
แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

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

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

1 ซื
อ วัสดสุ ิ
นเปลอืง                 1,637.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด      1,637.10 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                        1,637.10 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005769 1/3/2019

2 ซื
อ อะไหลเ่ครื7อง FTIR (filter)                 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด      2,354.00 บรษิัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด                        2,354.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005775 1/3/2019

3 ซื
อ สติEกเกอรพ์ลาสตกิและอื7นๆ                    871.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)         871.00 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                          871.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005777 1/3/2019

4 ซื
อ อปุกรณ์สําหรับเครื7องมอื วเิคราะหท์ดสอบ                 2,225.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด      2,225.60 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                        2,225.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005786 1/3/2019

5 จา้งซอ่มเครื7องสํารองไฟฟ้า (UPS)               25,038.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทลโีอ เพาเวอร ์ซัพพลาย จํากัด    25,038.00 บรษิัทลโีอ เพาเวอร ์ซัพพลาย จํากัด                      25,038.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19005787 1/3/2019

6 ซื
ออะไหลข่องเครื7องดดูความชื
น                 3,386.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มัตซยุ (เอเซยี) จํากัด      3,386.55 บรษิัท มัตซยุ (เอเซยี) จํากัด                        3,386.55 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19005794 1/3/2019

7 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครื7อง Microwave               26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด    26,750.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด                      26,750.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19005796 1/3/2019

8 จา้ง PM เครื7องวัดความหนาแน่นและความถ่วงจําเพาะ               24,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนตัน พาร ์(ประเทศไทย) จํากัด    24,610.00 บรษิัทแอนตัน พาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                      24,610.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19005809 1/3/2019

9 ซื
อ ฮารด์ดสิกแ์บบพกพา                 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด      4,884.55 บรษิัทโฟทกีา้ จํากัด                        4,884.55 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005812 1/3/2019

10 ซื
อ ปากกาที7พมิพส์ัญลักษณ์เอ็มเทค               17,762.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ด.ีท.ีซ.ีอนิดัสตรี7ส ์จํากัด (มหาชน)    17,762.00 บรษิัท ด.ีท.ีซ.ีอนิดัสตรี7ส ์จํากัด (มหาชน)                      17,762.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005837 4/3/2019

11 ซื
อ ตูอ้บลมรอ้น (Hot air oven)               74,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมรทิเทค จํากัด    74,900.00 บรษิัท เมรทิเทค จํากัด                      74,900.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005847 4/3/2019

12 ซื
อ Hematoxylin, Eosin และ Rubber septa               12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด    12,733.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                      12,733.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005848 4/3/2019

13 ซื
ออปุกรณ์                 8,228.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) 
จํากัด

     8,228.30 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) 
จํากัด

                       8,228.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005849 4/3/2019

14 ซื
อ Adaptor, Screwthread, silicone ring                 9,073.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

     9,073.60 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

                       9,073.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005851 4/3/2019

15 ซื
อแผ่นตะแกรงเจาะรู                 1,382.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด       1,382.90 MISUMI (THAILAND) CO.,LTD.                        1,382.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005853 4/3/2019

16 ซื
อ อปุกรณ์สําหรับเดนิทอ่แกส๊               34,250.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ
งจํากัด    34,250.70 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ
งจํากัด                      34,250.70 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005856 4/3/2019

17 ซื
อ Vial กับ ขวดใสc่atalyst               10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรูเมน้ท(์ประเทศไทย) จํากัด    10,700.00 บรษิัท ซ.ีอ.ีอนิสทรูเมน้ท(์ประเทศไทย) จํากัด                      10,700.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005857 4/3/2019

18 ซื
อ สารเคมี                 6,580.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด      6,580.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด                        6,580.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005858 4/3/2019

19 ซื
อ แกส๊ไนโตรเจน                 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      2,996.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                        2,996.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005859 4/3/2019

20 ซื
อ แกซ๊ Air Zero gradeGrade                 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      1,605.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                        1,605.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005860 4/3/2019

21 ซื
อ แกส๊                 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด      7,704.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                        7,704.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005861 4/3/2019

22 ซื
อ Filter, 12 well plate               16,999.63 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 
จํากัด

   16,999.63 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 
จํากัด

                     16,999.63 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005862 4/3/2019

23 ซื
อ sodium citrate และ calcium chloride               14,263.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด    14,263.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                      14,263.10 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005863 4/3/2019

24 ซื
อกระดาษกรอง cellulose nitrate 0.2um diameter 47mm               16,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด    16,692.00 บรษิัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด                      16,692.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005865 4/3/2019

25 ซื
อ แบตเตอรี7               25,305.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัทอนิเตอรเ์นชั7นแนล คอนเน็ค เทรด จํากัด    24,107.10 บรษิัทอนิเตอรเ์นชั7นแนล คอนเน็ค เทรด จํากัด                      24,107.10 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004259 5/3/2019

26 ซื
อ สายเคเบลิ                 3,030.00 เฉพาะเจาะจง MACCOR INC.      3,030.00 MACCOR INC.                        3,030.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005880 5/3/2019

27 ซื
อ Silicon carbide               13,524.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ
ง(ไทยแลนด)์จํากัด    13,524.80 บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ
ง(ไทยแลนด)์จํากัด                      13,524.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005884 5/3/2019

28 ซื
อสารเคม ีNitric acid และ Ethanol                 3,916.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด      3,916.20 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด                        3,916.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005886 5/3/2019

29 ซื
อ ฮารด์ดสิก์               23,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด    22,930.10 บรษิัทโฟทกีา้ จํากัด                      22,930.10 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005888 5/3/2019

30 ซื
ออปุกรณ์               11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั7น จํากัด    11,235.00 บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั7น จํากัด                      11,235.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005894 5/3/2019

31 จา้ง สรา้งเครื7องทดสอบ Drop Weight Test             469,250.64 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็มเอ โรโบตกิส ์จํากัด  469,250.64 บรษิัท เอ็มเอ โรโบตกิส ์จํากัด                    469,250.64 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19005990 6/3/2019

