
แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

1 จา้ง PM 2 ครั �ง/ปี เครื�องวดัการดดูกลนืแสง
[UV-VIS-NIR Spectrophotometer Lambda950] 
[UVVIS-PCL-01] [6625-008-0001-0000018-000] 
MP 312   No.39

                                38 ,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จํากดั

                    38,520.00 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จํากดั

                    38,520.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19004664 7/2/2019

2 จา้ง PM Cal ซอ่ม อปุกรณ์ทดสอบแรงดงึและกด
เอนกประสงค ์ขนาด 1kN 
[6630-028-0001-0000043-001] M 331 No.38

                              155 ,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิสตรอน 
(ประเทศไทย) จํากดั

                  155,150.00 บรษิัท อนิสตรอน 
(ประเทศไทย) จํากดั

                  155,150.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19004666 7/2/2019

3 จา้ง การจา้งขบัรถยนตท์ดสอบ                                 59 ,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพร คงอารยะเวช
กลุ

                    59,400.00 นาย อรรถพร คงอารยะเวช
กลุ

                    59,400.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19004668 7/2/2019

4 ซื�อ เสน้ลวดทองคํา 99.99%                                 47 ,294.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชายน์นิ�ง โกลด ์
จํากดั

                    47,294.00 บรษิัท ชายน์นิ�ง โกลด ์
จํากดั

                    47,294.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004678 8/2/2019

5 ซื�อ กลอ่งเก็บความชื�นสําหรับใชเ้ก็บเสน้พลาสตกิ
ขณะพมิพช์ ิ�นงาน

                                  5 ,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พลวตัร ออโตเมชั�น
 จํากดั

                      5 ,000.00 บรษิัท พลวตัร ออโตเมชั�น
 จํากดั

                      5 ,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004720 12/2/2019

6 ซื�อ Air zero and H2                                   6 ,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

                      6 ,955.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

                      6 ,955.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004721 12/2/2019

7 ซื�อ ทําชิ�นงานเป็นของที�ระลกึสําหรับคณะจาก
กระทรวงอตุสาหกรรม

                                  8 ,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ์
 จํากดั

                      8 ,560.00 บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ์
 จํากดั

                      8 ,560.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004722 12/2/2019

8 จา้ง วเิคราะห ์Total Fat ในไสก้รอก                                   4 ,365.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

                      4 ,365.60 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

                      4 ,365.60 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19004723 12/2/2019

9 ซื�อ แกส๊ไนโตรเจน 99.999% เพื�อใชก้บัเครื�องเร่ง
อนุภาคอเิล็กตรอน

                                  9 ,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

                      9 ,630.00 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

                      9 ,630.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004725 12/2/2019

10 ซื�อ air zero                                   1 ,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

                      1 ,605.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

                      1 ,605.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004727 12/2/2019

11 ซื�อ แกส๊มเีทน                                 23 ,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

                    23,540.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

                    23,540.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004728 12/2/2019

12 ซื�อ Petri-dish และกระดาษ Kimwipe                                   3 ,531.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั

                      3 ,531.00 บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั

                      3 ,531.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004731 12/2/2019

13 ซื�อ Erlenmeyer flask, socket NS 29/32, 1000 ml                                   2 ,503.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

                      2 ,503.80 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

                      2 ,503.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004732 12/2/2019

14 ซื�อ แผ่นซลิกิอน                               300 ,937.50 เฉพาะเจาะจง Bunseki Kobo 
Corporation

                  281,250.00 Bunseki Kobo 
Corporation

                  281,250.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004734 12/2/2019

15 ซื�อ เสน้พลาสตกิ PLA สําหรับเครื�องพมิพส์ามมติ ิ
เพื�อใชส้รา้งชิ�นงาน 3 มติ ิ

                                  4 ,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั�น 
จํากดั

                      4 ,280.00 บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั�น 
จํากดั

                      4 ,280.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004736 12/2/2019

16 ซื�อ สตกิเกอร ์(Positioning Targets) สําหรับตดิ
ชิ�นงานเพื�อทําการ scan 3 มติ ิ

                                  6 ,399.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิเิกท เทคโนโลย ี
(ประเทศไทย) จํากดั

