
แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

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

 ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

1 จา้ง บํารุงรักษาระบบลฟิต์             165,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย)จํากดั

     165,850.00 บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย)จํากดั

       165,850.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003225 2/1/2019

2 จา้ง PM TWIN SCREW EXTRUDER              37,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียริHง 
จํากดั

       37,450.00 บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียริHง 
จํากดั

         37,450.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003263 3/1/2019

3 ซืJอ คอมพวิเตอรเ์ครืHองประกอบ              15,878.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั        15,878.80 บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั          15,878.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003277 4/1/2019
4 จา้ง stainless pan              58,502.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากดั
       58,502.25 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากดั
         58,502.25 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003283 4/1/2019

5 ซืJอ คลอโรฟอรม์                9,844.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั          9,416.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากดั

           9,416.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003284 4/1/2019

6 ซืJอ เครืHองแกว้              13,535.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากดั        13,535.50 บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั

         13,535.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003287 4/1/2019

7 ซืJอ สารเคมี                6,548.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

         6,548.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

           6,548.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003289 4/1/2019

8 ซืJอ ซืJอสารเคมี              24,995.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นีโอแวค จํากดั        24,995.20 บรษิัท นีโอแวค จํากดั          24,995.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003292 4/1/2019
9 ซืJอ สารเคมี                4,173.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั          4,173.00 บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั            4,173.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003301 4/1/2019
10 ซืJอ สารโปรตนี                2,867.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล 

จํากดั
         2,867.60 บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล

 จํากดั
           2,867.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003303 4/1/2019

11 จา้ง ผลติหลอดอดัตวัอยา่ง              31,618.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเคเค พรซีชิัHน จํากดั        31,618.50 บรษิัท เคเคเค พรซีชิัHน จํากดั          31,618.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003304 4/1/2019
12 ซืJอ  แกส๊              26,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รังสติอนิดสัเทรยีลแกส๊ 

จํากดั
       25,038.00 บรษิัท รังสติอนิดสัเทรยีลแกส๊

 จํากดั
         25,038.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003306 4/1/2019

13 ซืJอ วสัดุ                3,081.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

         3,081.60 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

           3,081.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003309 4/1/2019

14 ซืJอ ซืJอฮารด์ดสิก์                1,979.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์ซพั
พลาย จํากดั

         1,979.50 บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์ซพั
พลาย จํากดั

           1,979.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003311 4/1/2019

15 ซืJอ อะไหลซ่อ่มเครืHองวดัคา่สญูากาศ              19,902.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคัHม 
เทคโนโลย ีจํากดั

       19,902.00 บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคัHม 
เทคโนโลย ีจํากดั

         19,902.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003317 4/1/2019

16 จา้ง วเิคราะห์              60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ลําแพน  ขวญัพูล        60,000.00 นางสาว ลําแพน  ขวญัพูล          60,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003319 4/1/2019
17 ซืJอ Filter funnel                9,523.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์จํากดั
         9,523.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ

อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั
           9,523.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003320 4/1/2019

18 ซืJอ วสัดุ                5,457.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกเวนเจอร ์จํากดั          5,457.00 บรษิัท โกเวนเจอร ์จํากดั            5,457.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003321 4/1/2019
19 ซืJอ วสัดุ              29,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อลัตเิมท เมดคิอล 

เทคโนโลย ีจํากดั
       29,000.00 บรษิัท อลัตเิมท เมดคิอล 

เทคโนโลย ีจํากดั
         29,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003322 4/1/2019

20 ซืJอ วสัดุ                   749.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

           749.00 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

             749.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003323 4/1/2019

21 จา้ง จา้งเจาะชอ่งประตู                8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทอนิแอกเซส จํากดั          8,560.00 บรษิัทอนิแอกเซส จํากดั            8,560.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003325 4/1/2019
22 ซืJอ สารเคมี                5,066.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีH 

จํากดั
         5,066.45 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีH 

จํากดั
           5,066.45 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003326 4/1/2019

23 ซืJอ สารเคมี              43,431.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล 
จํากดั

       43,431.30 บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล
 จํากดั

         43,431.30 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003327 4/1/2019

24 ซืJอ แกส๊              12,037.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

       12,037.50 บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

         12,037.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003328 4/1/2019

25 ซืJอ อปุกรณ์              29,360.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามวคิตอรีHเคมคิอล 
จํากดั