32 ซื
อ อปุกรณ์สําหรับเดนิสายนํ
ามัน               19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท็อปมนิท ์จํากัด    19,260.00 บรษิัท ท็อปมนิท ์จํากัด                      19,260.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19005994 6/3/2019

33 ซื
อ สแตนเลส เเละเหล็ก             139,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทชรนิทร ์เอ็นจเินียริ7ง จํากัด  139,100.00 บรษิัทชรนิทร ์เอ็นจเินียริ7ง จํากัด                    139,100.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006006 6/3/2019

34 ซื
อ เม็ดพลาสตกิ SUPERCELL- MP240D27                 6,286.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอฟ. ซปุเปอรเ์ซลล ์จํากัด      6,286.25 บรษิัทเอ.เอฟ. ซปุเปอรเ์ซลล ์จํากัด                        6,286.25 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006626 7/3/2019

35 ซื
อ เอทานอล               15,836.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอส เอส ซ ีว ีคอรป์อเรชั7น จํากัด    15,836.00 บรษิัทเอส เอส ซ ีว ีคอรป์อเรชั7น จํากัด                      15,836.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006030 7/3/2019

36 จา้งทําชดุระบบเตาใหค้วามรอ้น             476,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โป๊วกี7 จํากัด  476,150.00 บรษิัท โป๊วกี7 จํากัด                    476,150.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006050 7/3/2019

37 จา้ง สอบเทยีบเครื7องมอืวัดความหนาของพลาสตกิแบบ
ดจิติอล

                1,960.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี      1,960.00 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                        1,960.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006081 7/3/2019

38 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครื7องมอื  High Speed Camera 
MEMRECAM

            176,550.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอดที ีซสิเต็มส ์(เอเชยีแปซฟิิก) จํา  176,550.00 บรษิัท เอดที ีซสิเต็มส ์(เอเชยีแปซฟิิก) จํา                    176,550.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006082 7/3/2019

วนัที	 1-31 มนีาคม 2562

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม 2562
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

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

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

39 ซื
อ แผ่น TEFLON Sheet               22,470.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัดอนิดี
ซัพพลายแอนดเ์ซอรว์สิ    22,470.00 หา้งหุน้สว่นจํากัดอนิดี
ซัพพลายแอนดเ์ซอรว์สิ                      22,470.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006084 7/3/2019

40 จา้ง ปรับปรุงพื
นที7               71,690.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ประพันธ ์อลมูเินียมกรุ๊ฟ    71,690.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ประพันธ ์อลมูเินียมกรุ๊ฟ                      71,690.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006120 8/3/2019

41 ซื
อ ชดุโคมไฟตดิผนัง และหลอด LED               20,910.48 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไลทต์ ิ
ง แอนด ์อคีวปิเมนท ์จํากัด 
(มหาชน)

   20,910.48 บรษิัทไลทต์ ิ
ง แอนด ์อคีวปิเมนท ์จํากัด 
(มหาชน)

                     20,910.48 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006125 8/3/2019

42 ซื
อเครื7องปั7นเอนกประสงค์                 5,970.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็มทวี ีโฮมอเีล็คทรคิ จํากัด      5,970.60 บรษิัทเอสเอ็มทวี ีโฮมอเีล็คทรคิ จํากัด                        5,970.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006129 8/3/2019

43 ซื
อ Regulator ปรับแรงดันแกส๊               10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ โซลชูั7น แอนด ์เอ็นจเินียริ7ง จํากัด    10,165.00 บรษิัท แล็บ โซลชูั7น แอนดเ์อ็นจเินียริ7ง จํากัด                      10,165.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006146 8/3/2019

44 ซื
อ ภาชนะเพาะเลี
ยงเซลล์               29,264.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด    29,264.50 บรษิัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด                      29,264.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006149 8/3/2019

45 ซื
อ Millex-GP Filter PES 0.22um และ Glutaraldehyde 
25% EM grade

                8,806.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

     8,806.10 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

                       8,806.10 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006151 8/3/2019

46 ซื
อ Thermanox coverslip, Cryotube1.8 ml, Puradise 25
 syring filter

              20,565.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด    20,565.40 บรษิัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด                      20,565.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006153 8/3/2019

47 ซื
อ Dw Pipette Tip 1000UL Length                 3,697.92 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 
จํากัด

     3,697.92 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 
จํากัด

                       3,697.92 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006154 8/3/2019

48 ซื
อ ethanol 95%                 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี7 จํากัด      4,815.00 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี7 จํากัด                        4,815.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006163 8/3/2019

49 จา้ง PM ไมโครสโคป SEM               89,880.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั7น จํากัด    89,880.00 โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั7น จํากัด                      89,880.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006165 8/3/2019

50 จา้ง ทํา Jig Fixture พรอ้ม Calibration               62,916.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดวิวซีอฟต ์(ไทยแลนด)์ จํากัด    62,916.00 บรษิัทดวิวซีอฟต ์(ไทยแลนด)์ จํากัด                      62,916.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006167 8/3/2019

51 ซื
อ RM-A Positive Ref. Material               14,124.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด บางกอกเคมารท์    14,124.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด บางกอกเคมารท์                      14,124.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006168 8/3/2019

52 จา้ง BM จัดซื
อ Filament X-RAY Diffractometer               12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครส นาโนโซลชูั7น (ประเทศไทย) 
จํากัด

   12,840.00 บรษิัท เครส นาโนโซลชูั7น (ประเทศไทย) 
จํากัด

                     12,840.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006169 8/3/2019

53 ซื
อ ชั 
นวางของ               25,359.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอ็ม.อนิดัสตร ีจํากัด    25,359.00 บรษิัท ท.ีเอ็ม.อนิดัสตร ีจํากัด                      25,359.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19004522 8/3/2019