                      5 ,981.30 บรษิัท ดจิเิกท เทคโนโลย ี
(ประเทศไทย) จํากดั

                      5 ,981.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004737 12/2/2019

17 ซื�อ หมกึปรื�นเตอร์                                   2 ,172.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากดั                       2 ,172.10 บรษิัทโฟทกีา้ จํากดั                       2 ,172.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004738 12/2/2019

18 ซื�อ อปุกรณ์หอ้งปฏบิัตกิาร(เครื�องแกว้)                                   5 ,243.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย่์

                      5 ,243.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย่์

                      5 ,243.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004739 12/2/2019

19 ซื�อ เครื�องกวนไสข้นมขนาด 18 นิ�ว นํามาใชใ้นการ
เตรยีมผลติภณัฑก์าวดกัแมลงจากวตัถุดบิชนดิยาง
แหง้

                                25 ,348.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั สะพาน
ใหมแ่กส๊

                    25,348.30 หา้งหุน้สว่นจํากสะพาน
ใหมแ่กส๊

                    25,348.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004741 12/2/2019

20 ซื�อ สารเคมี                                 16 ,734.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

                    15,140.50 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

                    15,140.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004742 12/2/2019

21 ซื�อ หนา้กากกนัฝุ่ นกบัสารเคมแีละหมวกนริภยั                                 29 ,644.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ
 (ประเทศไทย) จํากดั

                    29,644.35 บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ
 (ประเทศไทย) จํากดั

                    29,644.35 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004745 12/2/2019

22 ซื�อ ถุงซปิพลาสตกิสําหรับใสห่นา้กากแยกชิ�นให ้
พนักงานศว.ที�มาเบกิ

                                    740 .01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

                        740 .01 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

                        740 .01 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004747 12/2/2019

23 จา้ง สรา้งแมพ่มิพล์ากขึ�นรูปและผลติชิ�นงานกระทะ
ลอ้เหล็ก

                              321 ,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บุญสง่พรซีชิั�น ซพั
พลาย จํากดั

                  321,000.00 บรษิัท บุญสง่พรซีชิั�น ซพั
พลาย จํากดั

                  321,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004749 12/2/2019

24 ซื�อ เครื�องคอมพวิเตอรต์ั �งโตะ๊ เพื�อควบคมุเครื�องมอื
ทดสอบแบตเตอรี� จํานวน 3 เครื�อง

                              106 ,507.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จ
เมน้ท ์จํากดั

                  106,507.80 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จ
เมน้ท ์จํากดั

                  106,507.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004750 12/2/2019

25 ซื�อ หลอดไฟ LED ขนาด 30W เพื�อเปลี�ยนทดแทน
ของเดมิที�เสื�อมสภาพ หอ้ง MP144

                                  1 ,979.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไลทต์ิ�ง แอนด ์อคีวปิ
เมนท ์จํากดั (มหาชน)

                      1 ,979.50 บรษิัทไลทต์ิ�ง แอนด ์อคีวปิ
เมนท ์จํากดั (มหาชน)

                      1 ,979.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004751 12/2/2019

26 ซื�อ ขออนุมตัสิั�งซื�อ KBr powder และ KBr disc 
จํานวนอยา่งละ 1 ชดุ

                                11 ,758.23 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จํากดั

                    11,758.23 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จํากดั

                    11,758.23 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004755 12/2/2019

27 ซื�อ ขออนุมตัสิั�งซื�อหมกึพมิพเ์พื�อใชใ้น
หอ้งปฏบิัตกิารฯจํานวน 1 ชดุ

                                  9 ,790.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากดั                       9 ,790.50 บรษิัทโฟทกีา้ จํากดั                       9 ,790.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004756 12/2/2019

28 ซื�อ เซ็นเซอรส์ําหรับวดัระดบัออกซเิจนและความชื�น
ใน glovebox

                              385 ,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด์
 จํากดั

                  385,200.00 บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด์
 จํากดั

                  385,200.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004758 12/2/2019

29 ซื�อ กระดาษเช็ดทําความสะอาดชนดิไรฝุ้่ น
(Kimwipe) สําหรับใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร

                                  3 ,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

                      3 ,745.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล 
จํากดั

                      3 ,745.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004809 13/2/2019

30 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                                 85 ,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเวริค์ จํากดั                     85,600.00 บรษิัท เคมเวริค์ จํากดั                     85,600.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004811 13/2/2019

31 จา้ง วเิคราะห ์Sodium ในไสก้รอก                                   4 ,365.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