       29,360.80 บรษิัท สยามวคิตอรีHเคมคิอล 
จํากดั

         29,360.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003332 6/1/2019

26 ซืJอ สารเคมี                4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั          4,708.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากดั

           4,708.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003333 6/1/2019

27 ซืJอ  อปุกรณ์ PLC Expansion              10,539.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเจดบับลวิ เทค จํากดั        10,539.50 บรษิัทเจดบับลวิ เทค จํากดั          10,539.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003334 6/1/2019
28 ซืJอ สารเคมี                   470.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั            470.80 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 

จํากดั
             470.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003335 6/1/2019

29 ซืJอ  อปุกรณ์              10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

       10,700.00 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

         10,700.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003336 6/1/2019

30 ซืJอ เครืHองดดูจา่ยสารละลาย              46,010.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติJง จํากดั

       46,010.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติJง จํากดั

         46,010.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003337 6/1/2019

31 ซืJอ แกส๊              28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก อนิสตรูเมนท ์
จํากดั

       28,890.00 บรษิัท บางกอก อนิสตรูเมนท ์
จํากดั

         28,890.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003339 6/1/2019

32 ซืJอ แผ่นแสตนเลสสําหรับทําอา่งลา้งเครืHองมอื                5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั          5,136.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั            5,136.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003342 6/1/2019
33 ซืJอ วสัดวุทิย์                3,670.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
         3,670.10 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)

 จํากดั
           3,670.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003343 7/1/2019

34 ซืJอ เครืHองชว่ยดดูจา่ยสารละลาย (Pipette Aid)              12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั        12,840.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั          12,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003344 7/1/2019
35 ซืJอ อปุกรณ์              16,264.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั        16,264.00 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั          16,264.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003345 7/1/2019
36 จา้ง วเิคราะหค์า่                4,365.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 

(ประเทศไทย) จํากดั
         4,365.60 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 

(ประเทศไทย) จํากดั
           4,365.60 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003346 7/1/2019

37 จา้ง รวบรวมขอ้มลู วางแผนการทดลอง              50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพชิญา ขวานทอง        50,000.00 ปพชิญา ขวานทอง          50,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003347 7/1/2019
38 ซืJอ วสัดุ              11,877.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ        11,877.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ          11,877.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003350 7/1/2019
39 ซืJอ วสัดุ                3,477.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากดั          3,477.50 บรษิัท แซมเพรพ จํากดั            3,477.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003353 7/1/2019
40 จา้ง ซอ่มแซมเครืHองมอื เครืHอตดัเล็ก Minicut              38,520.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ด ีทู เจ 

เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย
       38,520.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั ด ีทู เจ 

เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย
         38,520.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003356 7/1/2019

41 ซืJอ วสัดุ              21,132.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจบ๊เซน่ แอนด ์เจส๊เซน่ 
เทคโนโลยีH (ท)ี จํากดั

       21,132.50 บรษิัท เจบ๊เซน่ แอนด ์เจส๊เซน่
 เทคโนโลยีH (ท)ี จํากดั

         21,132.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003357 7/1/2019

42 จา้ง ซอ่มแซมเครืHองมอื เครืHอง TWIN SCREW              31,030.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดอะแจแปนสตลีเวริค์ส 
(ไทยแลนด)์ จํากดั

       31,030.00 บรษิัท เดอะแจแปนสตลีเวริค์ส
 (ไทยแลนด)์ จําก

         31,030.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003358 7/1/2019

43 จา้ง จา้งซอ่มเครืHอง DSC1              93,181.49 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

       93,181.49 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

         93,181.49 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003359 7/1/2019

44 ซืJอ วสัดุ                7,811.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

         7,811.00 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

           7,811.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003360 7/1/2019

วนัที	 1-31 มกราคม 2562 

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2562
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	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

45 จา้ง งานตดิฟิลม์กนัความรอ้นกรอบอาคาร             264,798.88 เฉพาะเจาะจง บรษิัทวเีคเอส กรุ๊ป (เอเซยี) 
จํากดั

     283,334.80 บรษิัทวเีคเอส กรุ๊ป (เอเซยี) 
จํากดั

       283,334.80 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003361 7/1/2019

46 จา้ง ปรับปรุงหอ้งปฏบิัตกิาร M511             209,720.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากดั      209,720.00 บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค 
จํากดั

       209,720.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003364 7/1/2019

47 ซืJอ ครุภณัฑเ์ตาเผาอณุหภมูสิงูแบบท่อ             296,390.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัHน 
จํากดั