54 ซื
อ Tween 80 และ Lecithin                 4,226.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด      4,226.50 บรษิัท เมอรค์ จํากัด                        4,226.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006170 8/3/2019

55 จา้ง PM+Cal กลอ้งจลุทรรศน์               51,895.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควอลติี
 รพีอรท์ จํากัด    51,895.00 บรษิัท ควอลติี
 รพีอรท์ จํากัด                      51,895.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006172 8/3/2019

56 จา้ง เขยีนแบบภาพรวม ปรับปรุงโครงสรา้งฐานแบบมลีอ้               30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทนิกร ไทยแท ้    30,000.00 นาย ทนิกร ไทยแท ้                      30,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006174 8/3/2019

57 จา้ง ซอ่มแซมเครื7องมอื Gas Chromatography               90,714.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด    90,714.60 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด                      90,714.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006175 8/3/2019

58 ซื
อสายเชื7อมตอ่ชดุทดสอบ             109,867.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด  109,867.60 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด                    109,867.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006176 8/3/2019

59 ซื
อ กระจก Quartz (Quartz window)                 7,950.00 เฉพาะเจาะจง UQG Optic Ltd.      7,950.00 UQG Optic Ltd.                        7,950.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006213 11/3/2019

60 ซื
อ บกีเกอร ์3000mL                 3,475.36 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด      3,475.36 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด                        3,475.36 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006031 11/3/2019

61 ซื
อ นํ
ามันดเีซล               13,696.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด    13,696.00 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด                      13,696.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006231 11/3/2019

62 จา้งตดิตั 
งและรื
อถอนผนังและบานประตหูอ้งสขุา               30,602.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอ็น.เอส.ดับบลวิ 
เซอรว์สิ

   30,602.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอ็น.เอส.ดับบลวิ 
เซอรว์สิ

                     30,602.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006702 12/3/2019

63 ซื
อ เกา้อี
บาร์               19,899.97 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)    19,899.97 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                      19,899.97 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006332 12/3/2019

64 ซื
อ เครื7องฉาย LCD Projector               35,310.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากัด    35,310.00 บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากัด                      35,310.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006334 12/3/2019

65 ซื
อ ชดุบอรด์เคลื7อนยา้ยผูป้่วยและชดุดามคอ               24,396.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ซ.ีเรดโิอ อนิเตอรค์อมมนูเิคชั7น
จํากัด

   24,396.00 บรษิัท เอส.ซ.ีเรดโิอ อนิเตอรค์อมมนูเิคชั7น
จํากัด

                     24,396.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006341 12/3/2019

66 ซื
อแบตเตอรี7 VRLA ขนาด 12V 7.5Ah               18,618.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ เซอรว์สิ แอนด ์ซัพ
พลาย

   18,618.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ เซอรว์สิ แอนด ์ซัพ
พลาย

                     18,618.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006342 12/3/2019

67 จา้งทําชดุโครงฐานแทน่ดัEมยกเทรถบรรทกุแบบขับเคลื7อนที7ได ้             374,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทดํารงค ์ด ีอโกรเทค จํากัด  374,500.00 บรษิัทดํารงค ์ด ีอโกรเทค จํากัด                    374,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006343 12/3/2019

68 จา้งซอ่ม Field Emission Scanning Electron Microscope               96,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจอโีอแอล เอเซยี (ประเทศไทย) จํากัด    96,300.00 เจอโีอแอล เอเซยี จํากัด                      96,300.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006344 12/3/2019

69 ซื
อ อะไหลส่ําหรับซอ่มเตาเผาแบบทอ่               19,859.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากัด    19,859.20 บรษิัท ไพรมัส จํากัด                      19,859.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006346 12/3/2019

70 จา้งซอ่มเครื7องสํารองไฟฟ้า (UPS)               17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีเอ็ม.เอ็นจเินียริ7ง แอนด ์คอนซัล
แตนท ์จํากัด

   17,655.00 บรษิัทพ.ีเอ็ม.เอ็นจเินียริ7ง แอนด ์คอนซัล
แตนท ์จํากัด

                     17,655.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006348 12/3/2019

71 ซื
อ ขั 
วอเิล็กโทรดฟิลม์เพชรเจอืดว้ยโบรอน                 1,390.00 เฉพาะเจาะจง Eplatures-Grise 17      1,390.00 Eplatures-Grise 17                        1,390.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006350 12/3/2019

72 ซื
อ โตะ๊ทํางาน                 9,630.00 เฉพาะเจาะจง   บรษิัทเฟอรคิ (ประเทศไทย) จํากัด      9,630.00   บรษิัทเฟอรคิ (ประเทศไทย) จํากัด                        9,630.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006356 13/3/2019

73 ซื
อ วัสดงุานบา้นงานครัว               15,861.68 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคณุ
รักษ์

   15,861.68 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคณุ
รักษ์

                     15,861.68 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006360 13/3/2019

74 ซื
อ Geomagic Freeform® พรอ้มอปุกรณ์             499,999.23 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเอส-อนิ ทรดี ี(ประเทศไทย) จํากัด  499,999.23 บรษิัท เคเอส-อนิ ทรดี ี(ประเทศไทย) จํากัด                    499,999.23 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006363 13/3/2019

75 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครื7องมอื Microwave Digestor ETHOS               10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด    10,700.00 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด                      10,700.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006365 13/3/2019

76 ซื
อสารเคมี               17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมลูบ้ อนิเตอรเ์นชั7นแนล จํากัด    17,655.00 บรษิัท เคมลูบ้ อนิเตอรเ์นชั7นแนล จํากัด                      17,655.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006366 13/3/2019

77 ซื
อแบตเตอรี7ขนาด 12V 50AH                 2,514.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด      2,514.50 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด                        2,514.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006367 13/3/2019

78 จา้ง บํารุงรักษาเครื7องมอื EDXRF EDX-1200               44,940.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด    44,940.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด                      44,940.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006368 13/3/2019

