
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 จา้งบรกิารกําจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยงุ               54 ,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนูเิพสท ์จํากัด    53,999.99 บรษิัท ยนูเิพสท ์จํากัด                     53 ,999.99 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001944 3/12/2018
2 ซื4อ Disposable Eco-cup               47 ,764.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด    47,764.80 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด                     47 ,764.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19001945 3/12/2018
3 จา้งซอ่มเครืGอง Thermogravimetry Analysis: TGA รุน่ 

TGA2
              77 ,289.31 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด    77,289.31 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด                     77 ,289.31 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001946 3/12/2018

4 ซื4อ Moisture Trap สําหรับเครืGอง Vacuum Pump Rocker 
600

                4 ,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิัล จํากัด     4,280.00 บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิัล จ                       4 ,280.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19001947 3/12/2018

5 จา้ง ขัดโป๊วสโีครงฐานแท่นดั̂มพรอ้มพน่สดีํา และ พน่สรีอง
พื4น และสจีรงิสเีหลอืงชดุถาดดั̂มและโครงถาดดั̂ม

              36 ,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภมร เทยีนชัย    36,000.00 นาย ภมร เทยีนชัย                     36 ,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001948 3/12/2018

6 ซื4อวัสดุเพืGอตดิตั 4งเครืGองปรับอากาศหอ้ง M106a และ M106b               43 ,097.46 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด    43,097.46 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด                     43 ,097.46 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19001949 3/12/2018

7 ซื4อ อปุกรณ์ Linear Shaft เพืGอทําการยดึ Marker ในการทํา
 Calibration

                2 ,236.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด      2,236.30 MISUMI (THAILAND) CO.,LTD.                       2 ,236.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19001950 3/12/2018

8 จา้งซอ่มเครืGองชัGง หนา้ขอแสดงผลชํารดุ               79 ,410.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด    79,410.05 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด                     79 ,410.05 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001951 3/12/2018
9 จา้งสอบเทยีบตูอ้บ MEMERT                 9 ,116.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค่ เซอรว์สิเซส จํากัด     9,116.40 บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค่ เซอรว์สิเซส จํากัด                       9 ,116.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001952 3/12/2018
10 ซื4ออะไหล่สําหรับเครืGอง Cyber Scan PC5500 

Touch-Screen
                4 ,638.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด     4,638.45 บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด                       4 ,638.45 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19001953 3/12/2018

11 ซื4อ Disc specimens material AISI 52100 bearing steel 
(SUJ2)

              24 ,984.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทพว์ัน ซัพพลาย จํากัด    24,984.50 บรษิัท ไทพว์ัน ซัพพลาย จํากัด                     24 ,984.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19001956 3/12/2018

12 ซื4อรโีมทควบคุมมอเตอร ์เปิด-ปิดมา่น บรเิวนโถงหนา้อาคาร
 MTEC

                1 ,123.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด     1,123.50 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด                       1 ,123.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19001957 3/12/2018

13 จา้งซอ่มแซมเครืGองมอื Weather Ometer CI 3000               98 ,654.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรเมซีG ซัพพลาย จํากัด    98,654.00 บรษิัท ไพรเมซีG ซัพพลาย จํากัด                     98 ,654.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001958 3/12/2018
14 ซื4อสารเคมี               37 ,985.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์โฟล  จํากัด    37,985.00 บรษิัท สมารท์โฟล  จํากัด                     37 ,985.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19001966 3/12/2018
15 ซื4อจอขาตั4ง Tripod Screen สําหรับการประชมุนอกพื4นทีG

หอ้งประชมุ
                5 ,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด     5,136.00 บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด                       5 ,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19001968 3/12/2018

16 ซื4อ PCI Express x1 PCI-E FireWire 1394a IEEE1394 
Controller

                1 ,059.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ ีเอ เอ็น เอส จํากัด     1,059.30 บรษิัท ซ ีเอ เอ็น เอส จํากัด                       1 ,059.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19001970 3/12/2018