     296,390.00 บรษิัทไซแอนตฟิิค โปรโมชัHน 
จํากดั

       296,390.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003366 7/1/2019

48 ซืJอ วสัดุ                5,457.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามนาธานอนิเตอร์
เนชัHนแนลจํากดั

         5,457.00 บรษิัท สยามนาธานอนิเตอร์
เนชัHนแนลจํากดั

           5,457.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003386 7/1/2019

49 ซืJอ วสัดุ                5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากดั          5,350.00 บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั

           5,350.00 PO19003422 8/1/2019

50 ซืJอ สารเคมี                7,007.43 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั          7,007.43 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั            7,007.43 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003431 8/1/2019

51 จา้ง เหมาบรกิารฝึกซอ้มดบัเพลงิ 2562                8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทด.ีด.ีไฟร ์แอนด ์เซฟตีJ 
จํากดั

         8,025.00 บรษิัทด.ีด.ีไฟร ์แอนด ์เซฟตีJ 
จํากดั

           8,025.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003433 8/1/2019

52 ซืJอ แกส๊              10,785.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

       10,785.60 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

         10,785.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003434 8/1/2019

53 ซืJอ อะไหล่              11,962.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั        11,962.60 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั          11,962.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003439 8/1/2019
54 ซืJอ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร ์pipette              30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั        30,000.00 บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั          30,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003453 8/1/2019
55 ซืJอ วสัดไุฟฟ้า              25,326.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั        25,326.90 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั          25,326.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003481 9/1/2019

56 ซืJอ อปุกรณ์              16,784.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูัHน จํากดั        16,784.02 บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูัHน จํากดั          16,784.02 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003482 9/1/2019

57 จา้ง เตมินํJายาดบัเพลงิCO2                2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครืHองดบัเพลงิ อมิพเีรยีล
 จํากดั

         2,140.00 บรษิัท เครืHองดบัเพลงิ อมิพี
เรยีล จํากดั

           2,140.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003483 9/1/2019

58 ซืJอ อปุกรณ์              13,396.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์
และฟิตติJงจํากดั

       13,396.40 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์
และฟิตติJงจํากดั

         13,396.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003512 10/1/2019

59 ซืJอ อปุกรณ์                3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

         3,745.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

           3,745.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003513 10/1/2019

60 ซืJอ วสัดุ              28,676.54 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั        28,676.54 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั          28,676.54 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003516 10/1/2019
61 ซืJอ ครุภณัฑส์ํานักงาน              13,803.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากดั        13,803.00 บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ 

จํากดั
         13,803.00 PO19003520 10/1/2019

62 ซืJอ ครุภณัฑส์ํานักงาน                9,900.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน)          9,900.03 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

           9,900.03 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003522 10/1/2019

63 จา้ง จา้งเหมาบรกิาร              45,290.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณวรรณ์ศา สขุมาดํารง        45,290.00 นางสาว ณวรรณ์ศา สขุมาดํารง          45,290.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003524 10/1/2019
64 ซืJอ วสัดุ                3,680.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์ซพั

พลาย จํากดั
         3,680.80 บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์ซพั

พลาย จํากดั
           3,680.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003525 10/1/2019

65 จา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง             700,000.00                 654,205.61 การจา้งออกแบบ
หรอืควบคมุงาน
กอ่สรา้ง วธิปีระกาศ
เชญิชวนทัHวไป

บรษิัท เสาเอก สถาปนกิ จํากดั      700,000.00 บรษิัท เสาเอก สถาปนกิ จํากดั        700,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003564 10/1/2019

66 ซืJอ สารเคมี                4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั          4,708.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากดั

           4,708.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003526 10/1/2019

67 ซืJอ วสัดุ              18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคัHม 
เทคโนโลย ีจํากดั

       18,190.00 บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคัHม 
เทคโนโลย ีจํากดั

         18,190.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003530 10/1/2019

68 จา้ง ครุภณัฑส์ํานักงาน              18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอสนี สนทิวงศ ์ณ อยธุยา        18,000.00 นายอสนี สนทิวงศ ์ณ อยธุยา          18,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003534 10/1/2019
69 ซืJอ วสัดุ              17,992.05 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทอง

รังสติโบลท์
       17,992.05 หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทอง

รังสติโบลท์
         17,992.05 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003543 10/1/2019

