพาะเจาะจง 1120600002745 สมยศ แยม้เครอื 8,500.00         Mr. สมยศ แยม้เครอื 8,500.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010731 11/6/2019

64 จา้ง ซอ่มเครื)องสํารองไฟฟ้า ยี)หอ้ 
Powertronix รุ่น ALCOR UPS 30 KVA

18,190.00         เฉพาะเจาะจง 0105542066479 บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 18,190.00       บรษิัทเพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 18,190.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010733 11/6/2019

65 ซื:อ แบตเตอรี)เครื)องสํารองไฟฟ้าขนาด 10 

KVA ของเครื)อง CHNOS Analyser จํานวน 
30 ลูก

18,618.00         เฉพาะเจาะจง 0113551001617 หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ู
เจ เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย

18,618.00       หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ 
เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย

18,618.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010734 11/6/2019

66 จา้ง จา้งซอ่มเครื)อง Simultaneous 

TG-DTA/DSC Apparatug with digital dat

18,725.00         เฉพาะเจาะจง 0105543079477 บรษิัท แอลเอ็มเอส 
อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด

18,725.00       บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสท
รูเมน้ท ์จํากัด

18,725.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010735 11/6/2019

67 ซื:อ Adhesives กาวตดิ Strain Gage 1,337.50           เฉพาะเจาะจง 0105550108681 บรษิัท เคยีวว่าเด็นเกยีว 
(ไทยแลนด)์จํากัด

1,337.50         บรษิัท เคยีวว่าเด็นเกยีว 
(ไทยแลนด)์จํากัด

1,337.50         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010741 12/6/2019

68 ซื:อ 2–Propanol (AR grade) 3,595.20           เฉพาะเจาะจง 0105551110906 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

3,595.20         บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

3,595.20         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010742 12/6/2019

69 ซื:อ Heater 3,436.43           เฉพาะเจาะจง 0105540008838 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากัด
3,436.43         บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากัด
3,436.43         มคีุณลักษณะของ

พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010753 12/6/2019

70 ซื:อ เครื)องปรับอากาศ ตดิตั:งหอ้งM520 เพื)อ
ตดิตั:งเรื)องปรับอากาศใหม่แบบแขวนเพิ)ม 
และเพื)อแกไ้ขเรื)องความเย็นภายในหอ้ง 
M520 ไม่เพยีงพอ

68,084.10         เฉพาะเจาะจง 0105557039901 บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 68,084.10       บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 68,084.10        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010756 12/6/2019

71 ซื:อ Helium Ultra High Purity Purity 

99.999%

16,478.00         เฉพาะเจาะจง 0107537000785 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

16,478.00       บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

16,478.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010762 12/6/2019

72 ซื:อ Helium Ultra High Purity Purity 

99.999%

16,478.00         เฉพาะเจาะจง 0107537000785 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

16,478.00       บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

16,478.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010763 12/6/2019

73 ซื:อ เครื)องวเิคราะหป์รมิาณสารพันธุกรรม 
(RNA, DNA) และโปรตนี

99,938.00         เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากัด 99,938.00       บรษิัท กบิไทย จํากัด 99,938.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010764 12/6/2019

74 จา้ง ซอ่มแซมเครื)องมอื เครื)อง RHEOTECH

 MD+  หมายเลขครุภัณฑ ์
6630-027-0001-0000022-000

24,075.00         เฉพาะเจาะจง 0103537028864 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซจี ี
เอ็นจเินยีริ)ง

24,075.00       หา้งหุน้สว่นจํากัด ซจี ีเอ็นจิ
เนยีริ)ง

24,075.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010765 12/6/2019

หนา้ที) 4 จาก 12



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษี

รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

75 ซื:อ วัสดุสิ:นเปลอืงเพื)อใชใ้นแผนกเครื)องมอืกล 3,374.78           เฉพาะเจาะจง 0133535000041 หา้งหุน้สว่นจํากัด 
พานทองรังสติโบลท์

3,374.78         หา้งหุน้สว่นจํากัด พาน
ทองรังสติโบลท์

3,374.78         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010771 12/6/2019

76 ซื:อ ถงุมอืยางไนไตรล์ 5,350.00           เฉพาะเจาะจง 0105535150079 บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากัด

5,350.00         บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากัด

5,350.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010776 12/6/2019

77 ซื:อ กลอ้ง Microscope 19,600.01         เฉพาะเจาะจง 0115544004438 บรษิัท โชเซน่ เทคโนโลย ี
จํากัด

19,600.00       บรษิัท โชเซน่ เทคโนโลย ี
จํากัด

19,600.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010778 12/6/2019

78 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครื)อง LABORATIRY

 WATER PURIFICATION  หมายเลข
ครุภัณฑ ์ 4620-001-0001-0000005-000

17,548.00         เฉพาะเจาะจง 0103548035727 หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แอดวานซ ์ซายนแ์อนตฟิิค

17,548.00       หา้งหุน้สว่นจํากัด แอด
วานซ ์ซายนแ์อนตฟิิค

17,548.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010780 12/6/2019

79 ซื:อ เครื)องบันทกึอุณหภมูแิละความชื:น 22,799.99         เฉพาะเจาะจง 0135538001074 บรษิัท พอีารซ์ ีเทคโนโลยี
 คอรป์อเรชั)นจํากัด

22,799.99       บรษิัท พอีารซ์ ีเทคโนโลยี
 คอรป์อเรชั)น จํากัด

22,799.99        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010782 12/6/2019

80 ซื:อ magnetic bar 10,122.20         เฉพาะเจาะจง 0105558157142 บรษิัท พ.ีท.ีเครื)องมอืวทิย ์
จํากัด

10,122.20       บรษิัท พ.ีท.ีเครื)องมอืวทิย ์
จํากัด

10,122.20        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010784 12/6/2019

81 ซื:อ เครื)องกวนสารใหค้วามรอ้น (Hot plate 

stirrer) ยี)หอ้ Heidolph

43,635.51         เฉพาะเจาะจง 0105522000669 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

46,690.00       บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

46,690.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010786 12/6/2019

82 ซื:อ ถาดบรรจเุรซนิสําหรับเครื)องพมิพส์ามมติิ
ชนดิ digital light processing

21,186.00         เฉพาะเจาะจง 0105547097348 บรษิัท แอ็ด โปร เทค จํากัด 21,186.00       บรษิัท แอ็ด โปร เทค จํากัด 21,186.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010787 12/6/2019