17 จา้งตดิสติ^กเกอรป์ระชาสัมพันธภ์ายนอกและภายในอาคาร 
MTEC

              79 ,715.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออคโทพสุ มเีดยี โซลูชันส ์จํากัด    79,715.00 บรษิัท ออคโทพสุ มเีดยี โซลูชันส ์จํากัด                     79 ,715.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19001983 3/12/2018

18 ซื4อ Macro-Cuvette                 2 ,046.73 เฉพาะเจาะจง บรษิัทยเูนีGยน ซายน ์จํากัด     2,190.00 บรษิัทยเูนีGยน ซายน ์จํากัด                       2 ,190.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002019 4/12/2018
19 ซื4อ Quantofix peroxides test sticks                 3 ,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด     3,210.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                       3 ,210.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002021 4/12/2018
20 ซื4อบกีเกอร์                 3 ,081.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด     3,081.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                       3 ,081.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002024 4/12/2018
21 จา้งบรกิารตดิตั 4งอปุกรณ์เตมินํ4ายาฆา่เชื4อขจัดกลิGน พรอ้มเตมิ

นํ4ายารายเดอืน สัญญา 1 ปี
              73 ,444.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซันนีG ซานทีารีG ซัพพลาย จํากัด    73,444.80 บรษิัท ซันนีG ซานทีารีG ซัพพลาย จํากัด                     73 ,444.80 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002026 4/12/2018

22 ซื4อ Methyl red solution                    256 .80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์        256.80 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์                         256 .80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002028 4/12/2018
23 ซื4อสารตัวเตมิ Silicon dioxide : Sipernat 44MS                 8 ,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจบ๊เซน่ แอนด ์เจส๊เซน่ อนิกรเีดยีนส ์(ท)ี จํากัด     8,560.00 บรษิัท เจบ๊เซน่ แอนด ์เจส๊เซน่ อนิกรเีดยีนส ์(ท)ี จํากัด                       8 ,560.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002029 4/12/2018

24 ซื4อสารเคมี                 1 ,872.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน)     1,872.50 บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน)                       1 ,872.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002030 4/12/2018
25 ซื4อสารเคมี                 9 ,672.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ย.ูพ.ีมารเ์ก็ตติ4ง เยนเนอรัลซัพพลาย จํากัด     9,672.80 บรษิัท ย.ูพ.ีมารเ์ก็ตติ4ง เยนเนอรัลซัพพลาย จํากัด                       9 ,672.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002031 4/12/2018
26 ซื4อสารเคมี               45 ,475.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ต ควิบ ์(ไทยแลนด)์ จํากัด    45,475.00 บรษิัท เน็ต ควิบ ์(ไทยแลนด)์ จํากัด                     45 ,475.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002094 6/12/2018
27 ซื4อเซลลท์ดสอบทางไฟฟ้าเคมชีนดิ 3 ขั 4ว               40 ,660.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทภดูศิณ์เทค จํากัด    40,660.00 บรษิัทภดูศิณ์เทค จํากัด                     40 ,660.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002112 6/12/2018
28 ซื4อสารเคมี              221 ,554.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด  221,554.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                   221 ,554.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002113 6/12/2018
29 จา้งทําโครงสรา้งและระบบตูอ้บระบบลมรอ้น สําหรับอบแหง้

ถงุมอืผา้เคลอืบนํ4ายางพาราดบิ
             481 ,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทโป๊วกีG จํากัด  481,500.00 บรษิัทโป๊วกีG จํากัด                   481 ,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002115 6/12/2018