70 ซืJอ เม็ดพลาสตกิ             182,970.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) 
จํากดั

     182,970.00 บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) 
จํากดั

       182,970.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003548 10/1/2019

71 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครืHองมอื              35,310.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั        35,310.00 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั          35,310.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003552 11/1/2019
72 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครืHองมอื              46,224.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั        46,224.00 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั          46,224.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003560 11/1/2019

73 ซืJอ อปุกรณ์             235,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีเอ เอ็นจเินียริHง จํากดั      235,400.00 บรษิัท พ ีซ ีเอ เอ็นจเินียริHง 
จํากดั

       235,400.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003561 11/1/2019

74 ซืJอ อะไหล่              19,900.00 เฉพาะเจาะจง JEOL ASIA PTE LTD        19,900.00 JEOL ASIA PTE LTD          19,900.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003624 14/1/2019
75 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครืHองมอื             154,080.00 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี      154,080.00 บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี        154,080.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003628 14/1/2019
76 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครืHองมอื             231,120.00 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี      231,120.00 บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี        231,120.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003629 14/1/2019
77 ซืJอ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์             149,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเคเค พรซีชิัHน จํากดั      149,800.00 บรษิัท เคเคเค พรซีชิัHน จํากดั        149,800.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003632 14/1/2019
78 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครืHองมอื             196,131.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม เอส ไอ เทคโนโลย ี

(ประเทศไทย) จ
     196,131.00 บรษิัท เอ็ม เอส ไอ 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ
       196,131.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003708 15/1/2019

79 ซืJอ เหมาบรกิาร              21,186.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากดั        21,186.00 บรษิัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากดั          21,186.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003740 16/1/2019

80 ซืJอ วสัดุ                2,354.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

         2,354.00 บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

           2,354.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003741 16/1/2019

81 ซืJอ วสัดุ              23,668.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั        23,668.40 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

         23,668.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003745 16/1/2019

82 ซืJอ วสัดุ              38,220.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั        38,220.40 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั          38,220.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003746 16/1/2019
83 ซืJอ สารเคมี                   689.00 เฉพาะเจาะจง Galaxy Resource International            689.00 Galaxy Resource 

International
             689.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003796 17/1/2019

84 ซืJอ สารเคมี                   370.00 เฉพาะเจาะจง Toronto Research Chemicals            370.00 Toronto Research Chemicals              370.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003798 17/1/2019

85 ซืJอ สารเคมี                   160.00 เฉพาะเจาะจง WEIFANG OCEAN TRADING 
CO., LTD

           160.00 WEIFANG OCEAN TRADING 
CO., LTD

             160.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003799 17/1/2019

86 ซืJอ สารเคมี                   380.00 เฉพาะเจาะจง BOSS CHEMICAL INDUSTRY 
CO., LTD.

           380.00 BOSS CHEMICAL INDUSTRY 
CO., LTD.

             380.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003800 17/1/2019

87 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครืHองมอื                1,500.00 เฉพาะเจาะจง Oxford Instruments 
nanoAnalysis

         1,500.00 Oxford Instruments 
nanoAnalysis

           1,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003801 17/1/2019
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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	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

88 ซืJอ อปุกรณ์ความปลอดภยั              29,839.63 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

       29,839.63 บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

         29,839.63 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003884 21/1/2019

89 จา้ง ทําอปุกรณ์                3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัHน จํากดั          3,210.00 บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัHน จํากดั            3,210.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003887 21/1/2019
90 ซืJอ รถเข็นวลีแชร์                7,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แอท เฮา้ส ์เท

รดดิJง
         7,000.00 หา้งหุน้สว่นจํากแอท เฮา้ส ์เท

รดดิJง
           7,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003889 21/1/2019

91 ซืJอ สารเคมี                1,578.25 เฉพาะเจาะจง รวมวสัดทุนไฟ แอนด ์เซอรว์สิ
โดย นางสาวนันทวนั พงษ์หตั
ถาศลิป์

         1,578.25 รวมวสัดทุนไฟ แอนด ์เซอรว์สิ
โดย นางสาวนันทวนั พงษ์หตั
ถาศลิป์

           1,578.25 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003891 21/1/2019

92 ซืJอ อปุกรณ์                4,879.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

         4,879.20 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

           4,879.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003897 21/1/2019

93 ซืJอ เม็ดพลาสตกิ              14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พอลแิมทส ์จํากดั        14,445.00 บรษิัท พอลแิมทส ์จํากดั          14,445.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003898 21/1/2019
94 ซืJอ เม็ดพลาสตกิ              48,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มารเ์ก็ต

