
แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

จดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลที	คดัเลอืก

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

1 จา้ง ขบัรถยนตท์ดสอบ                 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภมูอิานันท ์นยิมนา    79,200.00 ภมูอิานันท ์นยิมนา                     79,200.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000192 1/11/2018
2 ซื1อ หลอด LED 18 w / 6w / ขั 1วหลอด                 10,251.69 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไลทต์ิ1ง แอนด ์อคีวปิเมนท์

 จํากดั (มหาชน)
   10,251.69 บรษิัทไลทต์ิ1ง แอนด ์อคีวปิเมนท ์

จํากดั (มหาชน)
                    10,251.69 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000196 1/11/2018

3 ซื1อ ยางรองเครื@องตดัสติAกเกอร ์หอ้ง M608                  2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั      2,568.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                       2 ,568.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000197 1/11/2018
4 ซื1อ ถุงขยะสดีําและอื@นๆ               147,218.05 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ไอเดยี คลนี  147,218.05 หา้งหุน้สว่นจํากดั ไอเดยี คลนี                    147,218.05 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000198 1/11/2018
5 จา้ง ออกแบบแบบสอบถามตามแบบจําลองเศรษฐศาสตร์                 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธสิทิธิI สมิาพัฒนพงศ์    99,000.00 นาย ธสิทิธิI สมิาพัฒนพงศ์                     99,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000201 1/11/2018
6 จา้ง ออกแบบสอบถาม&ดําเนนิการเก็บขอ้มลูการใช ้

ประโยชน์ป่าหนิปูน ไมน่อ้ยกวา่ 50 ตวัอยา่ง
                60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปิยะทพิย ์เอีOยวพานชิ    60,000.00 นาง ปิยะทพิย ์เอีOยวพานชิ                     60,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000205 1/11/2018

7 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                  2,388.24 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นครภณัฑ ์เทรดดิ1ง 
(2002) จํากดั

     2,388.24 บรษิัท นครภณัฑ ์เทรดดิ1ง (2002) 
จํากดั

                      2 ,388.24 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000208 1/11/2018

8 ซื1อ อปุกรณ์และสารเคมสีําหรับทําวจิยั                 20,158.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

   20,158.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

                    20,158.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000209 1/11/2018

9 จา้ง ซอ่ม Vacuum Pump                 19,153.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั@ม 
เทคโนโลย ีจํากดั

   19,153.00 บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั@ม 
เทคโนโลย ีจํากดั

                    19,153.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000160 1/11/2018

10 จา้ง ทําอปุกรณ์สําหรับกรองขี1เถา้                 19,795.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดัภาวงษ์วศิวกรรม    19,795.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัภาวงษ์วศิวกรรม                     19,795.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000211 1/11/2018

11 ซื1อ Filament เสน้พลาสตกิ PLA สดีํา                  8,453.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามเรปแรป จํากดั      8,453.00 บรษิัท สยามเรปแรป จํากดั                       8 ,453.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000217 1/11/2018
12 ซื1อ L-a-Phosphatidylcholine for microbiology 44924- 

500G
                 4,098.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั

พลาย จํากดั
     4,098.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย

 จํากดั
                      4 ,098.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000220 1/11/2018

13 ซื1อ Double shaft                 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากดั    10,700.00 บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากดั                     10,700.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000223 1/11/2018
14 ซื1อ อปุกรณ์สําหรับการควบคมุ functions ของแขนหุน่ยนต์                 10,871.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมสั จํากดั    10,871.20 บรษิัท ไพรมสั จํากดั                     10,871.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000226 1/11/2018
15 ซื1อ ไสก้รองฝุ่ น                 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานคิส์

 จํากดั
   20,544.00 บรษิัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานคิส ์

จํากดั
                    20,544.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000229 1/11/2018

16 ซื1อ Oil               144,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั

 144,450.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั

                   144,450.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000231 1/11/2018

17 ซื1อ อปุกรณ์สําหรับการควบคมุ functions ของแขนหุน่ยนต์                 18,495.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั    18,495.99 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั                     18,495.99 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000259 2/11/2018
18 ซื1อ อปุกรณ์คอมพวิเตอร์                  1,947.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั      1,947.40 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั                       1 ,947.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000261 2/11/2018

19 ซื1อ เครื@องอลุตราโซนคิไฟฟ้า                 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากดั    99,510.00 บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากดั                     99,510.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000266 2/11/2018
20 ซื1อ อปุกรณ์สื@อสารสําหรับหุน่ยนตเ์คลื@อนที@อตัโนมตั ิ                 68,694.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซวีายเอ็น คอมมวินเิคชั@น

จํากดั
   68,694.00 บรษิัท ซวีายเอ็น คอมมวินเิคชั@น

จํากดั
                    68,694.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000270 2/11/2018

21 จา้ง จดัการสถานที@ ภาพและเสยีงของการประชมุวชิาการฯ               160,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น-เจน อเีวนท ์แอนด ์
ออกาไนเซอร ์จํากดั

 160,500.00 บรษิัท เอ็น-เจน อเีวนท ์แอนด ์ออ
กาไนเซอร ์ชลบุร ีจํากดั

                   160,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000285 2/11/2018

22 จา้ง ประชาสมัพันธเ์พยแพร่ผลงานวจิยัศนูย์                  4,012.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี      4,012.50 หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี                       4 ,012.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001322 2/11/2018