Page 2 of 7



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

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

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

79 จา้ง ซอ่มแซมเครื7องวเิคราะหท์ดสอบ               16,264.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์(ประเทศไทย) 
จํากัด

   16,264.00 บรษิัท ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์(ประเทศไทย) 
จํากัด

                     16,264.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006369 13/3/2019

80 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครื7องมอื EDWORDS ROTARY VANE 
PUMP

              18,404.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั7ม เทคโนโลย ีจํากัด    18,404.00 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั7ม เทคโนโลย ีจํากัด                      18,404.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006370 13/3/2019

81 จา้ง ซอ่มเครื7องมอื Gas Chromatograph Mass 
Spectrometer

              88,114.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั7น จํากัด    88,114.50 บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั7น จํากัด                      88,114.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006371 13/3/2019

82 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครื7องมอื High Performance Liquid 
Chromatograph(HPLC)

              34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด    34,240.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด                      34,240.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006372 13/3/2019

83 ซื
อแกส๊                 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด      2,247.00 บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด                        2,247.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006373 13/3/2019

84 ซื
อ เครื7องชั7งดจิติอล               14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอ็นพ ีไซเอ็นซ ์แอนด ์เทคโนโลย ี
จํากัด

   14,445.00 บรษิัท พเีอ็นพ ีไซเอ็นซ ์แอนด ์เทคโนโลย ี
จํากัด

                     14,445.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006374 13/3/2019

85 ซื
อ Stainless Sieve               20,182.62 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รุ่งอรุณแมชชนีเนอรี7(1989) จํากัด    20,182.61 บรษิัท รุ่งอรุณแมชชนีเนอรี7(1989) จํากัด                      20,182.61 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006375 13/3/2019

86 ซื
อ เอทานอล                 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด      4,708.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด                        4,708.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006376 13/3/2019

87 ซื
อ ชดุโตะ๊พรอ้มอา่งไฟเบอรก์ลาส               37,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด    37,450.00 บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด                      37,450.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006377 13/3/2019

88 ซื
อ ซื
อเม็ดพลาสตกิ               28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พอลแิมทส ์จํากัด    28,890.00 บรษิัท พอลแิมทส ์จํากัด                      28,890.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006378 13/3/2019

89 ซื
อ Column แกว้                 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด      7,276.00 บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด                        7,276.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006380 13/3/2019

90 ซื
อ CelLytic M Cell Lysis Reagent                 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด      8,560.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                        8,560.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006381 13/3/2019

91 จา้ง PM  X-RAY Diffractometer             160,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครส นาโนโซลชูั7น (ประเทศไทย) 
จํากัด

 160,500.00 บรษิัท เครส นาโนโซลชูั7น (ประเทศไทย) 
จํากัด

                   160,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006386 13/3/2019

92 ซื
อ เครื7องปรับแรงดันไฟฟ้า                 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบที ีคอนเนค จํากัด      6,420.00 บรษิัทบที ีคอนเนค จํากัด                        6,420.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006390 13/3/2019

93 ซื
อ Dialysis Mambrane               17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

   17,655.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

                     17,655.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006391 13/3/2019

94 ซื
อ เครื7องกรองนา้                 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทมาคตางค ์จํากัด      2,568.00 บรษิัทมาคตางค ์จํากัด                        2,568.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006395 13/3/2019

95 ซื
อ ToyoScreen A-IEC                 8,431.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด      8,431.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                        8,431.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006396 13/3/2019

96 ซื
อ Column + Guard Column             208,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด  200,881.80 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด                    200,881.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006399 13/3/2019

97 ซื
อ แกส๊ Hydrogen                 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      1,605.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                        1,605.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006400 13/3/2019

98 ซื
อ เครื7องวัดขนาดชิ
นงาน (Digimatic Caliper)                 4,565.69 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมุพิล คอรป์อเรชั7น จํากัด      4,565.69 บรษิัท สมุพิล คอรป์อเรชั7น จํากัด                        4,565.69 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006401 13/3/2019

99 ซื
อ ตูด้ดูความชื
นอัตโนมัติ               32,528.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ดับบลวิ ท ีคาบเินต    32,528.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ดับบลวิ ท ีคาบเินต                      32,528.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006402 13/3/2019

100 ซื
อแกส๊                 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด      5,564.00 บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                        5,564.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006403 13/3/2019

101 ซื
อสารเคม ีCaprolactone, Methacrylic anhydride,               24,684.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด    24,684.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด                      24,684.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006404 13/3/2019

102 ซื
อสารเคมี                 8,399.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 
จํากัด

     8,399.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 
จํากัด

                       8,399.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006405 13/3/2019

103 ซื
อ แผ่นโฟม EVA               27,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทศรสีําอางค ์ซัพพลายเออร ์จํากัด    27,820.00 บรษิัทศรสีําอางค ์ซัพพลายเออร ์จํากัด                      27,820.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006406 13/3/2019

104 ซื
อ Medium and supplement               14,466.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด    14,466.40 บรษิัท กบิไทย จํากัด                      14,466.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006407 13/3/2019

105 ซื
อ แมพ่มิพซ์ลิโิคน               43,335.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิโมเดล จํากัด    43,335.00 บรษิัท ซลิโมเดล จํากัด                      43,335.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006409 13/3/2019

106 ซื
อผงหมกึ HPI-CE255A                 9,651.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด      9,651.40 บรษิัทโฟทกีา้ จํากัด                        9,651.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006413 13/3/2019

107 ซื
อ Epoxy resin                 3,691.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัทนีโอเทค คอมโพสทิ จํากัด      3,691.50 บรษิัทนีโอเทค คอมโพสทิ จํากัด                        3,691.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006415 13/3/2019

108 ซื
อ วัสดใุชส้อย                    485.37 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด         485.37 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด                          485.37 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006416 13/3/2019

109 ซื
อ Fluorescein 5(6)-isothiocyanate                 5,189.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด      5,189.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                        5,189.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006418 13/3/2019