83 จา้ง PM Precision ion polishing system 

Model. 691[Precision Ion Polishing 

System ] [PIPS-OEM-01] [5180-003-

0003-0000005-000] M 131 No.193

19,260.00         เฉพาะเจาะจง 0105558004559 บรษิัทภดูศิณ์เทค จํากัด 19,260.00       บรษิัทภดูศิณ์เทค จํากัด 19,260.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010788 12/6/2019

84 ซื:อ บกีเกอรแ์กว้ขนาดต่าง ๆ และฝาขวด 
Duran สนีํ:าเงนิ

9,993.80           เฉพาะเจาะจง 0125556010047 บรษิัท เอ็น เค 
แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

9,993.80         บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ี(ประเทศไทย) จํากัด

9,993.80         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010789 12/6/2019

85 ซื:อ หมกึปริ:นเตอร ์HP Laserjet 1320 13,310.80         เฉพาะเจาะจง 0115560022135 บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 13,310.80       บรษิัทโฟทกีา้ จํากัด 13,310.80        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010821 13/6/2019

86 ซื:อ OFET Test Board (High Density) 796.37             เฉพาะเจาะจง Ossila Ltd. 699.00            Ossila Ltd. 699.00            มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010823 13/6/2019

87 ซื:อ BLACK&DECKER RT18KA-B1 เครื)อง
เจยีรค์อตรง 180W.

2,728.50           เฉพาะเจาะจง 0135559013616 บรษิัท กติตเิจรญิ ซพัพลาย
 จํากัด

2,728.50         บรษิัทกติตเิจรญิ ซพัพลาย
 จํากัด

2,728.50         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010830 13/6/2019

88 ซื:อ ตูอ้บรังสยีูว ี(UV Curing Box) 12,000.00         เฉพาะเจาะจง 0125558025297 บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั)น 
จํากัด

12,000.00       บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั)น 
จํากัด

12,000.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010833 13/6/2019

89 ซื:อ นํ:ามัน Vacuum  ULTRAGRADE 19 

OIL  จํานวน 50  ลติร
64,200.00         เฉพาะเจาะจง 0105542093727 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั)ม 

เทคโนโลย ีจํากัด
64,200.00       บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั)ม 

เทคโนโลย ีจํากัด
64,200.00        มคีุณลักษณะของ

พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010840 13/6/2019

90 ซื:อ Vaccum Gauge Set 72,439.00         เฉพาะเจาะจง 0105542093727 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั)ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

72,439.00       บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั)ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

72,439.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010845 13/6/2019

91 ซื:อ เสื:อShopและLAB COAT 99,510.00         เฉพาะเจาะจง 0105538035823 บรษิัทฐติา มารเ์ก็ตติ:ง จํากัด 99,510.00       บรษิัทฐติา มารเ์ก็ตติ:ง 
จํากัด

99,510.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010851 13/6/2019

92 ซื:อ Titanium(IV) n-butoxide 99+% 

สําหรับการวจิัย
14,766.00         เฉพาะเจาะจง 0105529031799 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
14,766.00       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากัด
14,766.00        มคีุณลักษณะของ

พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010853 13/6/2019

93 ซื:อ สารเคม ีTitanium(IV)isopropoxide 

98+% และ Tetraethyl othosilicate 98% 

สําหรับการวจิัย

13,054.00         เฉพาะเจาะจง 0105534114753 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

13,054.00       บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

13,054.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010854 13/6/2019

94 ซื:อ ตูค้วบคุมอุณหภมูติํ)า (Cooled Incubator) 347,499.62       เฉพาะเจาะจง 0105534001703 บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค 
จํากัด

347,499.62     บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค 
จํากัด

347,499.62      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010857 13/6/2019

หนา้ที) 5 จาก 12



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษี

รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

95 จา้ง วเิคราะหค์ลอไรดแ์ละซลัเฟตใน
บรรยากาศ 8 ตัวอย่าง

6,955.00           เฉพาะเจาะจง 0105522013515 บรษิัท ไทยปารค์เกอร์
ไรซิ)ง จํากัด

6,955.00         ไทยปารค์เกอรไ์รซิ)ง จํากัด 6,955.00         มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010904 14/6/2019

96 จา้งที)ปรกึษา กํากับดูแลการผลติไบโอดเีซล
คุณภาพสงูใหแ้กโ่รงงานสาธติที)ผา่นการ
คัดเลอืก

839,345.79      839,345.79    การจา้งที)
ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

0994000165617 สถาบันวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

898,100.00    สถาบันวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

898,100.00     มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010905 14/6/2019

97 ซื:อ ชดุอุปกรณ์ลม 19,968.34         เฉพาะเจาะจง 0135562003081 บรษิัทยูนคิ คอนซลัแตนท ์
จํากัด

19,968.34       บรษิัทยูนคิ คอนซลัแตนท ์
จํากัด

19,968.34        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010907 14/6/2019

98 ซื:อ ชดุทดสอบไฟฟ้าเคม ีขนาด 250 

มลิลลิติร
23,540.00         เฉพาะเจาะจง 0102542000050 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล

เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

23,540.00       หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล
เอส พ ีกลาส แอนด์

23,540.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010908 14/6/2019

99 จา้ง จัดจา้งเปลี)ยน Filter 630 nm. ของ
เครื)อง Microplate Reader

65,805.00         เฉพาะเจาะจง 0105546128452 บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี)ส์
 จํากัด

65,805.00       บรษิัทอารไ์อ เทคโนโลยี)ส์
 จํากัด

65,805.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010919 14/6/2019

100 จา้ง ศกึษาการประยุกตแ์ผน่ปพูื:นจาก
ยางพาราสําหรับการผลติโคนม – ผลต่อ
สขุภาพกบี ผลผลติ และความปลอดภัย

350,000.00       เฉพาะเจาะจง 0994000159382 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 350,000.00     มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 350,000.00      มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010929 14/6/2019

101 ซื:อ แกลลอนบรรจขุองเสยีอันตรายจาก
หอ้งปฏบิัตกิารสง่กําจัด

21,453.50         เฉพาะเจาะจง 0105539059726 บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 21,453.50       บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 21,453.50        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010932 14/6/2019

102 ซื:อ ผลติผา้นอนวูฟเวนขึ:นรูปผา้ตัวอย่าง 
สําหรับนําไปตัดเย็บเป็นถงุปลูก ถงุห่อผลไม ้
และผา้คลุมแปลง

135,783.00       เฉพาะเจาะจง 0105551095524 บรษิัท นารูลานันวูเว่น จํากัด 135,783.00     บรษิัท นารูลานันวูเว่น จํากัด 135,783.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010933 14/6/2019

103 ซื:อ อุปกรณ์สําหรับใชใ้นงานวจิัย 5,605.73           เฉพาะเจาะจง 0105522000669 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