ติJง จํากดั
       48,150.00 บรษิัท บซี ีโพลเิมอรส์ มาร์

เก็ตติJง จํากดั
         48,150.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003899 21/1/2019

95 ซืJอ อปุกรณ์              41,015.78 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั        41,015.78 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั          41,015.78 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003900 21/1/2019

96 ซืJอ อปุกรณ์              14,188.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั        14,188.20 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

         14,188.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003901 21/1/2019

97 ซืJอ อปุกรณ์              15,161.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์        15,161.90 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์          15,161.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003902 21/1/2019
98 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ              11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิHง 

จํากดั
       11,770.00 ไทยปารค์เกอรไ์รซิHง จํากดั          11,770.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003903 21/1/2019

99 ซืJอ วสัดสุํานักงาน              14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากดั        14,445.00 บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากดั          14,445.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003905 21/1/2019
100 ซืJอ อะไหลเ่ครืHองอดัอากาศ              14,766.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทพี ีเพาเวอร ์จํากดั        14,766.00 บรษิัท ไอทพี ีเพาเวอร ์จํากดั          14,766.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003907 21/1/2019
101 จา้ง ซอ่มเครืHองกลงึ              25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิ

เมนท ์จํากดั
       25,680.00 บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิ

เมนท ์จํากดั
         25,680.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003908 21/1/2019

102 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ             129,042.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

     129,042.00 สถาบันวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

       129,042.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003911 21/1/2019

103 ซืJอ สารเคมี              12,385.25 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กจิไพบูลยเ์คมี        12,385.25 หา้งหุน้สว่นจํากดั กจิไพบูลย์
เคมี

         12,385.25 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003919 21/1/2019

104 ซืJอ เม็ดพลาสตกิ                4,948.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเบลิ วนั เอ็นจเินียริHง 
จํากดั

         4,948.75 บรษิัท เอเบลิ วนั เอ็นจเินียริHง 
จํากดั

           4,948.75 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003922 21/1/2019

105 ซืJอ สารเคมี                5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั          5,564.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

           5,564.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003924 21/1/2019

106 ซืJอ สารเคมี                3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั          3,210.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั            3,210.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003925 21/1/2019
107 ซืJอ เม็ดพลาสตกิ              39,719.63 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) 

จํากดั
       42,500.00 บรษิัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) 

จํากดั
         42,500.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003926 21/1/2019

108 ซืJอ แกส๊                4,686.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

         4,686.60 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

           4,686.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003927 21/1/2019

109 ซืJอ วสัดุ                3,103.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั          3,103.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั            3,103.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003928 21/1/2019
110 ซืJอ สารเคมี                1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั          1,712.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 

จํากดั
           1,712.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003929 21/1/2019

111 ซืJอ แกส๊                7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

         7,490.00 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

           7,490.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003930 21/1/2019

112 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ              12,925.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากดั

       12,925.60 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากดั

         12,925.60 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19003931 21/1/2019

113 ซืJอ วสัดุ              10,566.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติJง จํากดั

       10,566.25 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติJง จํากดั

         10,566.25 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003932 21/1/2019

114 ซืJอ สารเคมี              33,063.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

       33,063.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

         33,063.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003934 21/1/2019

115 ซืJอ แกส๊                7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

         7,490.00 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

           7,490.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19003935 21/1/2019

116 ซืJอ แกส๊              44,940.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน)

       44,940.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน)

         44,940.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004066 23/1/2019

117 ซืJอ แกส๊                   588.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน)

           588.50 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน)

             588.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004067 23/1/2019

118 ซืJอ สารเคมี              23,005.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั        23,005.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

         23,005.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004068 23/1/2019

119 ซืJอ วสัดุ                2,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน)          2,490.00 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

           2,490.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004078 23/1/2019

120 ซืJอ แกส๊              16,852.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

       16,852.50 บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

         16,852.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004080 23/1/2019

121 จา้ง ซอ่มแซมเครืHองมอื ไมโครสโคป SEM              26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอร์
ปอเรชัHน จํากดั