23 ซื1อ สารเคมี                 26,193.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั    26,193.60 บรษิัทซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั                     26,193.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000167 2/11/2018
24 ซื1อ วสัดจุดัยดึโลห่ท์ี@ระลกึทําดว้ยอะครลิคิ                  9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั@น จํากดั      9,630.00 บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั@น จํากดั                       9 ,630.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001323 2/11/2018
25 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                 10,689.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ อนิโนวาเทค จํากดั    10,689.30 บรษิัท ซายน์ อนิโนวาเทค จํากดั                     10,689.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000169 2/11/2018
26 จา้ง แกะสลกัดว้ยเลเซอร์                 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์จํากดั    15,408.00 บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์จํากดั                     15,408.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001324 2/11/2018

27 จา้ง การแสดงนาฏศลิป์ไทย                 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย มานติ เทพปฏมิาพร    30,000.00 นาย มานติ เทพปฏมิาพร                     30,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001326 2/11/2018
28 เชา่ คอมพวิเตอร ์เครื@องพมิพ ์และทวี ีLED                 41,944.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จํากดั    41,944.00 บรษิัท โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จํากดั                     41,944.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000630 5/11/2018
29 ซื1อ วสัดสุ ิ1นเปลอืงเพื@อใชใ้นแผนกบรกิารเครื@องมอืกล                 10,561.97 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ

โบลท์
   10,561.97 หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ

โบลท์
                    10,561.97 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000361 5/11/2018

30 ซื1อ power supply                  1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั      1,498.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                       1 ,498.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000362 5/11/2018
31 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                 74,925.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั    14,985.01 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั                     14,985.01 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000363 5/11/2018
32 จา้ง ตรวจประเมนิสภาพสะพานระบบรางดว้ยการวดัโดย

ละเอยีดและวเิคราะหค์า่การสั@นสะเทอืน
              349,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทซวีลิ เอ็นจเินียริ@ง โซลชูั@นส์

(ไทยแลนด)์ จํากดั
 349,890.00 บรษิัทซวีลิ เอ็นจเินียริ@ง โซลชูั@นส์

(ไทยแลนด)์ จํากดั
                   349,890.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000366 5/11/2018

33 ซื1อ วสัดไุฟฟ้า (อปุกรณ์)                 11,643.74 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั    11,643.74 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                     11,643.74 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000368 5/11/2018
34 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                  9,758.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์      9,758.40 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์                       9 ,758.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000371 5/11/2018
35 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                 15,290.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์    15,290.30 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์                     15,290.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000372 5/11/2018
36 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                  7,318.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์      7,318.80 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์                       7 ,318.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000377 5/11/2018
37 ซื1อ cryovial  และกลอ่ง cryobox                  1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติ1ง จํากดั
     1,284.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์

เก็ตติ1ง จํากดั
                      1 ,284.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000382 5/11/2018

38 ซื1อ คอนเนคเตอร ์สําหรับการเชื@อมตอ่อปุกรณ์วดั                  6,875.39 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์
จํากดั

     6,875.00 บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั                       6 ,875.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000392 5/11/2018

39 ซื1อ โตะ๊บารแ์ละเกา้อี1เหล็กทรงสงู                 29,831.60 เฉพาะเจาะจง   บรษิัทสขุ เทรดดิ1ง จํากดั    29,831.60   บรษิัทสขุ เทรดดิ1ง จํากดั                     29,831.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000463 6/11/2018
40 ซื1อ โกร่งสําหรับบดสาร                  9,095.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์จํากดั
     9,095.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์จํากดั
                      9 ,095.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000468 6/11/2018

41 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                  4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

     4,066.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

                      4 ,066.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000470 6/11/2018

42 ซื1อ วสัดคุอมพวิเตอร(์อปุกรณ์)                 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดบับลวิเจเทคโนโลย ี
จํากดั

   80,250.00 บรษิัท ดบับลวิเจเทคโนโลย ีจํากดั                     80,250.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000471 6/11/2018

43 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                 17,441.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั    17,441.00 บรษิัท บรษิัท กบิไทย จํากดั 
(สํานักงานใหญ่)

                    17,441.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000472 6/11/2018

44 จา้ง พัฒนาระบบตดิตามประเมนิผลการสง่เสรมิการผลติและ
การบรโิภคที@ยั@งยนืของประเทศไทย

              428,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทรคอน(เว็บไซต)์จํากดั  428,000.00 บรษิัท เทรคอน(เว็บไซต)์จํากดั                    428,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000473 6/11/2018

45 ซื1อ สารเคมี                 11,021.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคลอสซอล อนิเตอร์
เนชั@นแนล จํากดั

   11,021.00 บรษิัท โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชั@น
แนล จํากดั

                    11,021.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000478 6/11/2018

46 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                  2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

     2,247.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

                      2 ,247.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000479 6/11/2018

47 ซื1อ อปุกรณ์ fitting ขอ้ตอ่ ขอ้งอ และท่อสแตนเลส                 83,134.72 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั@น จํากดั    83,134.72 บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั@น จํากดั                     83,134.72 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000486 6/11/2018
48 จา้ง ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศนูย ์

(Chiller) จํานวน 1 ระบบ (รายปี)
              128,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั@น 

จํากดั
 128,400.00 บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั@น จํากดั                    128,400.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000487 6/11/2018

วนัที	 1-30 พฤศจกิายน 2561

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

จดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลที	คดัเลอืก

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

49 ซื1อ โซลนิอยวาลว์                  5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวิแม็ก จํากดั      5,136.00 บรษิัท นวิแม็ก จํากดั                       5 ,136.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000489 6/11/2018
50 จา้ง ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื@องอดัอากาศ (Air 