5,605.73         บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

5,605.73         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010939 14/6/2019

104 ซื:อ เม็ดพลาสตกิ TPU เกรด UE90AU10 

เพื)อใชเ้ป็นวัสดุในการผลติยางลอ้ไม่ใชล้ม
แบบกระทะ

144,450.00       เฉพาะเจาะจง 0135561019375 บรษิัท เวลิด ์อลีาสโตเมอร์
 จํากัด

144,450.00       บรษิัท เวลิด ์อลีาสโตเมอร์
 จํากัด

144,450.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010944 14/6/2019

105 จา้ง สรา้งแม่พมิพฉ์ีดชิ:นงานชอ้นสอ้ม 199,020.00       เฉพาะเจาะจง 0135555019946 บรษิัทเอส-เทค โมลด ์
แอนด ์พารท์ จํากัด

199,020.00     บรษิัทเอส-เทค โมลด ์
แอนด ์พารท์ จํากัด

199,020.00      มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010945 14/6/2019

106 ซื:อ เครื)องลา้งอุลตรา้โซนกิ (Ultrasonic 

Cleaner) ยี)หอ้ Elma

87,740.00         เฉพาะเจาะจง 0105558157142 บรษิัท พ.ีท.ีเครื)องมอืวทิย ์
จํากัด

87,740.00       บรษิัท พ.ีท.ีเครื)องมอืวทิย ์
จํากัด

87,740.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010953 14/6/2019

107 ซื:อ Alpha MEM and antibiotic เพื)อใชใ้น
งานวจิัย

13,139.60         เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากัด 13,139.60       บรษิัท กบิไทย จํากัด 13,139.60        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010954 14/6/2019

108 ซื:อ D-MEM/F-12 and NEAA เพื)อใชใ้น
งานวจิัย

7,072.70           เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,072.70         บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,072.70         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010955 14/6/2019

109 ซื:อ Direct-zol RNA MiniPrep เพื)อใชใ้น
งานวจิัย

32,314.00         เฉพาะเจาะจง 0105529031799 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

32,314.00       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

32,314.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010956 14/6/2019

110 ซื:อ สารประกอบไซเลน (silane coupling 

agent)

16,563.60         เฉพาะเจาะจง 0105529031799 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

16,563.60       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

16,563.60        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010957 14/6/2019

111 จา้ง ตัวทําละลาย 2-propanol และ THF 3,531.00           เฉพาะเจาะจง 0105551110906 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

3,531.00         บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

3,531.00         มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010958 14/6/2019

112 ซื:อ 96 well plate เพื)อใชใ้นงานวจิัย 4,494.00           เฉพาะเจาะจง 0105532058015 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. 

ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ:ง 
จํากัด

4,494.00         บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ:ง จํากัด

4,494.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010959 14/6/2019

113 ซื:อ เครื)องชั)งนํ:าหนักความละเอยีด 4 ตําแหน่ง 100,000.00       เฉพาะเจาะจง 0105539056689 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

100,000.00     บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

100,000.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010960 14/6/2019

114 ซื:อ TC DISHES and Petri Dish เพื)อใชใ้น
งานวจิัย

17,655.00         เฉพาะเจาะจง 0105532058015 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. 

ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ:ง 
จํากัด

17,655.00       บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ:ง จํากัด

17,655.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010961 14/6/2019

115 ซื:อ อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 1,448.78           เฉพาะเจาะจง 0105557039901 บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 1,448.78         บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 1,448.78         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010962 14/6/2019

หนา้ที) 6 จาก 12



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษี

รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

116 ซื:อ Chloroform, AR grade 14,124.00         เฉพาะเจาะจง 0105551110906 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

14,124.00       บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

14,124.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010963 14/6/2019

117 ซื:อ Absolute ethanol และ ethanol 95% 

และ volumetric flask

10,058.00         เฉพาะเจาะจง 0135543004621 บรษิัท เอสเอ็นพ ี
ไซแอนตฟิิค จํากัด

10,058.00       บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ตฟิิค จํากัด

10,058.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010964 14/6/2019

118 ซื:อ Medium and supplement เพื)อใชใ้น
งานวจิัย

40,948.90         เฉพาะเจาะจง 0105528025574 บรษิัท กบิไทย จํากัด 40,948.90       บรษิัท กบิไทย จํากัด 40,948.90        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010965 14/6/2019

119 ซื:อ ซองอคริคิใส เพื)อใสต่ารางการประชมุ
หนา้หอ้งประขมุ

4,258.60           เฉพาะเจาะจง 0105560115010 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์
ซพัพลาย จํากัด

4,258.60         บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์
ซพัพลาย จํากัด

4,258.60         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010994 17/6/2019

120 ซื:อ สแตนเลส 316L 17,708.50         เฉพาะเจาะจง 0105526049042 บรษิัท แอ็คมี) อนิเตอร์
เนชั)นแนล (ประเทศไทย) 

จํากัด

17,708.50       บรษิัท แอ็คมี) อนิเตอร์
เนชั)นแนล(ประเทศไทย) 

จํากัด

17,708.50        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010998 17/6/2019

121 จา้ง ซอ่มเครื)อง Scanner 2,942.50           เฉพาะเจาะจง 0125558015518 บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 2,942.50         บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 2,942.50         มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19010999 17/6/2019

122 ซื:อ อุปกรณ์แลป 8,774.00           เฉพาะเจาะจง 0103545018741 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 
วัลเล่ย์

8,774.00         หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 
วัลเล่ย์

8,774.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011002 17/6/2019

123 ซื:อ อะไหล่สําหรับเครื)อง ชดุวเิคราะหช์นดิ
และปรมิาณสารดว้ยเทคนคิ Ion (ICP) 

หมายเลขครุภัณฑ ์
6670-001-0001-0000232-000

1,605.00           เฉพาะเจาะจง 0105547013675 บรษิัท ไอทโีซลูชั)น แอนด ์
เซอรว์สิ จํากัด

1,605.00         บรษิัท ไอทโีซลูชั)น แอนด ์
เซอรว์สิ จํากัด

1,605.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011005 17/6/2019

124 ซื:อ สารเคมสีําหรับงานวจิัย 15,087.00         เฉพาะเจาะจง 0105524010432 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากัด

15,087.00       บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากัด

15,087.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011006 17/6/2019

125 ซื:อ อุปกรณ์สําหรับวัดอุณหภมูิ 2,182.80           เฉพาะเจาะจง 0105525036435 บรษิัท แสงชยัมเิตอร ์จํากัด 2,182.80         บรษิัท แสงชยัมเิตอร ์จํากัด 2,182.80         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011008 17/6/2019