110 จา้ง ทําโมลด์               11,566.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเคเค พรซีชิั7น จํากัด    11,566.70 บรษิัท เคเคเค พรซีชิั7น จํากัด                      11,566.70 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006419 13/3/2019

111 ซื
อ สารเคม ีdi-Sodium hydrogen               16,050.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน    16,050.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน                      16,050.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006420 13/3/2019

112 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์                 6,360.08 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 
จํากัด

     6,360.08 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 
จํากัด

                       6,360.08 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006421 13/3/2019

113 ซื
อ เครื7องตไีข่               26,750.00 เฉพาะเจาะจง กติตวิัฒนา    26,750.00 กติตวิัฒนา                      26,750.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006422 13/3/2019

114 ซื
อ Regulator Nitrogen                 5,672.07 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แหลมทองซนิดเิคท จํากัด      5,672.07 บรษิัท แหลมทองซนิดเิคท จํากัด                        5,672.07 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006514 14/3/2019

115 ซื
อ อปุกรณ์แบบพกพา Potentiostat/Galvanostat             205,263.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด  205,263.45 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด                    205,263.45 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006577 15/3/2019

116 ซื
อ ปากกาไวทบ์อรด์                 4,545.61 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอเดยี คลนี      4,545.62 หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอเดยี คลนี                        4,545.62 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006584 15/3/2019

117 ซื
อ วัสดสุ ิ
นเปลอืง                    989.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด         989.75 บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด                          989.75 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006585 15/3/2019

118 ซื
อเม็ดพลาสตกิ             105,930.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบรนน์แท็ก อนิกรเีดยีนส(์ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

 105,930.00 บรษิัท เบรนน์แท็ก อนิกรเีดยีนส(์ประเทศไทย)
 จํากัด (มหาชน)

                   105,930.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006592 15/3/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

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

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

119 ซื
อ เครื7องดดูฝุ่ น-ดดูนํ
า               12,626.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทสวุรรณภมู ิคลนีนิ7ง เคมคีัล จํากัด    12,626.00 บรษิัทสวุรรณภมู ิคลนีนิ7ง เคมคีัล จํากัด                      12,626.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006601 15/3/2019

120 ซื
อ โตะ๊ประชมุ/เกา้อี
สํานักงาน               54,487.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด    54,487.00 บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด                      54,487.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006605 15/3/2019

121 ซื
อ อปุกรณ์ Oxygen vessel apparatus             283,550.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามจมิมารแ์มน จํากัด  283,550.00 บรษิัท สยามจมิมารแ์มน จํากัด                    283,550.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006609 15/3/2019

122 ซื
อ อปุกรณ์แบบพกพาสําหรับวเิคราะหไ์อออนของโลหะในนํ
า             359,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด  359,520.00 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด                    359,520.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006612 15/3/2019

123 ซื
อ ATMER             182,970.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด  182,970.00 บรษิัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด                    182,970.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006621 15/3/2019

124 ซื
อ เม็ดพลาสตกิ                 6,286.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอ.เอฟ. ซปุเปอรเ์ซลล ์จํากัด      6,286.25 บรษิัทเอ.เอฟ. ซปุเปอรเ์ซลล ์จํากัด                        6,286.25 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006626 16/3/2019

125 ซื
อ อลมูเินียมแผ่นเรยีบ               16,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล จํากัด    16,692.00 บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล จํากัด                      16,692.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006658 18/3/2019

126 ซื
อ แบตเตอรี7ขนาด 12V               37,664.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สยามแบตเตอรี7
อเิลคทรอนคิส์

   37,664.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด สยามแบตเตอรี7
อเิลคทรอนคิส์

                     37,664.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006661 18/3/2019

127 จา้งทําPVC Sticker                 1,883.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์      1,883.20 หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์                        1,883.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006663 18/3/2019

128 จา้งทําโปสเตอรน์ทิรรศการงาน NAC2019               24,000.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค    24,000.10 หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์                      24,000.10 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006837 18/3/2019

129 จา้งตอกเสาเข็มสําหรับโครงฐาน แทน่กังหันลม             129,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ดารนิ ทศพงษ์  129,780.00 นางสาว ดารนิ ทศพงษ์                    129,780.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006672 18/3/2019

130 ซื
อ Probe ultrasonicator             299,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

 299,600.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

                   299,600.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006682 18/3/2019

131 จา้ง บําบัดและกําจัดกากอตุสาหกรรมของเสยีอันตราย               30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทพเีอสท ีเอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี
 จํากัด

   30,000.00 บรษิัทพเีอสท ีเอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี
 จํา

                     30,000.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006701 19/3/2019

132 จา้งตดิตั 
งและรื
อถอนผนังและบานประตหูอ้งสขุา               30,602.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอ็น.เอส.ดับบลวิ 
เซอรว์สิ

   30,602.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอ็น.เอส.ดับบลวิ 
เซอรว์สิ

                     30,602.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006702 19/3/2019

133 ซื
ออปุกรณ์                 1,093.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 
จํากัด

     1,093.01 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 
จํากัด

                       1,093.01 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006720 19/3/2019

134 ซื
อ Helium gas               23,112.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด    23,112.00 บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด                      23,112.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006722 19/3/2019

135 ซื
อ เครื7องซักผา้               21,205.61 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหการรามอนิทรา จํากัด    22,690.00 บรษิัท สหการรามอนิทรา จํากัด                      22,690.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006724 19/3/2019

136 ซื
อ อปุกรณ์ดดูจา่ยสารละลาย               42,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด    42,800.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด                      42,800.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006725 19/3/2019

137 ซื
อ Antifog masterbatch                 8,720.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จํากัด      8,720.50 บรษิัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จํากัด                        8,720.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006729 19/3/2019

138 ซื
ออปุกรณ์                 1,444.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