30 จา้งประกอบตู ้control               25 ,145.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชัGน บเีคเค จํากัด    25,145.00 บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชัGน บเีคเค จําก                     25 ,145.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002118 6/12/2018
31 ซื4อสารเคมี               47 ,689.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด    47,689.90 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                     47 ,689.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002147 7/12/2018
32 จา้งซอ่มเครืGองกลงึ Gap-bed-Lathe รุน่ C6246A               65 ,805.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิเมนท ์จํากัด    65,805.00 บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิเมนท ์จํากัด                     65 ,805.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002149 7/12/2018
33 ซื4อหมกึเครืGองFAX                 1 ,123.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด     1,123.50 บรษิัทโฟทกีา้ จํากัด                       1 ,123.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002151 7/12/2018
34 ซื4อ Gas Purifier               59 ,406.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัGน จํากัด    59,406.40 บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชัGน จํากัด                     59 ,406.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002155 7/12/2018
35 ซื4อสารเคมี               85 ,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเวริค์ จํากัด    85,600.00 บรษิัท เคมเวริค์ จํากัด                     85 ,600.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002160 7/12/2018
36 จา้งทําชิ4 4นสว่นชดุใบกังหัน               32 ,100.00 เฉพาะเจาะจง ๕ บิ^กเจรญิกลเอ็นจเินยีริGง    32,100.00 ๕ บิ^กเจรญิกลเอ็นจเินยีริGง                     32 ,100.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002164 7/12/2018
37 ซื4อฟิลม์ชนดิกลาสซีGคารบ์อน                    795 .00 เฉพาะเจาะจง HTW Hochtemperatur-Werkstoffe GmbH        795.00 HTW Hochtemperatur-Werkstoffe GmbH                         795 .00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002167 7/12/2018
38 จา้งวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมดีว้ยเทคนคิ XRF                 3 ,900.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีั 4นสงู 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
    3,900.00 สํานักงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีั 4น

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
                      3 ,900.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002170 7/12/2018