                      4 ,365.60 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

                      4 ,365.60 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19004824 13/2/2019

32 จา้ง วเิคราะห ์Proximat ในไสก้รอก                                   4 ,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

                      4 ,280.00 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

                      4 ,280.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19004825 13/2/2019

วนัที	 1-28 กมุภาพนัธ ์2562

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ ์2562
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

33 ซื�อ H2  UHP                                   1 ,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

                      1 ,926.00 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

                      1 ,926.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004826 13/2/2019

34 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                                   8 ,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอส เอส ซ ีว ีคอร์
ปอเรชั�น จํากดั

                      8 ,560.00 บรษิัทเอส เอส ซ ีว ีคอร์
ปอเรชั�น จํากดั

                      8 ,560.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004827 13/2/2019

35 ซื�อ กา๊ซไนโตรเจนสําหรับงานวจิยั                                   1 ,872.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

                      1 ,872.50 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

                      1 ,872.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004828 13/2/2019

36 ซื�อ อาหารเลี�ยงเชื�อ                                 20 ,972.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

                    20,972.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

                    20,972.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004830 13/2/2019

37 ซื�อ ตน้ไมแ้ละอื�นๆ                                 10 ,828.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัทกานตร์ว ีแลนดส์เคป
 แอนด ์ดไีซน์ จํากดั

                    10,828.40 บรษิัทกานตร์ว ีแลนดส์เคป
 แอนด ์ดไีซน์ จํากดั

                    10,828.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004877 14/2/2019

38 ซื�อ วสัดสุํานักงาน                                 11 ,290.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

                    11,290.04 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

                    11,290.04 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004881 14/2/2019

39 ซื�อ ซื�อผงหมกึพริ�นเตอรร์โิกเ้ขา้ Stock                                 20 ,865.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย)
 จํากดั

                    20,865.00 บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย)
 จํากดั

                    20,865.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004884 14/2/2019

40 จา้ง ตรวจเช็คและซอ่มบํารุงเครื�องแกส๊โครมาโทรก
ราฟี  เลขครุภณัฑ ์4810-001-0001-0000119-000

                                88 ,168.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

                    88,168.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

                    88,168.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19004900 14/2/2019

41 จา้ง สอบเทยีบเครื�องชั�ง จํานวน 1 เครื�อง                                   7 ,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค ่
เซอรว์สิเซส จํากดั

                      7 ,383.00 บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค ่
เซอรว์สิเซส จํากดั

                      7 ,383.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19004975 15/2/2019

42 จา้ง สอบเทยีบเครื�อง thermohygrometer จํานวน 1
 เครื�อง

                                  4 ,258.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น.เอ็ม.เทคนคิอล
 เซ็นเตอร ์จํากดั

                      4 ,258.60 บรษิัท เอ็น.เอ็ม.เทคนคิอล
 เซ็นเตอร ์จํากดั

                      4 ,258.60 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19004977 15/2/2019

43 ซื�อ Fiberglass blower ใหร้ะบบ Fume Hood หอ้ง
M317a, M414b, M430b (ไมม่เีลขครุภณัฑ ์ตดิตั �ง
พรอ้มอาคาร)

                                85 ,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค 
จํากดั

                    85,600.00 บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค 
จํากดั

                    85,600.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004978 15/2/2019

44 จา้ง ซอ่มผนังและฝ้าเพดานหอ้ง MP135                                 37 ,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พเิชษฐ ์สดุงาม                     37,000.00 นาย พเิชษฐ ์สดุงาม                     37,000.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19004980 15/2/2019

45 จา้ง ตรวจเช็คเครื�องลดความชื�น FIGIDAIR 
หมายเลขครุภณัฑ ์6685-004-0001-0000069-000

                                  1 ,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอสเอ แอนด ์ไซ
เบอร ์เอ็นจเินียริ�จํากดั

                      1 ,605.00 บรษิัท พเีอสเอ แอนด ์ไซ
เบอร ์เอ็นจเินียริ�จํากดั

                      1 ,605.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19004995 15/2/2019

46 ซื�อ วสัดสุํานักงาน                                 48 ,821.96 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

                    48,612.24 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

                    48,612.24 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004997 15/2/2019

47 ซื�อ วสัดสุํานักงาน                                 44 ,405.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สรุศริ ิจํากดั                     44,405.00 บรษิัท สรุศริ ิจํากดั                     44,405.00 ราคาตํ�าสดุ PO19005013 15/2/2019
48 จา้ง ซอ่มเครื�องมอื INVERTED MICROSCOPE  