126 ซื:อ ซื:อวัสดุเฟรมอะลูมเินยีมและนัทสําหรับ
ทําฐานชดุกล่องครอบชิ:นงาน

17,393.11         เฉพาะเจาะจง 0105540008838 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากัด
17,393.11       บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากัด
17,393.11        มคีุณลักษณะของ

พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011009 17/6/2019

127 ซื:อ ใชง้าน 25,573.00         เฉพาะเจาะจง 0105530062872 บรษิัท เทสติ:ง อนิสทรู
เมนท ์จํากัด

25,573.00       บรษิัท เทสติ:ง อนิสทรู
เมนท ์จํากัด

25,573.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011011 17/6/2019

128 ซื:อ แกส๊ He H2 N2 11,128.00         เฉพาะเจาะจง 0107537000785 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

11,128.00       บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

11,128.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011022 17/6/2019

129 จา้ง วเิคราะห ์Total Fat ในไสก้รอก 5,136.00           เฉพาะเจาะจง 0105546096453 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากัด

5,136.00         บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากัด

5,136.00         มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011025 17/6/2019

130 จา้ง ตดิตั:งระบบระบายอากาศหอ้งปฏบิัตกิาร
 M110 เพื)อปรับปรุงระบบระบายอากาศ
ภายในหอ้งใหส้อดคลอ้งกับการใชง้านพื:นที) 
ที)เป็นลักษณะการประกอบชิ:นงานและการ
เชื)อมชิ:นงาน

298,733.30       เฉพาะเจาะจง 0103562002962 หา้งหุน้สว่นจํากัด ทันใด 298,733.30     หา้งหุน้สว่นจํากัด ทันใด 298,733.30      มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011028 17/6/2019

131 จา้ง PM เครื)อง Mass Spectrometer  

GCMS QP2010 [MSTM-REN-01] [6625-

008-0001-0000002-000] MP306 No.139

68,480.00         เฉพาะเจาะจง 0105546074786 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากัด

68,480.00       บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากัด

68,480.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011045 17/6/2019

132 จา้ง การจัดจา้งขึ:นรูปเสาสําหรับตดิตั:งกังหัน
ลม

134,820.00       เฉพาะเจาะจง 0305560005816 บรษิัทดํารงค ์ด ีอโกรเทค 
จํากัด

134,820.00     บรษิัทดํารงค ์ด ีอโกรเทค 
จํากัด

134,820.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011059 18/6/2019

133 ซื:อ Flash-dry silver paint 11,855.60         เฉพาะเจาะจง 0105542005178 บรษิัท พรพล อนิสตรูเมน้ท์
 จํากัด

11,855.60       บรษิัท พรพล อนิสตรูเมน้ท์
 จํากัด

11,855.60        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011072 18/6/2019

134 ซื:อ Lithium foil, 0.75mm (0.03in) thick x 

19mm (0.75in) wide, 99.9% (metals 

basis)

23,154.80         เฉพาะเจาะจง 0125540004433 บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ:ง
(ไทยแลนด)์จํากัด

23,154.80       บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ:ง
(ไทยแลนด)์จํากัด

23,154.80        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011074 18/6/2019

หนา้ที) 7 จาก 12



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษี

รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

135 ซื:อ รูปพระบรมฉายาลักษณ์ 2,118.60           เฉพาะเจาะจง 3160600597800 พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ:ง โดย
นายพงษ์พัฒน ์  สันหนอง
เมอืง

2,118.60         พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ:ง โดย
นายพงษ์พัฒน ์  สันหนอง
เมอืง

2,118.60         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011076 18/6/2019

136 ซื:อ วัสดุอุปกรณ์สําหรับใชใ้นงานวจิัย 22,245.30         เฉพาะเจาะจง 0125538002984 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากัด

22,245.30       บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากัด

22,245.30        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011077 18/6/2019

137 ซื:อ เครื)องป้อนของเหลว (Liquid 

injection/feeder) สําหรับ Twin screw 

extruder

329,988.00       เฉพาะเจาะจง 0105530019519 บรษิัท แล็บ เทค เอนจิ
เนยีริ)ง จํากัด

329,988.00     บรษิัท แล็บ เทค 
เอนจเินยีริ)ง จํากัด

329,988.00      ราคาตํ)าสดุ PO19011114 19/6/2019

138 ซื:อ Cuvettes for raman 21,400.00         เฉพาะเจาะจง 0105546074786 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากัด

21,400.00       บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากัด

21,400.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011115 19/6/2019

139 ซื:อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์ขา้ Stock 4,859.81           เฉพาะเจาะจง 0195556000581 บรษิัท เกษตรภัณฑ ์จํากัด 5,200.00         บรษิัท เกษตรภัณฑ ์จํากัด 5,200.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011116 19/6/2019

140 ซื:อ อุปกรณ์สําหรับเครื)อง Vacuum sealer 19,260.00         เฉพาะเจาะจง 0103515003681 หา้งหุน้สว่นจํากัด บรรยง
เอ็นยเินยีริ)ง

19,260.00       หา้งหุน้สว่นจํากัด บรรยง
เอ็นยเินยีริ)ง

19,260.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011119 19/6/2019

141 จา้ง PM เครื)อง Battery Test Maccor 

Series 4000 จํานวน 3 เครื)อง MP 144 No. 

137,138,139

11,040.00         เฉพาะเจาะจง MACCOR INC. 11,040.00       MACCOR INC. 11,040.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011120 19/6/2019

142 ซื:อ วัสดุสํานักงานเขา้ Stock 27,124.50         เฉพาะเจาะจง 3101300427047 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์

27,124.50       รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์

27,124.50        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011121 19/6/2019

143 จา้ง ซอ่มเครื)องปรับอากาศ MDV  “METIS” 

 ที)คอมเพรสเซอรช์าํรุด ชั :น 3 อาคารโรงงาน
ตน้แบบ ใหส้ามารถกลับมาใชง้านไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ (ไม่มเีลขครุภัณฑ ์: ตดิตั:ง
พรอ้มอาคาร)

176,282.50       เฉพาะเจาะจง 0105557070035 บรษิัทกติ ฟังกช์ั)น ออลล ์
จํากัด

176,282.50     บรษิัทกติ ฟังกช์ั)น ออลล ์
จํากัด

176,282.50      มคีวามชาํนาญเฉพาะ PO19011125 19/6/2019

144 ซื:อ วัสดุสํานักงาน (Toner RICOH) เขา้ 
Stock

16,050.00         เฉพาะเจาะจง 0105513004762 บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) 

จํากัด
16,050.00       บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) 