     1,444.50 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

                       1,444.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006732 19/3/2019

139 จา้งทําโครงเครื7องเครื7องพมิพส์ามมติ ิ               57,220.39 เฉพาะเจาะจง บรษิัทซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั7น บเีคเค จํากัด    57,220.39 บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั7น บเีคเค จําก                      57,220.39 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006739 19/3/2019

140 ซื
อ ตูอ้บสญุญากาศ             406,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด  385,200.00 บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด                    385,200.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006743 19/3/2019

141 ซื
อ อปุกรณ์ควบคมุอัตราการไหลของกา๊ซไนโตรเจน             116,747.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิัล 
จํากัด

 116,747.70 บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิัล จ                    116,747.70 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006813 20/3/2019

142 ซื
อกระดาษ A4                 2,546.60 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคณุ
รักษ์

     2,546.60 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคณุ
รักษ์

                       2,546.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006823 20/3/2019

143 ซื
อ อะไหลเ่ครื7องปรับอากาศ               16,060.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด    16,060.70 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                      16,060.70 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006824 20/3/2019

144 จา้ง ซอ่มเครื7องสํารองไฟ (UPS)                 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด      8,346.00 บรษิัทเพาเวอรเ์มตคิ จํากัด                        8,346.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006825 20/3/2019

145 ซื
อ Hot plate stirrer             126,666.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

 126,666.60 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

                   126,666.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006826 20/3/2019

146 จา้งทําโปสเตอรน์ทิรรศการงาน NAC2019               24,000.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์    24,000.10 หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์                      24,000.10 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006837 20/3/2019

147 จา้งซอ่มอปุกรณ์จับช ิ
นงานพ่นเคลอืบ                 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิเมนท ์จํากัด      8,667.00 บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิเมนท ์จํากัด                        8,667.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006999 21/3/2019

148 ซื
อวัสดุ               17,692.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด    17,692.45 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด                      17,692.45 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006913 21/3/2019

149 ซื
อ เครื7องฟอกอากาศฆา่เชื
อโรค               26,410.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)    26,410.00 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                      26,410.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006915 21/3/2019

150 ซื
อ หลอดไฟ               28,355.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น แอนด ์ท ีอเิลคทรคิ    28,355.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น แอนด ์ท ีอเิลคทรคิ                      28,355.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006916 21/3/2019

151 ซื
ออปุกรณ์                 3,370.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด      3,370.50 บรษิัท แซมเพรพ จํากัด                        3,370.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006918 21/3/2019

152 ซื
อspare part               13,284.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด    13,284.05 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                      13,284.05 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006921 21/3/2019

153 ซื
อมา่นพรอ้มตดิตั 
ง               11,793.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบไีอดับบลวิ โพรดัคส ์จํากัด    11,793.35 บรษิัทบไีอดับบลวิ โพรดัคส ์จํากัด                      11,793.35 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006923 21/3/2019

154 จา้งทดสอบการกัดกร่อน               11,235.00 เฉพาะเจาะจง ว-ีแลป-เซอรว์สิ    11,235.00 ว-ีแลป-เซอรว์สิ                      11,235.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006928 21/3/2019

155 ซื
อนํ
ายางสด               30,923.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอสซ ีโกลบอลแลนซ ์จํากัด    30,923.00 บรษิัทเอสซ ีโกลบอลแลนซ ์จํากัด                      30,923.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006938 21/3/2019

156 ซื
อ Nitrogen gas                 3,124.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด      3,124.40 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                        3,124.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006940 21/3/2019

157 ซื
อ TGF beta3 ELISA kit               55,083.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด    55,083.60 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด                      55,083.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006941 21/3/2019

158 ซื
อ Muse Annexin V & Dead Cell Kit,               29,874.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด    29,874.40 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด                      29,874.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006942 21/3/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

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

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

159 ซื
อ Tip refill               21,828.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 
จํากัด

   21,828.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ
ง 
จํากัด

                     21,828.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006943 21/3/2019

160 ซื
อ Nitrogen Industrial                 1,123.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด      1,123.50 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                        1,123.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006944 21/3/2019

161 ซื
อ แผ่นฉนวนกันความรอ้น               42,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียริ7ง จํากัด    42,800.00 บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียริ7ง จํากัด                      42,800.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006950 21/3/2019

162 จา้ง เปลี7ยน Main Breaker Generator               56,977.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม    56,977.50 หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม                      56,977.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006956 21/3/2019

163 จา้ง Cal เครื7องไทเทรตอัตโนมัติ               15,782.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด    15,782.50 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด                      15,782.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006996 22/3/2019

164 จา้ง PM OVEN               23,700.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั7น เซ็นเตอรจ์ํากัด    23,700.50 บรษิัทเอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั7น เซ็นเตอรจ์ํากัด                      23,700.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006997 22/3/2019

165 จา้ง Cal Dispenser 1-10 ml                    749.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี7ปุ่ น)         749.00 สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี7ปุ่ น)                          749.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006998 22/3/2019

166 จา้งซอ่มอปุกรณ์จับช ิ
นงานพ่นเคลอืบ                 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิเมนท ์จํากัด      8,667.00 บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิเมนท ์จํากัด                        8,667.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006999 22/3/2019

167 จา้ง PM กลอ้ง                 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด      6,420.00 บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด                        6,420.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19007000 22/3/2019

168 ซื
อ เครื7องชั7งทศนยิม 2 ตําแหน่ง               99,296.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด    99,296.00 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด                      99,296.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007001 22/3/2019

169 ซื
อ โกร่งบดสาร                 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพรมนิ จํากัด      2,568.00 บรษิัท โพรมนิ จํากัด                        2,568.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007412 25/3/2019

170 ซื
อโตะ๊ซงิค์               42,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด    42,800.00 บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด                      42,800.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007049 25/3/2019

171 ซื
อประตหูอ้งสขุา             273,064.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลคราฟท ์โปรดัคส ์จํากัด  273,064.00 บรษิัท เวลคราฟท ์โปรดัคส ์จํากัด                    273,064.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007050 25/3/2019