39 ซื4อ teach pendant               58 ,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด    58,850.00 บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด                     58 ,850.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002243 11/12/2018
40 ซื4อตัวจับชิ4นงานดว้ย vacuum               37 ,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด    37,450.00 บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด                     37 ,450.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002245 11/12/2018
41 ซื4อแท่งยาง                 4 ,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอส.เอ็ม.วลี โปรดักส ์จํากัด     4,494.00 บรษิัทเอส.เอ็ม.วลี โปรดักส ์จํากัด                       4 ,494.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002246 11/12/2018
42 ซื4อเซ็นเซอรว์ัดอณุหภมูแิบบอนิฟาเรดหลายชอ่ง                    676 .00 เฉพาะเจาะจง IZZE-RACING Caleb Holloway        676.00 IZZE-RACING Caleb Holloway                         676 .00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002247 11/12/2018
43 จา้งซอ่มเครืGองมอืวัดอัตราการซมึผา่น CO2              149 ,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โบวค์อมเมอรเ์ชยีล จํากัด  149,800.00 บรษิัท โบวค์อมเมอรเ์ชยีล จํากัด                   149 ,800.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002248 11/12/2018
44 จา้งซอ่มบํารงุรักษาระบบไฟฟ้าแรงสงู รายปี              112 ,149.54 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม  120,000.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม                   120 ,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002249 11/12/2018
45 ซื4อ Regulator                 2 ,840.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แหลมทองซนิดเิคท จํากัด     2,840.85 บรษิัท แหลมทองซนิดเิคท จํากัด                       2 ,840.85 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002251 11/12/2018
46 ซื4อ Forcep beaker cylinder                 2 ,899.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุป๊     2,899.70 หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุป๊                       2 ,899.70 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002253 11/12/2018
47 ซื4อสารเคมี                 9 ,714.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)     9,714.04 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                       9 ,714.04 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002254 11/12/2018
48 ซื4อ copper pure               51 ,360.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วาย.อ.ีสเปเชยีลทสิ ์จํากัด    51,360.00 บรษิัท วาย.อ.ีสเปเชยีลทสิ ์จํากัด                     51 ,360.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002321 12/12/2018
49 ซื4อ โทรสิเตอร ์90A 1600W                 1 ,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด     1,926.00 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                       1 ,926.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002323 12/12/2018
50 จา้งซอ่มเครืGอง Hot Disk Thermal Constants Analyzer               53 ,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด    53,500.00 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด                     53 ,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002326 12/12/2018
51 ซื4อ สารเคมี                 5 ,114.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด     5,114.60 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด                       5 ,114.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002328 12/12/2018
52 ซื4อ สารเคม ีTCPP และ TDCPP               19 ,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด    19,260.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด                     19 ,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002330 12/12/2018
53 ซื4อ สารเคม ีTCEP, TEP และ TNPP                 5 ,521.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด     5,521.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                       5 ,521.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002332 12/12/2018
54 ซื4อ ผงแกว้                 1 ,658.50 เฉพาะเจาะจง SCHOTT AG     1,550.00 SCHOTT AG                       1 ,550.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002333 12/12/2018
55 ซื4อ สารเคมี                 5 ,799.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด     5,799.40 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด                       5 ,799.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002337 12/12/2018
56 ซื4อ สารเคมี               46 ,491.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจบ๊เซน่ แอนด ์เจส๊เซน่เทคโนโลยีG (ท)ี จํากัด    46,491.50 บรษิัท เจบ๊เซน่ แอนด ์เจส๊เซน่เทคโนโลยีG (ท)ี จํากัด                     46 ,491.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002339 12/12/2018
57 ซื4อ ขวดพลาสตกิ Nalgene PP ขนาด 125 mL                 9 ,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีG จํากัด     9,630.00 บรษิัทซทีแีลบอราตอรีG จํากัด                       9 ,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002340 12/12/2018
58 ซื4อ สารเคมี                 5 ,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด     5,136.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                       5 ,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002341 12/12/2018
59 ซื4อ Mo powder  และ Glycerol               44 ,686.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จเีนยีส ไซเอนซ ์จํากัด    44,686.00 บรษิัท จเีนยีส ไซเอนซ ์จํากัด                     44 ,686.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002344 12/12/2018
60 ซื4อ สารเคมี               15 ,889.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด    15,889.50 บรษิัท แซมเพรพ จํากัด                     15 ,889.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002345 12/12/2018
61 ซื4อ Module CAN Bus               16 ,433.33 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.พ.ีท.ีแมชชนีเนอรีG (1993) จํากัด    16,433.33 บรษิัท เค.พ.ีท.ีแมชชนีเนอรีG (1993) จํากัด                     16 ,433.33 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002346 12/12/2018
62 ซื4อ Saccharin                 3 ,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด     3,424.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                       3 ,424.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002347 12/12/2018
63 ซื4อ เครืGองแกว้                 9 ,567.94 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์     9,567.94 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์                       9 ,567.94 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002352 12/12/2018
64 ซื4อ Mortar เพืGอใชง้านเตรยีม Copper salt mixture               17 ,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไอเดยีส ์แอนด ์รซีอสเซส จํากัด    17,120.00 บรษิัทไอเดยีส ์แอนด ์รซีอสเซส จํากัด                     17 ,120.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002354 12/12/2018
65 ซื4อบัตร Access สําหรับการใชง้านเขา้-ออกประตู Access 

GMP Plant อาคาร INC2
                9 ,897.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัทท.ีเอ็น.ท ีบวิเดอร ์จํากัด     9,897.50 บรษิัทท.ีเอ็น.ท ีบวิเดอร ์จํากัด                       9 ,897.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002355 12/12/2018

66 จา้ง ทําชดุทดสอบจดุศูนยถ์ว่งรถยนต์               29 ,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเซ็ค เซอรว์สิ แอนด ์เอ็นจเินยีริGง    29,960.00 บรษิัทเซ็ค เซอรว์สิ แอนด ์เอ็นจเินยีริGง                     29 ,960.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002356 12/12/2018

วนัที	 1-31 ธนัวาคม 2561

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนธนัวาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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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