       26,750.00 โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชัHน 
จํากดั

         26,750.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19004086 23/1/2019

122 ซืJอ อปุกรณ์              10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา้ เอลเม็ก จํากดั        10,165.00 บรษิัท เดลตา้ เอลเม็ก จํากดั          10,165.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004087 23/1/2019
123 ซืJอ วสัดุ                8,197.27 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั          8,197.27 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั            8,197.27 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004194 24/1/2019
124 จา้ง ทําอปุกรณ์              12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัHน จํากดั        12,840.00 บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัHน จํากดั          12,840.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19004197 24/1/2019
125 ซืJอ วสัดุ                9,041.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั          9,041.50 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั            9,041.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004203 24/1/2019
126 ซืJอ อปุกรณ์              14,323.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูัHน จํากดั        14,323.02 บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูัHน จํากดั          14,323.02 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004206 24/1/2019

127 ซืJอ อปุกรณ์             955,200.00 เฉพาะเจาะจง Syrinx Inc.      955,200.00 Syrinx Inc.        955,200.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004209 24/1/2019
128 ซืJอ เม็ดพลาสตกิ              48,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โซลชูัHน ครเีอชัHน จํากดั        48,150.00 บรษิัท โซลชูัHน ครเีอชัHน จํากดั          48,150.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004210 24/1/2019
129 ซืJอ แกส๊                7,169.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล

แกส๊ จํากดั
         7,169.00 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล

แกส๊ จํากดั
           7,169.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004211 24/1/2019

130 ซืJอ แกส๊              19,634.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

       19,634.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

         19,634.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004214 24/1/2019

131 ซืJอ วสัดุ                   939.46 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค 
จํากดั

           939.46 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค
 จํากดั

             939.46 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004226 24/1/2019

132 ซืJอ วสัดุ              10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

       10,272.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

         10,272.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004228 24/1/2019
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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	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

133 จา้ง บํารุงรักษาระบบ              60,669.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั        60,669.00 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั          60,669.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19004257 25/1/2019

134 ซืJอ วสัดุ                3,931.18 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์ซพั
พลาย จํากดั

         3,931.18 บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์ซพั
พลาย จํากดั

           3,931.18 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004258 25/1/2019

135 ซืJอ อปุกรณ์              24,075.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และ
เคมวีจิยั

       24,075.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และ
เคมวีจิยั

         24,075.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004260 25/1/2019

136 ซืJอ อปุกรณ์ไฟฟ้า                7,200.03 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดัชคิอนิทัช          7,200.03 หา้งหุน้สว่นจํากดัชคิอนิทัช            7,200.03 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004263 25/1/2019
137 ซืJอ อปุกรณ์ไฟฟ้า                6,634.22 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไลทต์ิJง แอนด ์อคีวปิ

เมนท ์จํากดั (มหาชน)
         6,634.21 บรษิัทไลทต์ิJง แอนด ์อคีวปิ

เมนท ์จํากดั (มหาชน)
           6,634.21 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004267 25/1/2019

138 ซืJอ วสัดไุฟฟ้า                6,264.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์ซพั
พลาย จํากดั

         6,264.85 บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์ซพั
พลาย จํากดั

           6,264.85 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004276 25/1/2019

139 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ                4,365.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากดั

         4,365.60 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากดั

           4,365.60 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19004288 25/1/2019

140 ซืJอ แกส๊                   749.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน)

           749.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน)

             749.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004289 25/1/2019

141 ซืJอ แกส๊                6,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

         6,955.00 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

           6,955.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004290 25/1/2019

142 ซืJอ เม็ดพลาสตกิ              91,485.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชัHนส ์
จํากดั(มหาชน)

       91,485.00 บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชัHนส์
 จํากดั(มหาชน)

         91,485.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004292 25/1/2019

143 ซืJอ อปุกรณ์ความปลอดภยั                6,901.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

         6,901.50 บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

           6,901.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004429 28/1/2019

144 ซืJอ วสัดุ              16,467.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั        16,467.30 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั          16,467.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004472 29/1/2019
145 ซืJอ วสัด              16,467.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั        16,467.30 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั          16,467.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004474 29/1/2019
146 ซืJอ วสัดุ              16,467.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั        16,467.30 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั          16,467.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004472 29/1/2019
147 ซืJอ วสัด              16,467.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั        16,467.30 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั          16,467.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004474 29/1/2019
148 ซืJอ แกส๊              29,532.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน)
       29,532.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน)
         29,532.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19004476 29/1/2019

149 ซืJอ อปุกรณ์Optical sensor              11,844.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คยีเ์อ็นซ ์(ไทยแลนด)์ 
จํากดั