Compressor) จํานวน 1 ระบบ (รายปี)
                16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทพี ีเพาเวอร ์จํากดั    16,050.00 บรษิัท ไอทพี ีเพาเวอร ์จํากดั                     16,050.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000512 7/11/2018

51 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์แกส๊)                 36,850.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊
 จํากดั

   36,850.80 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ 
จํากดั

                    36,850.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000535 7/11/2018

52 ซื1อ เกา้อี1สํานักงานและลอ้                 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากดั    39,590.00 บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากดั                     39,590.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000542 7/11/2018

53 จา้ง บุคลากรเพื@อคดัแยกเถา้ลอยดว้ยเครื@องคดัแยกแบบ
เปียกระบบนํ1าไหลลน้

                54,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สม้เกลี1ยง ออ่นสอาด    18,200.00 นางสาว สม้เกลี1ยง ออ่นสอาด                     18,200.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000546 7/11/2018

54 ซื1อ Nitrogen gas                  3,445.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊
 จํากดั

     3,445.40 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ 
จํากดั

                      3 ,445.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000562 7/11/2018

55 ซื1อ Liquid Nitrogen                 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รังสติอนิดสัเทรยีลแกส๊ 
จํากดั

   27,820.00 บรษิัท รังสติอนิดสัเทรยีลแกส๊ จํากดั                     27,820.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000567 7/11/2018

56 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                  6,137.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

     6,137.52 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

                      6 ,137.52 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000568 7/11/2018

57 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์แกส๊)                  3,445.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊
 จํากดั

     3,445.40 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ 
จํากดั

                      3 ,445.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000569 7/11/2018

58 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี                 17,580.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

   17,580.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

                    17,580.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000613 8/11/2018

59 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี                  3,466.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

     3,466.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

                      3 ,466.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000620 8/11/2018

60 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี                 35,657.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติ1ง จํากดั

   35,657.75 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ1ง จํากดั

                    35,657.75 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000624 8/11/2018

61 ซื1อ Static mixer                  5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชนติา 54 เทคโนโลย ี
จํากดั

     5,350.00 บรษิัท ชนติา 54 เทคโนโลย ีจํากดั                       5 ,350.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000626 8/11/2018

62 ซื1อ เกา้อี1สํานักงานและลอ้                     941.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากดั        941.60 บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากดั                          941 .60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000629 8/11/2018

63 จา้ง บํารุงรักษาระบบลฟิต ์ยี@หอ้ FUJI จํานวน 1 ระบบ (รายปี)                 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทสยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินียริ@ง 
จํากดั

   18,190.00 บรษิัทสยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินียริ@ง 
จํากดั

                    18,190.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000633 8/11/2018

64 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                 37,343.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั    33,608.70 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั                     33,608.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000637 8/11/2018
65 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                  8,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั@น จํากดั      8,000.00 บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั@น จํากดั                       8 ,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000639 8/11/2018
66 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี                 61,118.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั    61,118.40 บรษิัทซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั                     61,118.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000641 8/11/2018
67 จา้ง ยา้ยสถานีทดสอบการกดักร่อน                 99,990.00 เฉพาะเจาะจง นายวชริศกัดิI  เรอืงกจิอดลุย์    99,990.00 นายวชริศกัดิI  เรอืงกจิอดลุย์                     99,990.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000642 8/11/2018
68 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                  4,387.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บซีพี ีซพัพลาย จํากดั      4,387.00 บรษิัท บซีพี ีซพัพลาย จํากดั                       4 ,387.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000643 8/11/2018
69 ซื1อ แบตเตอรี@ขนาด 12V 7Ah                  4,964.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ด ีทู เจ 

เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย
     4,964.80 หา้งหุน้สว่นจํากดั ด ีทู เจ เซอรว์สิ 

แอนด ์ซพัพลาย
                      4 ,964.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000644 8/11/2018

70 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                  4,633.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรวชิั@น ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

     4,633.10 บรษิัท โปรวชิั@น ไซแอนตฟิิค จํากดั                       4 ,633.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000645 8/11/2018

71 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี                  1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั      1,605.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั                       1 ,605.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000653 8/11/2018

72 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั@ม 
เทคโนโลย ีจํากดั

   20,544.00 บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั@ม 
เทคโนโลย ีจํากดั

                    20,544.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000657 8/11/2018

73 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

   34,240.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

                    34,240.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000659 8/11/2018

74 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี                  1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั      1,605.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั                       1 ,605.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000661 8/11/2018

75 ซื1อ วสัดไุฟฟ้า (อปุกรณ์)                  9,951.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทกติตเิจรญิ ซพัพลาย จํากดั      9,951.00 บรษิัทกติตเิจรญิ ซพัพลาย จํากดั                       9 ,951.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000662 8/11/2018

76 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี                 21,073.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั    21,073.65 บรษิัทซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั                     21,073.65 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000664 8/11/2018
77 ซื1อ human TGF beta3                 14,252.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากดั    14,252.40 บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากดั                     14,252.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000665 8/11/2018
78 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                 31,458.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั

พลาย จํากดั
   31,458.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย

 จํากดั
                    31,458.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000667 8/11/2018

79 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)                 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน)

   34,240.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน)

                    34,240.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000670 8/11/2018

80 ซื1อ อปุกรณ์สําหรับเครื@องทดสอบแบบเอนกประสงค์                 11,770.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ
โบลท์