172 จา้งคัดแยกเซโนสเฟียรจ์ากเถา้ลอย               37,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สม้เกลี
ยง ออ่นสอาด    37,500.00 นางสาว สม้เกลี
ยง ออ่นสอาด                      37,500.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007051 25/3/2019

173 จา้งที7ปรกึษาระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์             660,000.00 การจา้งที7ปรกึษา 
วธิเีฉพาะเจาะจง

มหาวทิยาลัยนเรศวร (งานบรกิารวชิาการ)  660,000.00 มหาวทิยาลัย นเรศวร (งานบรกิารวชิาการ)                    660,000.00 มคีวามชาํนาญเฉพาะ PO19006981 25/3/2019

174 ซื
อและตดิตั 
งมา่นมว้น               97,669.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบไีอดับบลวิ โพรดัคส ์จํากัด    97,669.23 บรษิัทบไีอดับบลวิ โพรดัคส ์จํากัด                      97,669.23 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007053 25/3/2019

175 ซื
ออปุกรณ์               18,725.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั7น จํากัด    18,725.00 บรษิัทไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั7น จํากัด                      18,725.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007062 25/3/2019

176 ซื
ออปุกรณ์               10,988.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัทอมานี คอรป์อเรชั7น จํากัด    10,988.90 บรษิัทอมานี คอรป์อเรชั7น จํากัด                      10,988.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007063 25/3/2019

177 ซื
อharddisk และ flashdrive                 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด      7,383.00 บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด                        7,383.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007064 25/3/2019

178 ซื
ออปุกรณ์ ตัดช ิ
นงาน               11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทสติ
ง อนิสทรูเมนท ์จํากัด    11,556.00 บรษิัท เทสติ
ง อนิสทรูเมนท ์จํากัด                      11,556.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007066 25/3/2019

179 ซื
อ GC Column               65,098.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด    65,098.80 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด                      65,098.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007074 25/3/2019

180 ซื
อ วัสดวุทิยาศาสตร์               10,903.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ
ง(ไทยแลนด)์จํากัด    10,903.30 บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ
ง(ไทยแลนด)์จํากัด                      10,903.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007131 26/3/2019

181 ซื
ออปุกรณ์สํานักงาน                 3,131.87 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)      3,129.93 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                        3,129.93 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007166 26/3/2019

182 ซื
อ วัสดสุ ิ
นเปลอืง               47,390.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด    47,390.30 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด                      47,390.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007167 26/3/2019

183 ซื
อ ลอ้รถเข็น                 1,020.78 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด      1,020.78 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด                        1,020.78 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007171 26/3/2019

184 ซื
อ WHATMAN FILTER PAPER                 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด      3,103.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                        3,103.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007173 26/3/2019

185 ซื
อ Argon Ultra High Purity                 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด      1,498.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                        1,498.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007175 26/3/2019

186 ซื
อ Silicon Oxide                    743.27 เฉพาะเจาะจง Ossila Ltd.         743.27 Ossila Ltd.                          743.27 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007176 26/3/2019

187 ซื
อ Poly(styrene-co-maleic anhydride),                 8,185.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด      8,185.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด                        8,185.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007178 26/3/2019

188 ซื
อ Polyurethane                 4,948.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเบลิ วัน เอ็นจเินียริ7ง จํากัด      4,948.75 บรษิัท เอเบลิ วัน เอ็นจเินียริ7ง จํากัด                        4,948.75 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007181 26/3/2019

189 ซื
อ แกส๊ Air zero                 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      6,420.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                        6,420.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007182 26/3/2019

190 ซื
อ สารเคมี               44,372.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด    44,372.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด                      44,372.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007186 26/3/2019

191 ซื
อ แกส๊ Argon                 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด      8,132.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                        8,132.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007188 26/3/2019

192 จา้งทํา แมพ่มิโลหะ                 5,885.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัดจันทรส์วา่งออโตเมตคิส์      5,885.00 หา้งหุน้สว่นจํากัดจันทรส์วา่งออโตเมตคิส์                        5,885.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007189 26/3/2019

193 ซื
อ แกส๊อารก์อน               11,877.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    11,877.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                      11,877.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007190 26/3/2019

194 ซื
อ หัวฉีด และ เสน้พลาสตกิ PVA               16,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด    16,819.99 บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด                      16,819.99 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007191 26/3/2019

195 ซื
อ สารเคมี                 8,645.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด      8,645.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                        8,645.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007192 26/3/2019

196 ซื
อ BINDER SHELF               10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั7น จํากัด    10,165.00 บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั7น จํากัด                      10,165.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007221 27/3/2019

197 ซื
อ ขวดใสต่ัวอยา่ง                 5,082.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด      5,082.50 บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด                        5,082.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007222 27/3/2019

198 ซื
อ Sodium chloride                 1,605.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์      1,605.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์                        1,605.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007223 27/3/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

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

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

199 ซื
อ Injector – Splitless Liner                 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ สเปค จํากัด      6,420.00 บรษิัท ซายน์ สเปค จํากัด                        6,420.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007227 27/3/2019

200 ซื
อ หมอ้บด                 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพรมนิ จํากัด      6,420.00 บรษิัท โพรมนิ จํากัด                        6,420.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007229 27/3/2019

201 ซื
อ อาหารเลี
ยงเชื
อ               13,161.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)    13,161.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)                      13,161.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007231 27/3/2019

202 ซื
อวัสดอุปุกรณ์                 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด      4,708.00 บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด                        4,708.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007232 27/3/2019

203 ซื
อ FID Jet               16,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด    16,692.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด                      16,692.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007233 27/3/2019

204 ซื
อวัสดอุปุการณ์                 5,949.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด      5,949.20 บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด                        5,949.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007234 27/3/2019

205 ซื
อสารเคมี               21,710.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด    21,710.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                      21,710.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007236 27/3/2019