67 จา้ง ตรวจเช็คเครืGองดับเพลงิ                 1 ,070.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครืGองดับเพลงิ อมิพเีรยีล จํากัด     1,070.00 บรษิัท เครืGองดับเพลงิ อมิพเีรยีล จํากัด                       1 ,070.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002359 12/12/2018
68 จา้ง ซอ่มแซมเครืGองมอืขึ4นรปูฟิลม์หลายชั 4น               67 ,410.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ทจ์ํากัด    67,410.00 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรเูมน้ทจ์ํากัด                     67 ,410.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002386 13/12/2018
69 ซื4อ ส ีและ วัสดุสิ4นเปลอืง               14 ,220.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด    14,220.30 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด                     14 ,220.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002388 13/12/2018
70 ซื4อ แกว้นํ4าสําหรับการใหบ้รกิารในหอ้งประชมุ               20 ,274.36 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอเดยี คลนี    20,274.36 หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอเดยี คลนี                     20 ,274.36 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002390 13/12/2018
71 ซื4อ ชดุโคมพรอ้มหลอด LED               14 ,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไลทต์ิ4ง แอนด ์อคีวปิเมนท ์จํากัด (มหาชน)    14,445.00 บรษิัทไลทต์ิ4ง แอนด ์อคีวปิเมนท ์จํากัด (มหาชน)                     14 ,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002391 13/12/2018
72 ซื4อ ใบมดีสําหรับตัดชิ4นงาน              139 ,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด  139,100.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด                   139 ,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002407 13/12/2018
73 ซื4อ ชั 4นวางวัตถดุบิ              173 ,019.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอ็ม.อนิดัสตร ีจํากัด  173,019.00 บรษิัท ท.ีเอ็ม.อนิดัสตร ีจํากัด                   173 ,019.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002459 14/12/2018
74 ซื4อ อปุกรณ์ระบบควบคุม              161 ,278.96 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากัด  161,278.96 บรษิัท ไพรมัส จํากัด                   161 ,278.96 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002486 17/12/2018
75 ซื4อ นํ4ามันดเีซล               13 ,696.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด    13,696.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด                     13 ,696.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002488 17/12/2018
76 ซื4อ เพืGอใชใ้นการทดสอบตัวอยา่งดว้ยเครืGองมอื Thermal 

analysis
                6 ,371.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)     6,371.85 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                       6 ,371.85 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002493 17/12/2018

77 ซื4อ PVDF Syringe filter                 5 ,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทอมาน ีคอรป์อเรชัGน จํากัด     5,778.00 บรษิัทอมาน ีคอรป์อเรชัGน จํากัด                       5 ,778.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002500 17/12/2018
78 ซื4อ Microsyringe และ Needle               19 ,741.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัทอมาน ีคอรป์อเรชัGน จํากัด    19,741.50 บรษิัทอมาน ีคอรป์อเรชัGน จํากัด                     19 ,741.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002502 17/12/2018
79 ซื4อ กา๊ซอารก์อน (รายการทีG 005 ในใบเสนอราคา)                 8 ,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)     8,025.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                       8 ,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002506 17/12/2018
80 ซื4อ กา๊ซสําหรับใชใ้นงานวจิัย                 3 ,969.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด     3,969.70 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                       3 ,969.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002509 17/12/2018
81 จา้ง ผลติ Plate ยดึโครงรถเข็นเดมิสําหรับฝึกสอนและอบรม

อาชวีศกึษา
              32 ,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เคแอนดเ์ค เอ็นจเินยีริGง เซอรว์สิซัพ

พลาย
   32,100.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เคแอนดเ์ค เอ็นจเินยีริGง เซอรว์สิซัพ

พลาย
                    32 ,100.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002511 17/12/2018