   11,770.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ
โบลท์

                    11,770.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000671 8/11/2018

81 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                 34,068.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั    34,068.80 บรษิัท บรษิัท กบิไทย จํากดั 
(สํานักงานใหญ่)

                    34,068.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000676 8/11/2018

82 ซื1อ flow meter                  9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศ
ไทย) จํากดั

     9,630.00 บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย)
 จํากดั

                      9 ,630.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000677 8/11/2018

83 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี                 28,355.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิ
โนเวชั@น จํากดั

   28,355.00 บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั@น
 จํากดั

                    28,355.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000678 8/11/2018

84 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี                  1,455.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั      1,455.20 บรษิัท บรษิัท กบิไทย จํากดั 
(สํานักงานใหญ่)

                      1 ,455.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000740 9/11/2018

85 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี                     567.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพาวดเ์คลย ์จํากดั        567.10 บรษิัท คอมพาวดเ์คลย ์จํากดั                          567 .10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000746 9/11/2018
86 ซื1อ เม็ดพลาสตกิ ABS และ Nylon ผสม glass fiber                 14,712.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั@นส ์

จํากดั(มหาชน)
   14,712.50 บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั@นส ์

จํากดั(มหาชน)
                    14,712.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000747 9/11/2018

87 ซื1อ รถเข็นสําหรับขนถ่ายชิ1นงาน                  6,275.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั      6,275.55 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั                       6 ,275.55 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000748 9/11/2018
88 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี                  2,006.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชั@น

แนล จํากดั
     2,006.25 บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชั@นแนล 

จํากดั
                      2 ,006.25 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000751 9/11/2018

89 ซื1อ ทดสอบการแพโ้ปรตนี               255,944.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ี
จํากดั

 251,664.00 บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ี
จํากดั

                   251,664.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000769 9/11/2018

90 จา้ง สแกนใบพัดหอหลอ่เย็น                 46,010.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรดี ีอนิโนจเินียริ@ง จํากดั    46,010.00 บรษิัท ทรดี ีอนิโนจเินียริ@ง จํากดั                     46,010.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19000853 12/11/2018
91 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                  7,960.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากดั      7,960.80 บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากดั                       7 ,960.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000855 12/11/2018
92 ซื1อ วสัดสุ ิ1นเปลอืง (EJECTOR PINS SKD61)                  1,242.59 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั      1,242.59 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั                       1 ,242.59 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000859 12/11/2018
93 ซื1อ วสัดไุฟฟ้าและประปา                  9,840.26 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั      9,840.26 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                       9 ,840.26 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000864 12/11/2018
94 ซื1อ ชดุ Wind Sensor /  Anemometer                 33,464.25 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอสเอ็มพ ีไอที

 เทคโนโลยี
   33,464.25 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอสเอ็มพ ีไอท ี

เทคโนโลยี
                    33,464.25 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000865 12/11/2018

Page 2 of 5



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

จดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลที	คดัเลอืก

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

95 ซื1อ วสัดคุอมพวิเตอร(์Toner)                  8,003.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากดั      8,003.60 บรษิัทโฟทกีา้ จํากดั                       8 ,003.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000866 12/11/2018
96 ซื1อ กระดาษเช็ดมอืและกระดาษชําระ               389,822.40 เฉพาะเจาะจง พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ1ง โดยนาย

พงษ์พัฒน์   สนัหนองเมอืง
 389,822.40 พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ1ง โดยนายพงษ์

พัฒน์   สนัหนองเมอืง
                   389,822.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000868 12/11/2018

97 ซื1อ Cell สําหรับทดสอบ                 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั@น จํากดั    37,450.00 บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั@น จํากดั                     37,450.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000869 12/11/2018
98 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)                 33,020.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊

 จํากดั
   33,020.20 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ 

จํากดั
                    33,020.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000874 12/11/2018

99 ซื1อ Silicon carbide                 18,297.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

   18,297.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

                    18,297.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000877 12/11/2018

100 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)                  7,811.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั      7,811.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั                       7 ,811.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000890 12/11/2018
101 ซื1อ Iron powder Cold 100                 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ็คมี@ อนิเตอรเ์นชั@นแนล

(ประเทศไทย) จํากดั
   45,475.00 บรษิัท แอ็คมี@ อนิเตอรเ์นชั@นแนล

(ประเทศไทย) จํากดั
                    45,475.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000892 12/11/2018

102 ซื1อ ชดุรับแขกโตะ๊เกา้อี1 โซฟา                 24,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเด็กซ ์ลฟิวิ@งมอลล ์
จํากดั (มหาชน)

   25,186.60 บรษิัท อนิเด็กซ ์ลฟิวิ@งมอลล ์จํากดั 
(มหาชน)

                    25,186.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000922 13/11/2018

103 ซื1อ ท่อสําหรับดดูไอระเหยของ Vacuum Pum Glove Box                  1,556.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั      1,556.85 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                       1 ,556.85 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000931 13/11/2018
104 ซื1อ ชดุมา่นแสงประตลูฟิตโ์ดยสาร                 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทสยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินียริ@ง 

จํากดั
   19,260.00 บรษิัทสยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินียริ@ง 

จํากดั
                    19,260.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000933 13/11/2018

105 ซื1อ ชดุอปุกรณ์วดัคา่การสั@นสะเทอืน                 93,518.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี พารท์ เอ็นจเินียริ@ง 
จํากดั