หมายเลขครุภณัฑ ์6650-002-0001-0000027-000
                                  5 ,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์

(ไทยแลนด)์ จํากดั
                      5 ,350.00 บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์

(ไทยแลนด)์ จํากดั
                      5 ,350.00 มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005014 15/2/2019

49 ซื�อ จดัซื�อวสัดวุทิยาศาสตรเ์ขา้ Stock                                   2 ,429.91 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกษตรภณัฑ ์จํากดั                       2 ,600.00 บรษิัท เกษตรภณัฑ ์จํากดั                       2 ,600.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005016 15/2/2019

50 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)                                 12 ,829.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

                    12,829.30 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

                    12,829.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005111 19/2/2019

51 ซื�อ สติ�กเกอรฝ์้าตดิกระจกหอ้ง MP136                                   8 ,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั                       8 ,025.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                       8 ,025.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005142 20/2/2019

52 ซื�อ ซื�อวสัดตุดิตั �งปลั�กไฟ สําหรับโครงการ PrintMe 
11 จดุ

                                24 ,730.38 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์
ซพัพลาย จํากดั

                    24,730.38 บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์
ซพัพลาย จํากดั

                    24,730.38 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005143 20/2/2019

53 ซื�อ  Regulator for BELmetal                                 50 ,298.56 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั�น 
จํากดั

                    50,298.56 บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั�น 
จํากดั

                    50,298.56 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005145 20/2/2019

54 จา้ง เพื�อวเิคราะหห์า dominant spices ของจลุนิทรยี์                                 85 ,386.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั                     85,386.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั                     85,386.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005147 20/2/2019

55 ซื�อ จกุสําหรับ impregnation                                 17 ,762.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ประโยชน์นําดี

                    17,762.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ประโยชน์นําดี

                    17,762.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005155 20/2/2019

56 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครื�องมอื ICP MS วเิคราะห์
ปรมิาณสารปนเปื�อน INDUCTIVETY  หมายเลข
ครุภณัฑ ์ 6630-027-0001-0000041-000

                                51 ,360.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จํากดั

                    51,360.00 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จํากดั

                    51,360.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005158 20/2/2019

57 จา้ง จดัจา้งซอ่ม Stabilizer ของเครื�อง CNC Mazak                                 26 ,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรเ์ฟคโมชั�น ซสิ
เต็มส ์จํากดั

                    26,750.00 บรษิัท เพอรเ์ฟคโมชั�น ซสิ
เต็มส ์จํากดั

                    26,750.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005167 20/2/2019

58 ซื�อ สารเคมี                                 31 ,565.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

                    31,565.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

                    31,565.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005168 20/2/2019

59 ซื�อ วสัด ุEddy Jet Spiral plater                                 15 ,943.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

                    15,943.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

                    15,943.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005169 20/2/2019

60 จา้ง จดัจา้งซอ่มมอเตอรร์ะบบกวนอากาศของตูอ้บ 
Aging Oven

                                  5 ,885.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เซ็นทรัล 
เคเบลิ แอนด ์ฮารด์แวร์

                      5 ,885.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั เซ็นทรัล 
เคเบลิ แอนด ์ฮารด์แวร์

                      5 ,885.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005170 20/2/2019

61 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)                                   3 ,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

                      3 ,210.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

                      3 ,210.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005172 20/2/2019

62 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                                 11 ,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอ
เทค จํากดั

                    11,770.00 บรษิัท ไทย แคน ไบโอ
เทค จํากดั

                    11,770.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005245 21/2/2019

63 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                                 28 ,676.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอ
เทค จํากดั

                    28,676.00 บรษิัท ไทย แคน ไบโอ
เทค จํากดั

                    28,676.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005246 21/2/2019

64 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                                   6 ,912.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั                       6 ,912.20 บรษิัท บรษิัท กบิไทย 
จํากดั (สํานักงานใหญ่)

                      6 ,912.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005250 21/2/2019

65 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์2 รายการ (สารเคม)ี                                 18 ,414.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

                    18,414.70 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

                    18,414.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005253 21/2/2019

66 จา้ง ซอ่มบํารุงเครื�องมอื วเิคราะหข์นาดและการ
กระจายตวัของอนุภาค Mastersizer MS2000 
หมายเลขครุภณัฑ ์6630-027-0001-0000006-000