82 ซื4อ สารเคมี                 8 ,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด     8,025.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด                       8 ,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002512 17/12/2018
83 ซื4อ สารเคมี                 3 ,959.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็มทวี ีโฮมอเีล็คทรคิ จํากัด     3,959.00 บรษิัทเอสเอ็มทวี ีโฮมอเีล็คทรคิ จํากัด                       3 ,959.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002513 17/12/2018
84 ซื4อ pH buffer                 3 ,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด     3,424.00 บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด                       3 ,424.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002514 17/12/2018
85 ซื4อ EDTA, alginic acid และ calcium chloride               11 ,374.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด    11,374.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                     11 ,374.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002516 17/12/2018
86 ซื4อ สารเคมี               26 ,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด    26,750.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                     26 ,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002517 17/12/2018
87 ซื4อ ใชใ้นการละลายสารตัวอยา่ง               10 ,785.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด    10,785.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                     10 ,785.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002518 17/12/2018
88 ซื4อ RHODAMINE PHALLOIDIN               32 ,260.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด    32,260.50 บรษิัท กบิไทย จํากัด                     32 ,260.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002519 17/12/2018
89 ซื4อ ซองบรรจเุวชภัณฑป์ลอดเชื4อไทเวค                 5 ,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นยีว เมดคิัล จํากัด     5,885.00 บรษิัท บอรเ์นยีว เมดคิัล จํากัด                       5 ,885.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002521 17/12/2018
90 จา้ง บํารงุรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

หอ้งปฏบิัตกิาร รายปี
              88 ,785.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิดช์ลิล ์จํากัด    95,000.00 บรษิัท วนิดช์ลิล ์จํากัด                     95 ,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002522 17/12/2018

91 ซื4อ 96 well plate, PCR tube, Petri dishes bact grade               14 ,231.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ4ง จํากัด    14,231.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ4ง จํากัด                     14 ,231.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002523 17/12/2018
92 ซื4อ สารเคมี                 1 ,786.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัทอนิโนแม็กซ ์ไซเอนซ ์จํากัด     1,786.90 บรษิัทอนิโนแม็กซ ์ไซเอนซ ์จํากัด                       1 ,786.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002525 17/12/2018
93 ซื4อ สารละลาย HEPES                 4 ,419.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด     4,419.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                       4 ,419.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002546 18/12/2018
94 จา้ง ออกแบบ จัดทํา Backdrop กจิกรรมสานรัก สานสัมพันธ์
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              15 ,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพดิา วังทอง    15,000.00 นางสาว พดิา วังทอง                     15 ,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002551 18/12/2018

95 ซื4อ อปุกรณ์ประกอบสําหรับเครืGอง Ion Chromatograph               97 ,858.46 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด    97,858.46 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด                     97 ,858.46 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002553 18/12/2018
96 จา้ง ซอ่มแซมเครืGองมอื AUTOMATIC SPIRAL PLATTER               62 ,060.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย    62,060.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย                     62 ,060.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002554 18/12/2018
97 จา้ง เก็บตัวอยา่งนํ4าเสยีอาคาร MTEC               38 ,231.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอแอลเอส แลบอราทอรีG กรุป๊(ประเทศไทย) จํากัด    38,231.10 บรษิัทเอแอลเอส แลบอราทอรีG กรุป๊(ประเทศไทย) 

จํากัด
                    38 ,231.10 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002555 18/12/2018

98 ซื4อ Limit Switch เพืGอซอ่มเครืGองเลืGอยสายพาน                 2 ,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด     2,568.00 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                       2 ,568.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002556 18/12/2018
99 ซื4อ อปุกรณ์วทิยาศาสตร์               17 ,976.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.เอช.แมชนิเนอรีG แอนด ์ทูลส ์จํากัด    17,976.00 บรษิัท เจ.เอช.แมชนิเนอรีG แอนด ์ทูลส ์จํากัด                     17 ,976.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002557 18/12/2018
100 ซื4อ อปุกรณ์วทิยาศาสตร์               38 ,701.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด    38,701.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                     38 ,701.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002558 18/12/2018
101 ซื4อ ปั4มสบูนํ4าแบบจุม่               24 ,610.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซนเซอรว์สิ    24,610.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซนเซอรว์สิ                     24 ,610.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002560 18/12/2018
102 ซื4อ positive charged slide                 4 ,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ เอส ไซน ์จํากัด     4,815.00 บรษิัท เอ เอส ไซน ์จํากัด                       4 ,815.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002562 18/12/2018
103 จา้ง ทดสอบ Proximate ในไสก้รอกไก่                 8 ,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด     8,560.00 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด                       8 ,560.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002563 18/12/2018
104 จา้ง ทดสอบปรมิาณ Phosphate ในไสก้รอกไก่                 2 ,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด     2,140.00 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด                       2 ,140.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002629 19/12/2018
105 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบตัวอยา่ง หมสูกุ และหมบูดละเอยีด               10 ,742.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด    10,742.80 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด                     10 ,742.80 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002630 19/12/2018
106 จา้ง วเิคราะหต์ัวอยา่ง               24 ,973.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด    24,973.80 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด                     24 ,973.80 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002631 19/12/2018
107 จา้ง ทดสอบปรมิาณ Sodium ในไสก้รอก                 2 ,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด     2,568.00 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด                       2 ,568.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002632 19/12/2018
108 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบตัวอยา่ง ไสก้รอก LFF                 4 ,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด     4,280.00 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด                       4 ,280.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002633 19/12/2018
109 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบค่า Sodium (Na) ของตัวอยา่ง จํานวน