   93,518.00 บรษิัท กรนี พารท์ เอ็นจเินียริ@ง จํากดั                     93,518.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000935 13/11/2018

106 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทภดูศิณ์เทค จํากดั    89,880.00 บรษิัทภดูศิณ์เทค จํากดั                     89,880.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000940 13/11/2018
107 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                  2,984.53 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั      2,984.53 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั                       2 ,984.53 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000941 13/11/2018
108 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                     476.15 เฉพาะเจาะจง COMPOUND CLAY CO.,LTD.        476.15   บรษิัทคอมพาวดเ์คลย ์จํากดั                          476 .15 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000966 14/11/2018
109 ซื1อ Resin                 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากดั    16,585.00 บรษิัท แซมเพรพ จํากดั                     16,585.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000967 14/11/2018
110 ซื1อ แกลลอนบรรจขุองเสยีอนัตราย                 21,453.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั    21,453.50 บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั                     21,453.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000968 14/11/2018
111 ซื1อ ถุงแดงบรรจขุองเสยีอนัตราย                  2,950.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ไอเดยี คลนี      2,950.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั ไอเดยี คลนี                       2 ,950.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000970 14/11/2018
112 ซื1อ ไมแ้ขวนประดษิฐ์                  5,650.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณ์พภิพ บูรณะพรสถติย์      5,650.00 นาย บูรณ์พภิพ บูรณะพรสถติย์                       5 ,650.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000975 14/11/2018
113 ซื1อ โซฟา Beanbag                  9,750.00 เฉพาะเจาะจง นาย คงศกัดิI แปลกสกลุสมบัติ      9,750.00 คงศกัดิI แปลกสกลุสมบัติ                       9 ,750.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19000991 14/11/2018
114 ซื1อ Hellmanex                  2,428.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั

พลาย จํากดั
     2,428.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย

 จํากดั
                      2 ,428.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001002 14/11/2018

115 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)                 29,724.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊
 จํากดั

   29,724.60 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ 
จํากดั

                    29,724.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001006 14/11/2018

116 ซื1อ หนา้กากอนามยัแบบมคีารบ์อน                  2,848.88 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

     2,848.88 บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

                      2 ,848.88 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001009 14/11/2018

117 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)                     299.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊
 จํากดั

       299.60 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ 
จํากดั

                         299 .60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001010 14/11/2018

118 ซื1อ รถเข็นเพื@อประกอบกรฝึกสอน                  7,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยศนันทน์ กรุ๊ป จํากดั      7,140.00 บรษิัท ยศนันทน์ กรุ๊ป จํากดั                       7 ,140.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001016 14/11/2018
119 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                  5,863.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์จํากดั
     5,863.60 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์จํากดั
                      5 ,863.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001021 14/11/2018

120 ซื1อ ชดุจา่ยนํ1ามนัดเีซลหนา้ถัง                 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พดี ีเอ็นจเินียริ@ง แอนดซ์พั
พลาย 2018 จํากดั

   89,880.00 บรษิัทพดี ีเอ็นจเินียริ@ง แอนดซ์พั
พลาย 2018 จํากดั

                    89,880.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001025 14/11/2018

121 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                 18,904.76 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.เอช.แมชนิเนอรี@ แอนด์
 ทูลส ์จํากดั

   18,904.76 บรษิัท เจ.เอช.แมชนิเนอรี@ แอนด ์
ทูลส ์จํากดั

                    18,904.76 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001059 15/11/2018

122 จา้ง กูข้อ้มลูจากฮารด์ดสิกค์อมพวิเตอรข์องเครื@อง 
Microplate Reader

                 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอร ์ดาตา้ รคีฟัเวอร ี
จํากดั

     7,490.00 บรษิัท อนิเตอร ์ดาตา้ รคีฟัเวอร ี
จํากดั

                      7 ,490.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001063 15/11/2018

123 จา้ง บํารุงรักษา เครื@อง อดัอากาศ                 58,315.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เพาเวอร ์ซสีเท็ม จํากดั    58,315.00 บรษิัท พคี เพาเวอร ์ซสีเท็ม จํากดั                     58,315.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001066 15/11/2018

124 จา้ง บํารุงรักษา เครื@อง  PM Screw Air Compressor                 46,010.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เพาเวอร ์ซสีเท็ม จํากดั    46,010.00 บรษิัท พคี เพาเวอร ์ซสีเท็ม จํากดั                     46,010.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001068 15/11/2018

125 ซื1อ มา่นแสงเครื@องดงึยดืฟิลม์สองทศิทาง                 89,296.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จํากดั    89,296.85 บรษิัท ไฟฟ้าอตุสาหกรรม จํากดั                     89,296.85 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001087 15/11/2018
126 จา้ง ซอ่มตูด้ดูความชื1น Dry-Keeper                 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั    10,165.00 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั                     10,165.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001088 15/11/2018

127 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)               134,231.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

 134,231.50 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

                   134,231.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001133 16/11/2018

128 จา้ง ซอ่มฝ้าเพดานดา้นหนา้ชั 1น 1 MTEC และตดิตั 1งฝา
ครอบชอ่งระบายอากาศกนัฝนสาด ดา้นหลงัหอ้งM107

                29,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย พเิชษฐ ์สดุงาม    29,500.00 นาย พเิชษฐ ์สดุงาม                     29,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19004196 16/11/2018

129 ซื1อ อปุกรณ์นับ Digital Flow Meter                 34,561.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเทคโนโลย ีอนิสตรูเมนท ์
จํากดั