                                77 ,040.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั

                    77,040.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั

                    77,040.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005258 21/2/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

67 จา้ง PM 2 ครั �ง/ปี เครื�องอดัไฮดรอลกิเพรส แรงอดั 
200 ตนั[Press Machine 200 Ton TMC] 
[PRS-MDT-01] [3441-003-0001-0000025-000] 
MP 133 No.62

                                37 ,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอ็ม.ซ.ี
อตุสาหกรรม จํากดั 
(มหาชน)

                    37,450.00 บรษิัท ท.ีเอ็ม.ซ.ี
อตุสาหกรรม จํากดั 
(มหาชน)

                    37,450.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005261 21/2/2019

68 ซื�อ Liquid Nitrogen (ใชก้บัเครื�อง GC)                                   6 ,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ 
จํากดั

                      6 ,420.00 บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ 
จํากดั

                      6 ,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005264 21/2/2019

69 จา้ง จดัจา้งซอ่ม Dust Collector                                 44 ,940.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซเ์คลน จํากดั                     44,940.00 บรษิัท แมกซเ์คลน จํากดั                     44,940.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005265 21/2/2019

70 ซื�อ จดัซื�อมอเตอรเ์กยีรห์มนุช ิ�นงานของตูอ้บ Aging 
Oven

                                  2 ,782.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์
ซพัพลาย จํากดั

                      2 ,782.00 บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์
ซพัพลาย จํากดั

                      2 ,782.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005266 21/2/2019

71 จา้ง สอบเทยีบ Pressure Indicator เครื�อง 
Homoginizer

                                  3 ,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มริาเคลิ อนิเตอร์
เนชั�นแนล เทคโนโลยจํากดั

                      3 ,210.00 บรษิัท มริาเคลิ อนิเตอร์
เนชั�นแนล เทคโนโลยจํากดั

                      3 ,210.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005267 21/2/2019

72 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                                 16 ,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

                    16,050.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากดั

                    16,050.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005268 21/2/2019

73 ซื�อ อปุกรณ์ในการทําแลป                                   4 ,280.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย่์

                      4 ,280.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย่์

                      4 ,280.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005269 21/2/2019

74 ซื�อ สําหรับหลอ่ชิ�นงานทดสอบ                                 19 ,955.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากดั                     19,955.50 บรษิัท แซมเพรพ จํากดั                     19,955.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005272 21/2/2019

75 ซื�อ LE Agarose เพื�อใชใ้นงานวจิยั                                   5 ,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั                       5 ,350.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั                       5 ,350.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005278 21/2/2019

76 ซื�อ วสัด ุอปุกรณ์ ใชใ้นหงานวจิยั                                   4 ,044.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย่์

                      4 ,044.60 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย่์

                      4 ,044.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005283 21/2/2019

77 ซื�อ Medium and supplement เพื�อใชใ้นงานวจิยั                                 24 ,631.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั                     24,631.40 บรษิัท กบิไทย จํากดั                     24,631.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005284 21/2/2019

78 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)                                 26 ,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รังสติอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

                    25,038.00 บรษิัท รังสติอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

                    25,038.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005286 21/2/2019

79 จา้ง ซอ่มเครื�อง Homogenizer                                 18 ,104.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพเีอ็กซ ์โฟลว 
เทคโนโลย(ีประเทศไทย) 
จํากดั

                    18,104.40 บรษิัท เอสพเีอ็กซ ์โฟลว 
เทคโนโลย(ีประเทศไทย) 
จํากดั

                    18,104.40 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005288 21/2/2019

80 ซื�อ อปุกรณ์สําหรับ BEL metal                                 61 ,097.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสท
รูเมน้ทจ์ํากดั

                    61,097.00 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสท
รูเมน้ทจ์ํากดั

                    61,097.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005289 21/2/2019

81 จา้ง ซอ่มเครื�องชั�ง 3 ตําแหน่ง                                   7 ,597.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

                      7 ,597.00 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

                      7 ,597.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005292 21/2/2019

82 จา้ง PM AIR CLEANER MODEL FM600[Air 
Cleanner] [ACN-MCCU-01] 
[4460-001-0001-0000002-000] จํานวน 2 ตวั M 
411 No.103,104