จํากัด
16,050.00        มคีุณลักษณะของ

พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011130 19/6/2019

145 ซื:อ เครื)องรดีดนิแบบสญุญากาศ 203,300.00       เฉพาะเจาะจง 0105528028328 บรษิัท เพชรเกษมจักรกลซี
รามคิ จํากัด

203,300.00     บรษิัท เพชรเกษมจักรกลซี
รามคิ จํากัด

203,300.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011131 19/6/2019

146 ซื:อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์ขา้ Stock (กระดาษ
เชด็มอื)

14,445.00         เฉพาะเจาะจง 0135536001026 บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์
จํากัด

14,445.00       บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์
จํากัด

14,445.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011132 19/6/2019

147 ซื:อ สารเคมสีําหรับงานวจิัย 42,564.60         เฉพาะเจาะจง 0105558007370 บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากัด

42,564.60       บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์
จํากัด

42,564.60        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011143 19/6/2019

148 ซื:อ  Vacuum Pump Model 31,324.25         เฉพาะเจาะจง 0105556051479 บรษิัท เมคคานกิา้ จํากัด 31,324.25       บรษิัท เมคคานกิา้ จํากัด 31,324.25        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011149 19/6/2019

149 จา้ง พมิพช์ ิ:นงาน 3 มติ ิ(rapid prototype) 18,190.00         เฉพาะเจาะจง 0105554023729 บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์
 จํากัด

18,190.00       บรษิัทแรบบทิ โปรโตไทป์ 
จํากัด

18,190.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011150 19/6/2019

150 ซื:อ clamp 9,095.00           เฉพาะเจาะจง 0105522000669 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

9,095.00         บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

9,095.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011151 19/6/2019

151 ซื:อ sodium 1,658.50           เฉพาะเจาะจง 0105529031799 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

1,658.50         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

1,658.50         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011152 19/6/2019

152 ซื:อ แกส๊ He 8,239.00           เฉพาะเจาะจง 0107537000785 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

8,239.00         บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

8,239.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011153 19/6/2019

153 จา้ง ตรวจตดิตามคุณภาพอากาศประจําปี 
2562 ศว.

123,157.00       เฉพาะเจาะจง 0105540004859 บรษิัทเอแอลเอส แลบอรา
ทอรี) กรุ๊ป(ประเทศไทย) 

จํากัด

123,157.00     บรษิัทเอแอลเอส แลบอรา
ทอรี) กรุ๊ป(ประเทศไทย) 

จํากัด

123,157.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011163 20/6/2019

154 ซื:อ Mobile exhaust hood 84,530.00         เฉพาะเจาะจง 0105544059011 บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิ
เมน้ทแ์มนูแฟคเจอริ)ง จํากัด

84,530.00       บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิ
เมน้ทแ์มนูแฟคเจอริ)ง จํากัด

84,530.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011165 20/6/2019

หนา้ที) 8 จาก 12



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 
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(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
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เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษี

รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

155 ซื:อ DL malic acid 16,478.00         เฉพาะเจาะจง 0103521013676 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
16,478.00       หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
16,478.00        มคีุณลักษณะของ

พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011176 20/6/2019

156 ซื:อ LINER, 250mL 4576 GLASS 19,902.00         เฉพาะเจาะจง 0105522017707 บรษิัท สยามจมิมารแ์มน 
จํากัด

19,902.00       บรษิัท สยามจมิมารแ์มน 
จํากัด

19,902.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011177 20/6/2019

157 ซื:อ กระดาษ A4 Stock 44,405.00         เฉพาะเจาะจง 0105534031963 บรษิัท สรุศริ ิจํากัด 44,405.00       บรษิัท สรุศริ ิจํากัด 44,405.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011185 20/6/2019

158 ซื:อ วัสดุระบบไฟฟ้า, วัสดุซอ่มพื:นหอ้ง และ
อื)น ๆ  เพื)อซอ่มระบบควบคุมการเปิด-ปิด 
ไฟฟ้าแสงสว่าง หอ้ง MDB ROOM และ 
ซอ่มฝ้า พื:น ผนังหอ้ง MP137 ที)เกดิจากการ
ทรุดตัวของหอ้ง

12,850.70         เฉพาะเจาะจง 0105557039901 บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 12,850.70       บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 12,850.70        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011186 20/6/2019

159 ซื:อ เครื)องปั)นโฟม / สารละลาย 5,350.00           เฉพาะเจาะจง 0125558015518 บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 5,350.00         บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 5,350.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011187 20/6/2019

160 จา้ง BM เครื)อง TRANSMISSION 

ELECTRON MICROCOPE[TEM JEOL  

JEM-2010] [TEM-OEM-01] [6650-007-

0003-0000001-000]   M 139

333,840.00       เฉพาะเจาะจง 0105522000669 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

333,840.00     บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

333,840.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011195 20/6/2019

161 ซื:อ D-Lactide และ D-Lactic acid 11,400.00         เฉพาะเจาะจง HAIHANG INDUSTRY 

CO.,LTD

11,400.00       HAIHANG INDUSTRY 

CO.,LTD

11,400.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011196 20/6/2019

162 ซื:อ Work-piece Positioner for Arc-based

 system

1,947,400.00    1,820,000.00  คัดเลอืก 0105559010218 บรษิัท ดเีอ็กซเ์อ็น เอ็นจิ
เนยีริ)ง แอนดซ์พัพลาย 
จํากัด

1,947,400.00  บรษิัท ดเีอ็กซเ์อ็น เอ็นจิ
เนยีริ)ง แอนดซ์พัพลาย 
จํากัด

1,947,400.00   มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011267 21/6/2019

163 ซื:อ Automatic Plasma Welding Set for 

Arc-based system

1,605,000.00    1,500,000.00  เฉพาะเจาะจง 0105559010218 บรษิัท ดเีอ็กซเ์อ็น เอ็นจิ
เนยีริ)ง แอนดซ์พัพลาย 
จํากัด

1,605,000.00  บรษิัท ดเีอ็กซเ์อ็น เอ็นจิ
เนยีริ)ง แอนดซ์พัพลาย 
จํากัด

1,605,000.00   มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011268 21/6/2019

164 ซื:อ แบตเตอรี)คอมพวิเตอรพ์กพา ครุภัณฑ ์
7440-001-0003-0001397-000

9,523.00           เฉพาะเจาะจง 0105543041097 บรษิัท อัลทเิมท โพซชิั)นนิ)ง
 จํากัด

9,523.00         บรษิัท อัลทเิมท โพซชิั)น
นิ)งจํากัด

9,523.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011277 21/6/2019

165 ซื:อ สติbกเกอรจ์ดุสําหรับแปะชิ:นงาน 22,360.00         เฉพาะเจาะจง 0125546009828 บรษิัท ดจิเิกท เทคโนโลย ี
(ประเทศไทย) จํากัด