       11,844.90 บรษิัท คยีเ์อ็นซ ์(ไทยแลนด)์ 
จํากดั

         11,844.90 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19004477 29/1/2019

150 ซืJอ วสัดวุทิย์                2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

         2,675.00 บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั

           2,675.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004479 29/1/2019

151 จา้ง ซอ่มเครืHอง Hydrolic Press Set                4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเคป อนิดสัเตรยีล จํากดั          4,815.00 บรษิัทเคป อนิดสัเตรยีล จํากดั            4,815.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19004484 29/1/2019
152 ซืJอ แกส๊                1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน)
         1,498.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน)
           1,498.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004487 29/1/2019

153 ซืJอ อะไหลเ่ครืHองทดสอบความคงทนของสตีอ่แสง              59,920.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรเมซีH ซพัพลาย จํากดั        59,920.00 บรษิัท ไพรเมซีH ซพัพลาย จํากดั          59,920.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004489 29/1/2019

154 ซืJอ วสัดวุทิย์              14,766.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั        14,766.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั          14,766.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004493 29/1/2019
155 ซืJอ วสัดุ              11,128.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล

แกส๊ จํากดั
       11,128.00 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรยีล

แกส๊ จํากดั
         11,128.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004495 29/1/2019

156 ซืJอ แกส๊                6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน)

         6,420.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน)

           6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004496 29/1/2019

157 จา้ง เหมาบรกิาร              60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนดิา คํามสีทิธิu        60,000.00 นางสาว พนดิา คํามสีทิธิu          60,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004504 29/1/2019
158 ซืJอ อปุกรณ์              14,766.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั        14,766.00 บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั          14,766.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004508 29/1/2019
159 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ              39,150.00 เฉพาะเจาะจง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
       39,150.00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
         39,150.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19004511 29/1/2019

160 ซืJอ อปุกรณ์              17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิซเ์ทค เมโทรโลจคิอล
 เซ็นเตอร ์จํากดั

       17,120.00 บรษิัท อนิซเ์ทค เมโทรโลจิ
คอล เซ็นเตอร ์จําก

         17,120.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004520 29/1/2019

161 จา้ง เหมาบรกิาร              49,648.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากดั        49,648.00 บรษิัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากดั          49,648.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19004524 29/1/2019

162 ซืJอครุภณัฑช์ั JนวางชิJนงาน              56,763.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็นซ ี
เฟอรน์เิจอร(์คลองหลวง)

       56,763.50 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็นซ ี
เฟอรน์เิจอร(์คลองหลวง)

         56,763.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004528 29/1/2019

163 จา้ง เหมาทําแผ่นยางสําหรับปูพืJนคอกปศสุตัว์             123,863.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัทสยามยไูนเต็ด รับเบอร ์
จํากดั

     123,863.20 บรษิัทสยามยไูนเต็ด รับเบอร ์
จํากดั

       123,863.20 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19004532 29/1/2019

164 ซืJอ ครุภณัฑเ์ครืHองคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค              44,405.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอ็นทพี ีจํากดั        44,405.00 บรษิัทเอ็นทพี ีจํากดั          44,405.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004533 29/1/2019
165 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ              26,022.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัทโฟคสัแล็บ จํากดั        26,022.40 บรษิัทโฟคสัแล็บ จํากดั          26,022.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004541 30/1/2019
166 ซืJอ สารเคมี              24,556.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั        24,556.50 บรษิัทคอมพลที ซายน์ จํากดั          24,556.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004542 30/1/2019
167 ซืJอ  สารเคมี                9,309.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั

พลาย จํากดั
         9,309.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั

พลาย จํากดั
           9,309.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004544 30/1/2019

168 จา้ง เหมาบรกิาร              15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สม้เกลีJยง ออ่นสอาด        15,000.00 นางสาว สม้เกลีJยง ออ่นสอาด          15,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004548 30/1/2019
169 ซืJอ อปุกรณ์              28,569.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยยนูีค  จํากดั        28,569.00 บรษิัท ไทยยนูีค  จํากดั          28,569.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004553 30/1/2019
170 ซืJอ อปุกรร์                2,637.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์

และฟิตติJงจํากดั
         2,637.55 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์

และฟิตติJงจํากดั
           2,637.55 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004556 30/1/2019

171 ซืJอ อปุกรณ์              23,989.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์        23,989.40 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย่์          23,989.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004562 30/1/2019
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