                                  1 ,391.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์เทค  จํากดั                       1 ,391.00 บรษิัท ซายน์เทค  จํากดั                       1 ,391.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005293 21/2/2019

83 ซื�อ ซื�อสารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิยั                                   6 ,302.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

                      6 ,302.30 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

                      6 ,302.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005355 22/2/2019

84 จา้ง จดัจา้งซอ่มเครื�อง Thermogravimetry 
Analysis: TGA รุ่น TGA2

                                55 ,340.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

                    55,340.40 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

                    55,340.40 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005357 22/2/2019

85 จา้ง ซอ่ม Rotary Vacuum Pump WELCH 1400N 
[4310-004-0001-0000229-000] [VACP-PCL-06] 
M 416

                                  2 ,354.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั�ม 
เทคโนโลย ีจํากดั

                      2 ,354.00 บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั�ม 
เทคโนโลย ีจํากดั

                      2 ,354.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005359 22/2/2019

86 จา้ง จา้งทําฝาครอบของเครื�อง FTIR Shimadzu                                   2 ,140.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส พ ี
อะครลีคิ

                      2 ,140.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส พ ี
อะครลีคิ

                      2 ,140.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005360 22/2/2019

87 จา้ง Cal Conductivity Meter[] [CDM-MCCU-01] 
[6670-001-0001-0000004-000] M 411 No.106

                                  1 ,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮานนา อนิสทรู
เมน้ทส์ (ประเทศไทย) 
จํากดั

                      1 ,605.00 บรษิัท ฮานนา อนิสทรู
เมน้ทส์ (ประเทศไทย) 
จํากดั

                      1 ,605.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005362 22/2/2019

88 ซื�อ ซื�ออะไหลค่อมพวิเตอรข์องเครื�อง Scratch tester                                   9 ,501.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั                       9 ,501.60 บรษิัท คูณพันพมิ จํากดั                       9 ,501.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005365 22/2/2019

89 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                                   4 ,504.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์
ซพัพลาย จํากดั

                      4 ,504.70 บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์
ซพัพลาย จํากดั

                      4 ,504.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005369 22/2/2019

90 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครื�องมอื GPC Waters e2695 
 หมายเลขครุภณัฑ ์6625-011-0001-0000073-000

                              135 ,376.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

                  135,376.40 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

                  135,376.40 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005372 22/2/2019

91 จา้ง ผลติ Additive tumbler มคีวามจําเป็นตอ้งใช ้
เม็ดพลาสตกิเขม้ขน้ ในวนัที� 20 ก.พ. 62

                              196 ,199.21 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเซไก คลัเลอร ์จํากดั                   196,199.21 บรษิัทเซไก คลัเลอร ์จํากดั                   196,199.21 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005373 22/2/2019

92 จา้ง ทดสอบรถยนตบ์นแท่นทดสอบ Chassis 
dynamometer

                              439 ,128.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากดั 
(มหาชน)

                  439,128.00 ปตท.จํากดั (มหาชน)                   439,128.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005378 22/2/2019

93 ซื�อ ขอ้ตอ่ ท่อสแตนเลส                                   9 ,729.51 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั�น 
จํากดั

                      9 ,729.51 บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั�น 
จํากดั

                      9 ,729.51 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005380 22/2/2019

94 ซื�อ ขวดแกว้ฝาเกลยีว Duran                                   2 ,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั

                      2 ,996.00 บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั

                      2 ,996.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005381 22/2/2019

95 ซื�อ อเิล็กโทรดอา้งองิชนดิ micro-reference 
electrode

                                  6 ,880.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

                      6 ,880.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

                      6 ,880.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005382 22/2/2019

96 ซื�อ ชดุแกนเคลื�อนที�สลบัตําแหน่งแกน Z สําหรับ
เครื�องพมิพ ์3 มติ ิ

                                93 ,047.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท็อปเทค โซลชูั�น 
จํากดั

                    93,047.20 บรษิัท ท็อปเทค โซลชูั�น 
จํากดั

                    93,047.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19004641 22/2/2019

97 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                                 23 ,112.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

                    23,112.00 บรษิัท แพรกซแ์อร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

                    23,112.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005388 22/2/2019

98 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                                   2 ,846.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

                      2 ,846.20 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

                      2 ,846.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005389 22/2/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัที	เอกสาร