   34,561.00 บรษิัทเทคโนโลย ีอนิสตรูเมนท ์
จํากดั

                    34,561.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001169 16/11/2018

130 ซื1อ แผ่นทอง (gold target)                 63,986.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

   63,986.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

                    63,986.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001175 16/11/2018

131 ซื1อ Pressure Gauge                  2,439.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พวีเีอ็น เอ็นจเินียริ@ง จํากดั      2,439.60 บรษิัท พวีเีอ็น เอ็นจเินียริ@ง จํากดั                       2 ,439.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001205 19/11/2018
132 ซื1อ Mass Flow Controller               299,999.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์

แอนด ์เคมคิลั จํากดั
 299,999.99 บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์

เคมคิลั จ
                   299,999.99 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001215 19/11/2018

133 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทอมานี คอรป์อเรชั@น จํากดั    23,540.00 บรษิัทอมานี คอรป์อเรชั@น จํากดั                     23,540.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001226 19/11/2018
134 ซื1อ กลอ่งเอกสาร                  6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี@ 

จํากดั
     6,420.00 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี@ จํากดั                       6 ,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001228 19/11/2018

135 จา้ง สอบเทยีบ Pipete                  6,773.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั      6,773.10 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั                       6 ,773.10 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001230 19/11/2018
136 จา้ง ซอ่มเคาน์เตอรห์อ้งเตรยีมอาหาร M118                 38,038.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัทกานตร์ว ีแลนดส์เคป 

แอนด ์ดไีซน์ จํากดั
   38,038.50 บรษิัทกานตร์ว ีแลนดส์เคป แอนด ์

ดไีซน์ จํากดั
                    38,038.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001231 19/11/2018

137 จา้ง ตดัตอ่วดีทีัศน์ของการประชมุวชิาการนานาชาต ิ
MSAT-10

                 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไนซ ์ชอต จํากดั      5,350.00 บรษิัท ไนซ ์ชอต จํากดั                       5 ,350.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001233 19/11/2018

138 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                  9,373.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั      9,373.20 บรษิัท เมอรค์ จํากดั                       9 ,373.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001234 19/11/2018
139 ซื1อ สารเคมี                  2,600.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั

พลาย จํากดั
     2,600.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย

 จํากดั
                      2 ,600.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001242 19/11/2018

140 ซื1อ อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลประเภทหนา้กากและ
แวน่ตา

              119,797.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

   29,949.30 บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

                    29,949.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001243 19/11/2018

141 ซื1อ Starna Standard Polystyrene Film                 18,404.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั    18,404.00 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั                     18,404.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001244 19/11/2018
142 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมลูบ้ อนิเตอรเ์นชั@นแนล

 จํากดั
   35,310.00 บรษิัท เคมลูบ้ อนิเตอรเ์นชั@นแนล 

จํากดั
                    35,310.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001246 19/11/2018
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

จดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลที	คดัเลอืก

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

143 ซื1อ อปุกรณ์กรองตวัอยา่ง                 10,186.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั    10,186.40 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั                     10,186.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001247 19/11/2018

144 ซื1อ ถุงมอืไนไตร                  4,237.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติI จํากดั      4,237.20 บรษิัท เอส.พ.ี บวรกติติI จํากดั                       4 ,237.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001250 19/11/2018
145 ซื1อ PBI (polybenzimidazole) membrane                 21,186.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอส.พ.ี อนิเทคค ์จํากดั    21,186.00 บรษิัทเอส.พ.ี อนิเทคค ์จํากดั                     21,186.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001251 19/11/2018
146 ซื1อ หมกึพมิพ์                  3,049.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั      3,049.50 บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั                       3 ,049.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001254 19/11/2018
147 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิตา้ สเปเชยีลตี1ส ์ จํากดั    42,800.00 บรษิัท วสิตา้ สเปเชยีลตี1ส ์ จํากดั                     42,800.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001256 19/11/2018

148 จา้ง ซอ่มเครื@องผลตินํ1าบรสิทุธิI Purelab Clasic DI                  2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิ
โนเวชั@น จํากดั

     2,675.00 บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั@น
 จํากดั

                      2 ,675.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001257 19/11/2018

149 ซื1อ Speed Control DC Motor                     963.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั        963.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                          963 .00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001259 19/11/2018
150 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                 61,846.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั    61,846.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั                     61,846.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001260 19/11/2018

151 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                 10,186.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน)    10,186.40 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน)                     10,186.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001262 19/11/2018
152 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)                 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รังสติอนิดสัเทรยีลแกส๊ 

จํากดั
   13,910.00 บรษิัท รังสติอนิดสัเทรยีลแกส๊ จํากดั                     13,910.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001263 19/11/2018

153 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                 18,660.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

   18,660.80 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

                    18,660.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001264 19/11/2018

154 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                     642.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั        642.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                          642 .00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001265 19/11/2018
155 ซื1อ รถเข็น                  1,242.27 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั      1,242.27 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั                       1 ,242.27 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001266 19/11/2018
156 ซื1อ Ball screw และ Slide Pack                 22,620.41 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั    22,620.41 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั                     22,620.41 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001267 19/11/2018
157 ซื1อ Quartz slide และเครื@องแกว้                  9,934.95 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์จํากดั
     9,934.95 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์จํากดั
                      9 ,934.95 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001268 19/11/2018

158 ซื1อ Cuvette สําหรับใสต่วัอยา่ง                 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากดั

   67,410.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากดั

                    67,410.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001270 19/11/2018

159 จา้งกลงึตวัจบัยดึช ิ1นงาน                 66,072.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพลเนททารี@ เทคโนโลยี
 จํากดั

   66,072.50 บรษิัท แพลเนททารี@ เทคโนโลย ี
จํากดั

                    66,072.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001271 19/11/2018

160 ซื1อ Pirani Gague                 24,829.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัทฮากโุตะ(ไทยแลนด)์ จํากดั    24,829.35 บรษิัทฮากโุตะ(ไทยแลนด)์ จํากดั                     24,829.35 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001272 19/11/2018

161 ซื1อ วทิซเ์ปิด-ปิด Hood                 23,861.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั    23,861.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                     23,861.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001295 20/11/2018
162 ซื1อ อปุกรณ์ระบบเสยีงตามสาย                 20,998.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์

จํากดั
   20,998.75 บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากดั                     20,998.75 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001303 20/11/2018

163 จา้ง ตดิตั 1งมา่นกนัแสงหอ้ง MP127 และตดิตั 1งประตไูมบ้าน
เลื@อน หอ้งM311

                49,648.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทตั 1งกมิฮง เอ็นจเินียริ@ง จํากดั    49,648.00 บรษิัทตั 1งกมิฮง เอ็นจเินียริ@ง จํากดั                     49,648.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001314 20/11/2018

164 ซื1อ สารมาตรฐานและอปุกรณ์เครื@อง BELmetal 3                 25,252.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรู
เมน้ทจ์ํากดั

   25,252.00 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท์
จํากดั

                    25,252.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001315 20/11/2018

165 ซื1อ แบตเตอรี@                 33,384.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั สยาม
แบตเตอรี@อเิลคทรอนคิส์

   33,384.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั สยามแบตเตอรี@
อเิลคทรอนคิส์

                    33,384.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001316 20/11/2018

166 ซื1อ Filtration assembly complete set                  8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปกตรัม ไซเอนตฟิิค 
จํากดั

     8,560.00 บรษิัท สเปกตรัม ไซเอนตฟิิค จํากดั                       8 ,560.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001317 20/11/2018

167 ซื1อ อเิล็กโทรดพมิพส์กรนีคารบ์อนชนดิสามขั 1ว                  8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควอเซนส ์จํากดั      8,025.00 บรษิัท ควอเซนส ์จํากดั                       8 ,025.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001318 20/11/2018
168 ซื1อ วสัดคุอมพวิเตอร ์(Toner)                  4,130.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากดั      4,130.20 บรษิัทโฟทกีา้ จํากดั                       4 ,130.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001328 20/11/2018
169 ซื1อ อปุกรณ์วดัระดบัของเหลว( Level sensor)                  4,365.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเทคโนโลย ีอนิสตรูเมนท ์

จํากดั
     4,365.60 บรษิัทเทคโนโลย ีอนิสตรูเมนท ์

จํากดั
                      4 ,365.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001368 21/11/2018

170 ซื1อ ชา กาแฟ โอวนัตนิ ใชใ้นหอ้งประชมุ                 23,420.16 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

   23,420.16 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

                    23,420.16 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001371 21/11/2018

171 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากดั    14,445.00 บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากดั                     14,445.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001374 21/11/2018
172 ซื1อ อปุกรณ์ควบคมุอตัราการไหลของกา๊ซไนโตรเจน                 36,808.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด ์จํากดั    36,808.00 บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด ์จํากดั                     36,808.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001434 22/11/2018

173 ซื1อ เซลลแ์บตเตอรี@ลเิทยีมไออน จํานวน 650 เซลล์               212,127.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออสกา้ โฮลดิ1ง จํากดั  212,127.50 บรษิัท ออสกา้ โฮลดิ1ง จํากดั                    212,127.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001445 22/11/2018
174 ซื1อ วงจรแปลงแรงดนั (DC-DC Converter)               153,410.18 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์

จํากดั
 153,410.18 บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั                    153,410.18 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001481 22/11/2018

175 จา้ง ซอ่มเครื@องฉายภาพ (LCD)                 50,290.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์
จํากดั

   50,290.00 บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากดั                     50,290.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001541 23/11/2018

176 จา้ง IT Outsource ระยะเวลา 3 เดอืน (1 คน)                 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์
เซอรว์สิ จํากดั

   64,200.00 บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์
เซอรว์สิ จํากดั

                    64,200.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001589 26/11/2018

177 ซื1อ Alkyl ketene dimer (AKD)                     220.00 เฉพาะเจาะจง JINZEX TRADING CO.LTD        220.00 JINZEX TRADING CO.LTD                          220 .00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001593 26/11/2018
178 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                  6,473.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์      6,473.50 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์                       6 ,473.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001594 26/11/2018
179 ซื1อ ลกูลอ้ประตรู่องย ูสแตนเลส 4"                  3,210.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ

โบลท์
     3,210.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทองรังสติ

โบลท์
                      3 ,210.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001598 26/11/2018

180 ซื1อ Fiber glass                       79 .00 เฉพาะเจาะจง Hebei Yuniu Fiberglass 
Manufacturing Co., Ltd

         79.00 Hebei Yuniu Fiberglass 
Manufacturing Co., Ltd

                          79 .00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001600 26/11/2018

181 ซื1อ sparepart วสัดสุ ิ1นเปลอืงระบบไฟฟ้า                 46,867.07 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั    46,867.07 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                     46,867.07 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001602 26/11/2018
182 ซื1อ ตูแ้ชบ่านประตกูระจก                 27,178.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั จ ี- เทค 