 6 ตัวอยา่ง
                6 ,548.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด     6,548.40 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด                       6 ,548.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002634 19/12/2018

110 ซื4อ กา๊ซไนโตรเจนสําหรับงานวจิัย                 1 ,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด     1,498.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                       1 ,498.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002635 19/12/2018
111 ซื4อ ซื4อ Helium gas ใชเ้ป็น carrier gas สําหรับเครืGอง 

GCMS
              22 ,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด    22,470.00 บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด                     22 ,470.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002636 19/12/2018

112 ซื4อ อปุกรณ์การทดลองเพืGอใชใ้นงานวจิัย Universal Clamp,
 Bosshead 16 mm

              12 ,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด    12,840.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด                     12 ,840.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002638 19/12/2018

113 ซื4อ วัสดุสิ4นเปลอืงเพืGอใชใ้นแผนกวศิวกรรมสนับสนุน M608                 4 ,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด     4,708.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด                       4 ,708.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002640 19/12/2018

114 ซื4อ Dichloromethane, Hexances, Toluene               17 ,890.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีG จํากัด    17,890.40 บรษิัทซทีแีลบอราตอรีG จํากัด                     17 ,890.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002649 19/12/2018
115 ซื4อ เพืGอใชเ้ตรยีมตัวอยา่งโครงสรา้งจลุภาค               24 ,824.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจบ๊เซน่ แอนด ์เจส๊เซน่ เทคโนโลยีG (ท)ี จํากัด    24,824.00 บรษิัท เจบ๊เซน่ แอนด ์เจส๊เซน่ เทคโนโลยีG (ท)ี จํากัด                     24 ,824.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002651 19/12/2018
116 ซื4อ วัสดุเพืGอใชใ้นโครงการ                 4 ,765.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน ์อนิโนวาเทค จํากัด     4,765.25 บรษิัท ซายน ์อนิโนวาเทค จํากัด                       4 ,765.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002652 19/12/2018
117 ซื4อ Silver epoxy เพืGอใชป้ระกอบบรเิวณหนา้ต่างของ Ampix

 cell ใหม้กีารนําไฟฟ้าไดด้รีะหวา่งการอัดประจุ
              21 ,935.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดซีายเอ็นซ ์จํากัด    21,935.00 บรษิัท ดซีายเอ็นซ ์จํากัด                     21 ,935.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002655 19/12/2018

118 ซื4อ BMP2 เพืGอใชใ้นงานวจิัย               35 ,181.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด    35,181.60 บรษิัท บรษิัท กบิไทย จํากัด (สํานักงานใหญ)่                     35 ,181.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002658 19/12/2018
119 ซื4อ ซื4อ Regulator และเกจวัดแรงดันลม หอ้ง MP125                 2 ,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด     2,675.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด                       2 ,675.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002679 20/12/2018
120 ซื4อ หัววัด Cross Hatch PP40 สําหรับทดสอบตัวอยา่งเพืGอ