99 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                                   5 ,615.36 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั                       5 ,615.36 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                       5 ,615.36 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005391 22/2/2019

100 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                                 80 ,003.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

                    80,003.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

                    80,003.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005392 22/2/2019

101 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                                 40 ,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

                    40,800.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

                    40,800.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005393 22/2/2019

102 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                                 62 ,916.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอชพ ีแอดวานซ ์
เซรามกิส ์จํากดั

                    62,916.00 บรษิัท เอชพ ีแอดวานซ ์
เซรามกิส ์จํากดั

                    62,916.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005411 25/2/2019

103 จา้ง จดัจา้งซอ่มอปุกรณ์จบัช ิ�นงานพ่นเคลอืบ
แนวนอนของเครื�อง Thermal Spray System

                                67 ,731.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม 
อคีวปิเมนท ์จํากดั

                    67,731.00 บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม 
อคีวปิเมนท ์จํากดั

                    67,731.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005412 25/2/2019

104 ซื�อ Powder Carrier Wheel                                 28 ,890.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ท ีเฮช 
อาร ์เอ็นจเินียริ�ง

                    28,890.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั ท ีเฮช 
อาร ์เอ็นจเินียริ�ง

                    28,890.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005413 25/2/2019

105 ซื�อ เกา้อี�สํานักงาน                                 39 ,590.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ
 จํากดั

                    39,590.00 บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ
 จํากดั

                    39,590.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005414 25/2/2019

106 จา้ง กดัขึ�นรูปแบบใบพัดเพื�อนํามาใชท้ดลองใน
โครงการวจิยั

                                47 ,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอส-เทค โมลด ์
แอนด ์พารท์ จํากดั

                    47,080.00 บรษิัทเอส-เทค โมลด ์
แอนด ์พารท์ จํากดั

                    47,080.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005418 25/2/2019

107 ซื�อ เครื�องคอมพวิเตอร ์Mac Book Air                                 53 ,393.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จ
เมน้ท ์จํากดั

                    52,109.00 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จ
เมน้ท ์จํากดั

                    52,109.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005419 25/2/2019

108 จา้งเหมาบรกิาร                                 12 ,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยรุ่งเรอืงโลหะ
การ จํากดั

                    12,840.00 บรษิัท ไทยรุ่งเรอืงโลหะ
การ จํากดั

                    12,840.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005420 25/2/2019

109 ซื�อ เพื�อซื�อ วสัวุทิยาศาสตร ์4 รายการ (สารเคม)ี                                 44 ,084.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั                     44,084.00 บรษิัท บรษิัท กบิไทย 
จํากดั (สํานักงานใหญ่)

                    44,084.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005424 25/2/2019

110 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                                   1 ,177.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์
ซพัพลาย จํากดั

                      1 ,177.00 บรษิัท โปรเกรส โปรดกัส ์
ซพัพลาย จํากดั

                      1 ,177.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005426 25/2/2019

111 ซื�อ หวัพมิพ ์Inkjet รุ่น GH2220                                     800 .00 เฉพาะเจาะจง DPS Innovations, Ltd.                         800 .00 DPS Innovations, Ltd.                         800 .00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005505 26/2/2019

112 ซื�อ  Polyamide – Nylon12 powder                                     241 .00 เฉพาะเจาะจง Goodfellow Cambridge 
Limited

                        241 .00 Goodfellow Cambridge 
Limited

                        241 .00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005506 26/2/2019

113 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี                                 11 ,427.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

                    11,427.60 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

                    11,427.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005508 26/2/2019

114 ซื�อ วสัดสุ ิ�นเปลอืง Heater สํารองใชส้ําหรับเตาเผา
เบอร ์8 หมายเลข 4430-003-0001-0000023-000 
เตาเบอร ์9 หมายเลข 
4430-003-0001-0000024-000 หอ้ง M225 เพื�อให ้
งานบรกิารซอ่มเตาเผาดําเนนิไปอยา่งตอ่เนื�อง

                              168 ,525.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทฮทีติ�ง แมททเีรยีลส ์
เทคโนโลย ีจํากดั

                  168,525.00 บรษิัทฮทีติ�ง แมททเีรยีลส ์
เทคโนโลย ีจํากั

                  168,525.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005509 26/2/2019

115 ซื�อ เกจวดัความแข็ง Asker Durometer EX Version
 Type C

                                33 ,705.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทรุ่งเรอืง อนิสตรูเมน้ท์
 จํากดั