โซลชูั@น
   27,178.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั จ ี- เทค โซลชูั@น                     27,178.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001603 26/11/2018

183 ซื1อ อปุกรณ์ fitting ขอ้ตอ่ ขอ้งอ และท่อสแตนเลส                 14,587.31 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั@น จํากดั    14,587.31 บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั@น จํากดั                     14,587.31 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001605 26/11/2018
184 ซื1อ membrane Filter                  9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั      9,630.00 บรษิัทซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั                       9 ,630.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001606 26/11/2018
185 ซื1อ อปุกรณ์สําหรับทําชั 1นวางของ                  2,204.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั      2,204.20 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                       2 ,204.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001615 26/11/2018
186 ซื1อ Methanol และ Toluene                  9,951.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั      9,951.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั                       9 ,951.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001617 26/11/2018

187 ซื1อ สติAกเกอรส์ดีํา                  2,968.18 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเจ.ซ.ีพ.ีอตุสาหกรรม จํากดั      2,968.18 บรษิัทเจ.ซ.ีพ.ีอตุสาหกรรม จํากดั                       2 ,968.18 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001618 26/11/2018

188 ซื1อ เครื@องแกว้                 73,830.00 เฉพาะเจาะจง ว-ีแลป-เซอรว์สิ    73,830.00 ว-ีแลป-เซอรว์สิ                     73,830.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001619 26/11/2018
189 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                 22,544.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัทอมานี คอรป์อเรชั@น จํากดั    22,544.90 บรษิัทอมานี คอรป์อเรชั@น จํากดั                     22,544.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001620 26/11/2018
190 ซื1อ ชดุวดัอณุหภมูิ                 17,173.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว.ทวพีัฒนา จํากดั    17,173.50 บรษิัท ว.ทวพีัฒนา จํากดั                     17,173.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001621 26/11/2018
191 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                  5,692.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
     5,692.40 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน                       5 ,692.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001622 26/11/2018

192 ซื1อ Tube Furnace               409,542.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั@น 
จํากดั

 409,467.60 บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั@น จํากดั                    409,467.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001633 26/11/2018
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

จดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลที	คดัเลอืก

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

193 จา้ง ทดสอบประสทิธภิาพของพลาสตกิคลมุโรงเรอืนตอ่การ
เจรญิเตบิโตและผลผลติของสตรอวเ์บอรร์ี@

              377,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้  377,000.00 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้                    377,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001637 26/11/2018

194 ซื1อ แบตเตอรี@และวสัดสุ ิ1นเปลอืง                  8,907.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั      8,907.75 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                       8 ,907.75 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001715 27/11/2018
195 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                 39,376.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั    39,376.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั                     39,376.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001724 27/11/2018

196 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                  4,119.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั      4,119.50 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                       4 ,119.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001735 27/11/2018
197 ซื1อ Gas Flow Meter                 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิ

โนเวชั@น จํากดั
   40,660.00 บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั@น

 จํากดั
                    40,660.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001760 27/11/2018

198 ซื1อ มอเตอรป์ัดนํ1าฝนเพื@อใชใ้นการอบรมและฝึกสอน
อาชวีศกึษา

                25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ณัฐกจิเมคคาทรอนกิส ์
จํากดั

   25,680.00 บรษิัท ณัฐกจิเมคคาทรอนกิส ์จํากดั                     25,680.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001765 27/11/2018

199 ซื1อ ท่อ Quartz                 25,680.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ประโยชน์นําดี    25,680.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั ประโยชน์นําดี                     25,680.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001766 27/11/2018
200 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                  2,461.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคลเวอร ์อนิเตอรเ์นชั@น

แนลกรุ๊ป จํากดั
     2,461.00 บรษิัท โคลเวอร ์อนิเตอรเ์นชั@นแน

ลกรุ๊ป จํากดั
                      2 ,461.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001768 27/11/2018

201 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                 44,320.47 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

   44,320.47 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

                    44,320.47 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001769 27/11/2018

202 ซื1อ Carbon Dioxide High Purity                  5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน)

     5,778.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน)

                      5 ,778.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001771 27/11/2018

203 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                 13,096.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั    13,096.80 บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั                     13,096.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001772 27/11/2018
204 ซื1อ External Hard disk                 11,844.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั    11,844.90 บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั                     11,844.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001775 27/11/2018
205 ซื1อ regulator                 24,182.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากดั    24,182.00 บรษิัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากดั                     24,182.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001798 28/11/2018
206 ซื1อ glutaraldehyde                  8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รวมเคม ี1986 จํากดั      8,560.00 บรษิัท รวมเคม ี1986 จํากดั                       8 ,560.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001800 28/11/2018
207 ซื1อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                 29,943.95 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 

(ประเทศไทย) จํากดั
   29,943.95 บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 

(ประเทศไทย) จํากดั
                    29,943.95 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001811 28/11/2018

208 ซื1อ รองเทา้นริภยั                 29,371.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจแทคโก ้(ประเทศไทย)
 จํากดั

   29,371.50 บรษิัท เจแทคโก ้(ประเทศไทย) 
จํากดั

                    29,371.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001838 29/11/2018

209 ซื1อ ตูด้ดูความชื1นสําหรับเก็บชิ1นงาน                 58,315.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอฟ.จ.ีอ.ี จํากดั    58,315.00 บรษิัท เอฟ.จ.ีอ.ี จํากดั                     58,315.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19001849 29/11/2018
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