ป้องกันการ slip  มคีวามประสงคต์อ้งใชห้ัววัดวันทีG 20 ม.ค. 
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             171 ,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยีGส ์จํากัด  171,200.00 บรษิัทอารไ์อ เทคโนโลยีGส ์จํากัด                   171 ,200.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002701 20/12/2018

121 ซื4อ วัสดุเพืGอตดิตั 4งชั 4นวางของ               12 ,866.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากัด    12,866.75 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากัด                     12 ,866.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002711 20/12/2018
122 ซื4อ เพืGอใชใ้นงานวจิัย                 5 ,831.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด     5,831.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                       5 ,831.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002714 20/12/2018
123 ซื4อ Bone Ash Chemical ใชเ้ป็นวัสดุสําหรับการทดอง                 4 ,922.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชัGนแนล จํากัด     4,922.00 บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชัGนแนล จํากัด                       4 ,922.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002715 20/12/2018
124 จา้ง ทําโมเดลเสมอืนจรงิตามตน้แบบภาคสนามการคัดแยก

เถา้ลอยแบบแหง้จํานวน 2 แบบ
              55 ,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมอืง 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
   55,000.00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมอืง

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
                    55 ,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002718 20/12/2018

125 จา้งซอ่มเครืGองมอื TOC-L และ เครืGองมอื TOC-V Solid               69 ,627.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออโตเมชัGน เซอรว์สิ จํากัด    69,627.04 บรษิัท ออโตเมชัGน เซอรว์สิ จํากัด                     69 ,627.04 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002753 21/12/2018
126 จา้ง วเิคราะหล์ําดับเบสดเีอนเอดว้ยวธิ ีNext generation 

sequencing
              99 ,510.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ    99,510.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                     99 ,510.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002904 25/12/2018

127 จา้ง ซอ่มเครืGองฉายภาพ (LCD) หอ้งประชมุ MP303 เลข
ครภุัณฑ ์6730-001-0001-0000225-000 และMP311 เลข
ครภุัณฑ ์6730-001-0001-0000224-000

              16 ,906.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด    16,906.00 บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด                     16 ,906.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002905 25/12/2018

128 จา้ง ซอ่มเครืGองทํานํ4าเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนบย ์
(Chiller NO.2) ขนาด 400 ตัน อาคาร MTEC (เลขครภุัณฑ์
 : 4420-003-0001-0000039-000)

             195 ,275.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลูชัGน จํากัด  195,275.00 บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลูชัGน จํากัด                   195 ,275.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19002909 25/12/2018

129 ซื4อ สารเคม ีPropanol 2 OL, AR 2.5L                    609 .90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด        609.90 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด                         609 .90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002916 25/12/2018
130 ซื4อ สารเคม ีและขวดนํ4ากลัGน เพืGอใชใ้นงานวจิัย                 2 ,653.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์     2,653.60 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์                       2 ,653.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19002921 25/12/2018
131 จา้ง ตอ้งการทํา PM Weatherometer ATLAS Ci3000 รายปี               23 ,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรเมซีG ซัพพลาย จํากัด    23,540.00 บรษิัท ไพรเมซีG ซัพพลาย จํากัด                     23 ,540.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003030 26/12/2018

132 ซื4อ เพืGอซื4อวัสดุเคมี                 8 ,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด     8,025.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด                       8 ,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19003062 27/12/2018
133 ซื4อ หลอดไฟ nanoled 455 nm               69 ,728.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริน์เทค จํากัด    69,728.05 บรษิัท เซริน์เทค จํากัด                     69 ,728.05 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19003064 27/12/2018
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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

134 ซื4อ แก็สไนโตรเจน                 2 ,771.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)     2,771.30 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                       2 ,771.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19003324 27/12/2018
135 ซื4อ วัสดุใชส้อยในหอ้งปฏบิัตกิาร                 3 ,541.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ4ง(ไทยแลนด)์จํากัด     3,541.70 บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ4ง(ไทยแลนด)์จํากัด                       3 ,541.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO19003104 28/12/2018
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