23,925.20       บรษิัท ดจิเิกท เทคโนโลย ี
(ประเทศไทย) จํากัด

23,925.20        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011361 24/6/2019

166 ซื:อ หัวฉีด Inkjet พรอ้ม Driver Board 1,020.00           เฉพาะเจาะจง DPS Innovations, Ltd. 1,020.00         DPS Innovations, Ltd. 1,020.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011363 24/6/2019

167 ซื:อ อะครลิคิสใีส 22,191.80         เฉพาะเจาะจง 0135537002492 บรษิัท นวนครพลาสตกิ 
จํากัด

22,191.80       บรษิัท นวนครพลาสตกิ 
จํากัด

22,191.80        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011364 24/6/2019

168 ซื:อ ผงอัลลอยดล์เิทยีมซลิกิอน (Lithium 

Silicon Alloy Powder)

44,405.00         เฉพาะเจาะจง 3311100166647 รา้นออลยูนดีโดยนาย
อดุลยพ์ันธ ์  พมิพส์วัสดิT

44,405.00       รา้นออลยูนดีโดยนาย
อดุลยพ์ันธ ์  พมิพส์วัสดิT

44,405.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011365 24/6/2019

169 ซื:อ External Harddisk ที)เสยีไป สําหรับ
เก็บขอ้มูลรายงานผลการทดสอบของลูกคา้
และงานวจิัย

2,107.90           เฉพาะเจาะจง 0125558015518 บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 2,107.90         บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 2,107.90         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011366 24/6/2019

170 ซื:อ อะไหล่ Vacuum pump และ  liquid 

Nitrogen trap

44,940.00         เฉพาะเจาะจง 0105542093727 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั)ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

44,940.00       บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั)ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

44,940.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011367 24/6/2019

171 ซื:อ อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์(เสาอากาศ) 

สําหรับทํางานวจิัย
6,420.00           เฉพาะเจาะจง 0105547105693 บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากัด 6,420.00         บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากัด 6,420.00         มคีุณลักษณะของ

พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011368 24/6/2019

172 ซื:อ เครื)องคดิเลข 1,887.00           เฉพาะเจาะจง 0107551000134 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

1,887.00         บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

1,887.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011370 24/6/2019

173 ซื:อ เรซิ)นสําหรับหล่อชิ:นงาน 26,161.50         เฉพาะเจาะจง 0105553086794 บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 26,161.50       บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 26,161.50        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011371 24/6/2019

174 ซื:อ อุปกรณ์ไฮดรอลกิ (Hydraulic) 62,488.00         เฉพาะเจาะจง 0105555052528 บรษิัท วโีบ ไฮดรอลกิส์
(ประเทศไทย) จํากัด

62,488.00       บรษิัท วโีบ ไฮดรอลกิส์
(ประเทศไทย) จํากัด

62,488.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011372 24/6/2019
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175 ซื:อ Ar gas ใชพ้าผงในการเคลอืบ laser 

cladding

7,490.00           เฉพาะเจาะจง 0105530020975 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแกส๊ จํากัด

7,490.00         บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแกส๊ จํากัด

7,490.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011375 24/6/2019

176 จา้ง ทดสอบHydrostatic testและอัดอากาศ
ถังอ๊อกซเิจนของชดุSCBA 2ชดุ

5,350.00           เฉพาะเจาะจง 0105523005940 บรษิัท เครื)องดับเพลงิ 
อมิพเีรยีล จํากัด

5,350.00         บรษิัท เครื)องดับเพลงิ 
อมิพเีรยีล จํากัด

5,350.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011395 24/6/2019

177 ซื:อ วัสดุและอุปกรณ์สําหรับใชใ้น
หอ้งปฏบิัตกิาร

12,133.80         เฉพาะเจาะจง 0103545018741 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 
วัลเล่ย์

12,133.80       หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 
วัลเล่ย์

12,133.80        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011396 24/6/2019

178 ซื:อ Lauroyl chloride 98% 12,968.40         เฉพาะเจาะจง 0105529031799 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

12,968.40       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

12,968.40        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011398 24/6/2019

179 ซื:อ เครื)องปรับอากาศ ตดิตั:งหอ้งM324b 

เพื)อตดิตั:งเรื)องปรับอากาศใหม่แบบแขวนเพิ)ม
 และเพื)อแกไ้ขเรื)องความเย็นภายในหอ้งไม่
เพยีงพอ (ดําเนนิการตดิตั:งโดยชา่งบรหิาร
อาคาร ศว.)

51,749.48         เฉพาะเจาะจง 0105557039901 บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 51,749.48       บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด 51,749.48        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011402 24/6/2019

180 จา้ง PM & Cal เครื)องวัดความหนดืคเิน
มาตกิของของเหลว[Viscometer MiniAV] 

[VIS-REN-01] [6630-003-0001-0000011-

000] MP 306 No.168

29,425.00         เฉพาะเจาะจง 0105535032122 บรษิัท ไอแลป ฟลูอดิ 
คอนโทรล จํากัด

29,425.00       บรษิัท ไอแลป ฟลูอดิ 
คอนโทรล จํากัด

29,425.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011404 24/6/2019

181 ซื:อ ชดุควบคุมความเร็วรอบมอเตอรข์อง
เครื)องตัดแบบ Low speed

1,016.50           เฉพาะเจาะจง 0105560115010 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์
ซพัพลาย จํากัด

1,016.50         บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์
ซพัพลาย จํากัด

1,016.50         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011409 24/6/2019

182 ซื:อ ลวดฮทีเตอรข์องเครื)อง Controlled 

Temperature Vacuum Heat Sealer

3,424.00           เฉพาะเจาะจง 0105535161500 บรษิัทเทคโนโลย ีอนิสตรู
เมนท ์จํากัด

3,424.00         บรษิัทเทคโนโลย ีอนิสตรู
เมนท ์จํากัด

3,424.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011415 24/6/2019

183 ซื:อ Hydrochloric acid 37%AR Sodium 

hydroxide (NaOH) AR grade Methanol 

AR grade

2,974.60           เฉพาะเจาะจง 0105551110906 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

2,974.60         บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

2,974.60         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011459 25/6/2019

184 ซื:อ ETHANOL, AR 2.5 L (AR 

1069-G2.5L)

3,210.00           เฉพาะเจาะจง 0105551110906 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

3,210.00         บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

3,210.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011465 25/6/2019

185 ซื:อ แกส๊ O2 13,910.00         เฉพาะเจาะจง 0105530020975 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแกส๊ จํากัด

13,910.00       บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรี
ยลแกส๊ จํากัด

13,910.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011467 25/6/2019

186 ซื:อ การบํารุงรักษาซอฟตแ์วร ์ANSYS 134,700.00       การจา้งที)
ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

CAD-IT CONSULTANTS 

(ASIA) PTE. LTD.