                    33,705.00 บรษิัทรุ่งเรอืง อนิสตรูเมน้ท์
 จํากดั

                    33,705.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005514 26/2/2019

116 ซื�อ วสัดอุปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์                                   9 ,844.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 
จํากดั

                      9 ,844.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 
จํากดั

                      9 ,844.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005515 26/2/2019

117 ซื�อ สตกิเกอรส์ําหรับใชเ้ป็นอนิดเิคเตอรแ์กมมา่                                   4 ,959.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เมดคิลั 
จํากดั

                      4 ,959.45 บรษิัท บอรเ์นียว เมดคิลั 
จํากดั

                      4 ,959.45 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005516 26/2/2019

118 ซื�อ ซื�ออะไหลเ่ครื�องลดความชื�นหอ้ง M 219 เพื�อ
เปลี�ยนทดแทนของเดมิที�ชํารุดใหส้ามารถใชง้านได ้
ตามปกต ิ(เครื�องลดความชื�น : เลขครุภณัฑ ์
4440-004-0001-0000054-000)

                                  2 ,354.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทูลส ์จํากดั                       2 ,354.00 บรษิัทเอ.ทูลส ์จํากดั                       2 ,354.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005542 27/2/2019

119 ซื�อ ตูบ้านเลื�อนกระจกเพื�อใชใ้สว่สัดอุปุกรณ์สํานักงาน                                 14 ,124.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิฟินติี� ออฟฟิต 
ซพัพลาย จํากดั

                    14,124.00 บรษิัท อนิฟินติี� ออฟฟิต 
ซพัพลาย จํากดั

                    14,124.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005544 27/2/2019

120 จา้ง จา้งบํารุงรักษาระบบเครน อาคาร MTEC Pilot 
Plant (PM ระบบเครน อาคาร MTEC Pilot Plant 4
ครั �ง/ปี : สญัญาเริ�ม 15/1/62 - 14/1/63)

                              115 ,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภเูจรญิ เซอรว์สิ 
จํากดั

                  115,025.00 บรษิัท ภเูจรญิ เซอรว์สิ 
จํากดั

                  115,025.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005545 27/2/2019

121 ซื�อ วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)                                   2 ,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� 
จํากดั

                      2 ,675.00 บรษิัทซทีแีลบอราตอรี� 
จํากดั

                      2 ,675.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005548 27/2/2019

122 จา้ง PM เครื�องมอืวทิยฯ์ จํานวน 6 ตวั  No. 105-110
     BIOLOGICAL CABINET จํานวน 3 ตวั   No. 
134-136  M 411

                                61 ,311.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลิ
เบรชั�น เซ็นเตอรจ์ํากดั

                    61,311.00 บรษิัทเอส พ ีซ ีแคลลิ
เบรชั�น เซ็นเตอรจ์ํากดั

                    61,311.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005580 27/2/2019

123 จา้ง Cal PIPETTE จํานวน 16 ตวั M 411   No. 
74-89

                                12 ,898.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จํากดั

                    12,898.85 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จํากดั

                    12,898.85 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005582 27/2/2019

124 จา้ง ซอ่มแซมเครื�องมอื  Vaccum Pump 
Vacuubrand RC6

                                46 ,010.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

                    46,010.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

                    46,010.00 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005586 27/2/2019

125 จา้งเหมาบรกิาร                                   4 ,290.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากดั

                      4 ,290.70 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากดั

                      4 ,290.70 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005590 27/2/2019

126 จา้ง PM Biological Safety Cabinet Clean Air 
Clas[Biological Safety Carbinet NUAIR] [6695-
028-0001-0000002-000] M 432 No.73

                                10 ,325.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลิ
เบรชั�น เซ็นเตอรจ์ํากดั

                    10,325.50 บรษิัทเอส พ ีซ ีแคลลิ
เบรชั�น เซ็นเตอรจ์ํากดั

                    10,325.50 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19005593 27/2/2019

127 ซื�อ กลอ้งวงจรปิด AVTECH IP รุ่น AVM2453 และ
ตดิตั �งกลอ้งวงจรปิดภายในหอ้ง M515

                                12 ,305.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั                     12,305.00 บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั                     12,305.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

PO19005599 27/2/2019
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