134,700.00     CAD-IT 

CONSULTANTS (ASIA) 

PTE. LTD.

134,700.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011478 25/6/2019

187 จา้ง PM Mettler จํานวน 4 เครื)อง  M 317  -

DMA/SDTA861e No.90   -DSC1 Mettler  

No.91   -TMA No.196   -DSC822e No.200

142,042.50       เฉพาะเจาะจง 0105539056689 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

142,042.50     บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

142,042.50      มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011480 25/6/2019

188 ซื:อ ลวดเชื)อม สําหรับใชใ้นระบบงานขึ:นรูป
งานเชื)อม

160,500.00       เฉพาะเจาะจง 0113551001617 หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ 
เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย

160,500.00     หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ 
เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย

160,500.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011481 25/6/2019

189 ซื:อ เครื)องบดสมุนไพร ขนาด 500 กรัม 8,453.00           เฉพาะเจาะจง 0125559007861 บรษิัทสมทิธ ์กรุ๊ป จํากัด 8,453.00         บรษิัทสมทิธ ์กรุ๊ป จํากัด 8,453.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011486 25/6/2019

190 ซื:อ เครื)อง Multi-functional pH meter 

สําหรับงานวจิัย
77,040.00         เฉพาะเจาะจง 0105535095230 บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย

 จํากัด
77,040.00       บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย

 จํากัด
77,040.00        มคีุณลักษณะของ

พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011488 25/6/2019

191 ซื:อ อุปกรณ์สําหรับใชใ้นงานวจิัย 15,343.80         เฉพาะเจาะจง 0105522000669 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

15,343.80       บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

15,343.80        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011489 25/6/2019

192 ซื:อ คอนโทรลเลอรพ์วงมาลัยและแป้นเบรก 20,900.00         เฉพาะเจาะจง 0135544005281 บรษิัท เจ.ไอ.บ.ี

คอมพวิเตอร ์กรุ๊ป จํากัด
20,900.00       บรษิัท เจ.ไอ.บ.ี

คอมพวิเตอร ์กรุ๊ป จํากัด 
สาขาที) 00108

20,900.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011491 25/6/2019

193 จา้ง ผูด้ําเนนิการสํารวจความคดิเห็นของ
ผูบ้รโิภค (ชาวไทย) ต่อผลติภัณฑเ์ครื)อง
นอนที)ผลติจากยางพารา

15,000.00         เฉพาะเจาะจง 1309901295110 นาย วรีพงษ์ ลขิติดํารง
เกยีรติ

15,000.00       นาย วรีพงษ์ ลขิติดํารง
เกยีรติ

15,000.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011553 26/6/2019

หนา้ที) 10 จาก 12



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษี

รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

194 ซื:อ EBSD standard sample 29,660.40         เฉพาะเจาะจง 0105535105499 บรษิัท โคแอกซ ์กรุป 
คอรป์อเรชั)น จํากัด

29,660.40       Coax Group Corporation 

Ltd. 

29,660.40        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011556 26/6/2019

195 ซื:อ สายถา่ยไนโตรเจนเหลว 4,280.00           เฉพาะเจาะจง 0105535106070 บรษิัท ยูเนี)ยน อนิเตอรซ์พั
พลาย จํากัด

4,280.00         บรษิัท ยูเนี)ยน อนิเตอรซ์พั
พลาย จํากัด

4,280.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011578 26/6/2019

196 จา้ง PM Automatic spiral plater EDDY 

JET 2 [ASP-MCCU-01] [6630-030-0001-

0000005-000] M 411 No.151

4,815.00           เฉพาะเจาะจง 0103514015863 หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์
และเคมวีจิัย

4,815.00         หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์
และเคมวีจิัย

4,815.00         มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011579 26/6/2019

197 ซื:อ Altair Hyperwork License 

(maintenance)

822,429.91       822,429.91     เฉพาะเจาะจง 0125544000378 บรษิัท ซอฟทพ์ริ:นท ์จํากัด 880,000.00     บรษิัท ซอฟทพ์ริ:นท ์จํากัด 880,000.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011582 26/6/2019

198 ซื:อ จอมอนเิตอร์ 24,396.00         เฉพาะเจาะจง 0125558015518 บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 24,396.00       บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 24,396.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011584 26/6/2019

199 ซื:อ เครื)องทดสอบแบตเตอรี) 16,950.00         เฉพาะเจาะจง Neware Technology 

Limited

16,950.00       Neware Technology 

Limited

16,950.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011586 26/6/2019

200 ซื:อ Ferric Chloride hexahydrate AR.grade 9,844.00           เฉพาะเจาะจง 0103545018741 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 
วัลเล่ย์

9,844.00         หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 
วัลเล่ย์

9,844.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011588 26/6/2019

201 ซื:อ หลอดวเิคราะหเ์ครื)อง BELmetal 3 58,636.00         เฉพาะเจาะจง 0105543079477 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรู
เมน้ทจ์ํากัด

58,636.00       บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสท
รูเมน้ทจ์ํากัด

58,636.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011590 26/6/2019

202 ซื:อ สารเคมใีชใ้นโครงการวจิัย 15,151.20         เฉพาะเจาะจง 0115545003940 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากัด

15,151.20       บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากัด

15,151.20        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011599 26/6/2019

203 ซื:อ ตลับ Drum สําหรับเครื)องพมิพ ์HP 

32A-CF232A

3,017.40           เฉพาะเจาะจง 0125558015518 บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 3,017.40         บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด 3,017.40         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011600 26/6/2019

204 ซื:อ สาร Optifix EC liq C 12,840.00         เฉพาะเจาะจง 0105557029990 บรษิัท ซนิเนอรย์ี) สเปเชยีล
ลติี: จํากัด

12,840.00       บรษิัท ซนิเนอรย์ี) สเป
เชยีลลติี: จํากัด

12,840.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011601 26/6/2019

205 ซื:อ เหล็กแผน่เพื)อสรา้งชิ:นงานทดลอง 24,740.54         เฉพาะเจาะจง 0105549093811   บรษิัท ไทยทวพีรคา้เหล็ก
 จํากัด

24,740.54         บรษิัท ไทยทวพีรคา้เหล็ก
 จํากัด

24,740.54        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011602 26/6/2019

206 ซื:อ Liquid Nitrogen 2,782.00           เฉพาะเจาะจง 0135554000192 บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีล
แกส๊ จํากัด

2,782.00         บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีล
แกส๊ จํากัด

2,782.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011603 26/6/2019

207 จา้ง ยา้ยตําแหน่งตูป้ลอดเชื:อ จาก
หอ้งปฏบิัตกิารโรงงานตน้แบบอุปกรณ์
การแพทย ์ ชั :น 2 อาคาร D กลุ่มอาคาร 
INC2 ไปตดิตั:งใหม่ที)หอ้งปฏบิัตกิาร M429 

ชั :น 4 อาคาร MTEC จํานวน 1 ตู ้

19,260.00         เฉพาะเจาะจง 0105526016578 บรษิัท บ.ีเค.เทค 
แอสโซสเิอท จํากัด

19,260.00       บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากัด

19,260.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011646 27/6/2019

208 จา้ง ซอ่มแซมเครื)องมอื เครื)องชั)งดจิติอล 
DENVER TB214 หมายเลขครุภัณฑ ์
6670-002-0001-0000111-000

16,264.00         เฉพาะเจาะจง 0105548030859 บรษิัท เอส พ ีซ ี
แคลลเิบรชั)น เซน็เตอรจ์ํากัด

16,264.00       บรษิัทเอส พ ีซ ีแคลลิ
เบรชั)น เซน็เตอรจ์ํากัด

16,264.00        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011648 27/6/2019

209 จา้ง ซอ่มตูแ้ชเ่ย็น ซึ)งเป็นเครื)องแถมมากับ
เครื)องแยกสารชวีโมเลกลุ (FPLC) 

หมายเลขครุภัณฑ ์
6665-007-0001-0000027-000

12,615.30         เฉพาะเจาะจง 0135544003091 บรษิัท พเีอสเอ แอนด ์
ไซเบอร ์เอ็นจเินยีริ)ง จํากัด

12,615.30       บรษิัท พเีอสเอ แอนด ์ไซ
เบอร ์เอ็นจเินยีริ)จํากัด

12,615.30        มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011649 27/6/2019

210 ซื:อ Hotwire Welding Source 1,840,400.00    1,300,000.00  เฉพาะเจาะจง 0105557080707 บรษิัท มัตสโึมโตะ ซสิเต็ม 
เทรดดิ:ง (ไทยแลนด)์ จํากัด

1,840,400.00  บรษิัท มัตสโึมโตะ ซสิเต็ม 
เทรดดิ:ง (ไทยแลนด)์ จํากัด

1,840,400.00   มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011668 28/6/2019

211 ซื:อ Mobile phase bottle with cap GL45, 

2,000 ML.

1,262.60           เฉพาะเจาะจง 0105534078927 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค
 จํากัด

1,262.60         บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค จํากัด

1,262.60         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011670 28/6/2019

212 ซื:อ Cell Cable with 4 mm banana plugs 

for VersaSTAT3

29,425.00         เฉพาะเจาะจง 0105535108986 บรษิัท ไอ ท ีเอส 
(ไทยแลนด)์ จํากัด

29,425.00       บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

29,425.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011671 28/6/2019

213 ซื:อ Lignin 100 gm. 5,457.00           เฉพาะเจาะจง 0105553097940 บรษิัท ซที ีเคมคีอล จํากัด 5,293.29         บรษิัท ซที ีเคมคีอล จํากัด 5,293.29         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011672 28/6/2019

หนา้ที) 11 จาก 12



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)
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วธิซี ื�อหรอื
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รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

214 ซื:อ อุปกรณ์สายไฟ สายพานลําเลยีง 
Connector และอลูมเินยีม Extrusion Frame

 สําหรับระบบงานขึ:นรูปงานเชื)อม

154,401.00       เฉพาะเจาะจง 0105559010218 บรษิัท ดเีอ็กซเ์อ็น 
เอ็นจเินยีริ)ง แอนดซ์พัพลาย
 จํากัด

154,401.00     บรษิัท ดเีอ็กซเ์อ็น เอ็นจิ
เนยีริ)ง แอนดซ์พัพลาย 
จํากัด

154,401.00      มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011673 28/6/2019

215 ซื:อ Dimethyl carbonate 99%, 500g 2,996.00           เฉพาะเจาะจง 0105553096978 บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 2,996.00         บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 2,996.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011685 28/6/2019

216 ซื:อ Dimethylformamide (DMF) AR grade,

 Chloroacetic acid (AR grade)

7,918.00           เฉพาะเจาะจง 0105553096978 บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 7,918.00         บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 7,918.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011686 28/6/2019

217 ซื:อ Butyryl chloride 98% / Octanoyl 

chloride 99% / 4- (Dimethylamino) 

pyridine ReagentPlus , 99%

14,305.90         เฉพาะเจาะจง 0105529031799 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

14,305.90       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

14,305.90        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011688 28/6/2019

218 ซื:อ แกว้นํ:าดื)มแกว้กาแฟ 19,019.38         เฉพาะเจาะจง 0143557000515 หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอเดยี 
คลนี

19,019.38       หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอเดยี 
คลนี

19,019.38        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011689 28/6/2019

219 ซื:อ n-octane 6,955.00           เฉพาะเจาะจง 0105551110906 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

6,955.00         บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากัด

6,955.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011690 28/6/2019

220 จา้ง สอบเทยีบเวอรเ์นยีร ์ไมโครมเิตอร ์และ 
เครื)องวัดอุณภมูคิวามชื:น

4,900.00           เฉพาะเจาะจง 0994000160097 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุี

4,900.00         มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุี

4,900.00         มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011694 28/6/2019

221 ซื:อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 49,487.50         เฉพาะเจาะจง 0105553086794 บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 49,487.50       บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 49,487.50        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011695 28/6/2019

222 ซื:อ Hoop hoop(Diameter 50mm) และ 
Freight

131.00             เฉพาะเจาะจง RONGHUA SCIENTIFIC 

EQUIPMENT, INC

131.00            RONGHUA SCIENTIFIC 

EQUIPMENT, INC

131.00            มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011711 28/6/2019

223 ซื:อ แฟ้มสันรูดเพื)อใชใ้นการเขา้เล่มรายงาน
ใหลู้กคา้งานบรกิารลูกคา้

71,797.00         เฉพาะเจาะจง 0105558199911 บรษิัท โอเอสท ีโอเวอรซ์สี์
 จํากัด

71,797.00       บรษิัท โอเอสท ีโอเวอรซ์สี์
 จํากัด

71,797.00        มคีุณลักษณะของ
พัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19011900 27/6/2019

หนา้ที) 12 จาก 12