206 ซื
ออปุกรณ์               11,277.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด    11,277.80 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด                      11,277.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007237 27/3/2019

207 ซื
อ โตะ๊ประชมุและเกา้อี
สํานักงาน               50,362.76 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด    50,362.76 บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด                      50,362.76 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007241 27/3/2019

208 ซื
อ โตะ๊ประชมุและเกา้อี
สํานักงาน               50,362.76 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด    50,362.76 บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด                      50,362.76 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007240 27/3/2019

209 ซื
อ โตะ๊ประชมุและเกา้อี
สํานักงาน               50,362.76 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด    50,362.76 บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด                      50,362.76 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007241 27/3/2019

210 ซื
อ โตะ๊ประชมุและเกา้อี
สํานักงาน               50,362.76 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด    50,362.76 บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด                      50,362.76 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007240 27/3/2019

211 ซื
อเม็ดลกูปืนสําหรับใชใ้นงานวจิัย                 1,605.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์      1,605.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์                        1,605.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007244 27/3/2019

212 ซื
อ Mini PC               21,079.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด    21,079.00 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด                      21,079.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007255 27/3/2019

213 ซื
อ อปุกรณ์               40,660.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ เซอรว์สิ แอนด ์ซัพ
พลาย

   40,660.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ เซอรว์สิ แอนด ์ซัพ
พลาย

                     40,660.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007258 27/3/2019

214 ซื
อ Buffer Solution                 7,126.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด      7,126.20 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด                        7,126.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007261 27/3/2019

215 ซื
อ Hydrochloric acid 37%                    791.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด         791.80 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด                          791.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007262 27/3/2019

216 จา้ง เคลอืบผวิช ิ
นงาน               52,697.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ็คมี7 อนิเตอรเ์นชั7นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

   52,697.50 บรษิัท แอ็คมี7 อนิเตอรเ์นชั7นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

                     52,697.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19007263 27/3/2019

217 ซื
อ pouring ring                 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

     5,564.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

                       5,564.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007264 27/3/2019

218 ซื
อ petri dish               16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด    16,050.00 บรษิัท บรษิัท กบิไทย จํากัด (สํานักงานใหญ่)                      16,050.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007265 27/3/2019

219 จา้ง เตรยีมแทง่ปนู               21,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมถิ7น ซา้ยขวา    21,600.00 นาย สมถิ7น ซา้ยขวา                      21,600.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007266 27/3/2019

220 ซื
อ Glove Bag               21,828.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิัล 
จํากัด

   21,828.00 บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิัล จ                      21,828.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007303 28/3/2019

221 ซื
อวัสดวุทิยาศาสตร์               24,374.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด    24,374.60 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด                      24,374.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007304 28/3/2019

222 ซื
อวัสดวุทิยาศาสตร์                 6,120.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน      6,120.40 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน                        6,120.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007305 28/3/2019

223 ซื
อตน้ไม ้                 6,527.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทกานตร์ว ีแลนดส์เคป แอนด ์ดไีซน์ 
จํากัด

     6,527.00 บรษิัทกานตร์ว ีแลนดส์เคป แอนด ์ดไีซน์ จํากัด                        6,527.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007306 28/3/2019

224 ซื
อวัสดวุทิยาศาสตร์                 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด      8,560.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด                        8,560.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007307 28/3/2019

225 ซื
อวัสดวุทิยาศาสตร์                 1,177.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด      1,177.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                        1,177.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007308 28/3/2019

226 ซื
อชดุโคมไฟตดิผนังและหลอด LED                 6,543.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไลทต์ ิ
ง แอนด ์อคีวปิเมนท ์จํากัด 
(มหาชน)

     6,543.05 บรษิัทไลทต์ ิ
ง แอนด ์อคีวปิเมนท ์จํากัด 
(มหาชน)

                       6,543.05 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007309 28/3/2019

227 ซื
อแผ่นสแตนเลสและแผ่นอคลิคิ                 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด      4,066.00 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด                        4,066.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007310 28/3/2019

228 ซื
อ SEROLOGICAL PIPETTE               12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด    12,840.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด                      12,840.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007314 28/3/2019

229 จา้งบคุคลมาปฏบิัตงิาน               57,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณวรรณ์ศา สขุมาดํารง    57,000.00 นางสาว ณวรรณ์ศา สขุมาดํารง                      57,000.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007312 28/3/2019

230 ซื
อ SEROLOGICAL PIPETTE               12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด    12,840.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด                      12,840.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007314 28/3/2019

231 ซื
อ ฐานรองรางแขวนชิ
นงาน               32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ. อ.ี พรซีชิั7น จํากัด    32,100.00 บรษิัท ไอ. อ.ี พรซีชิั7น จํากัด                      32,100.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007315 28/3/2019

232 ซื
อ ซองบรรจวุชภัณฑป์ลอดเชื
อ                 4,333.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เมดคิัล จํากัด      4,333.50 บรษิัท บอรเ์นียว เมดคิัล จํากัด                        4,333.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007316 28/3/2019

233 ซื
อ อปุกรณ์อเิล็คทรอนกิส์               13,027.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด    13,027.25 บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด                      13,027.25 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007317 28/3/2019

234 ซื
อ Autopipette และสารเคมี               13,321.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั7น จํากัด    13,321.50 บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั7น จํากัด                      13,321.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007318 28/3/2019

235 ซื
อ เครื7องมอืสอบเทยีบอณุหภมูิ             167,613.36 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด  167,613.36 บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด                    167,613.36 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007327 28/3/2019

236 ซื
อ แบตเตอรี7เพื7อกักเก็บพลังงาน               41,409.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชา้งการไฟฟ้า โดย นายสทิธศิักดิ� กฤษดา
เดชากลุ

   41,409.00 ชา้งการไฟฟ้า                      41,409.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007328 28/3/2019

237 จา้ง ทําชดุอปุกรณ์บรรจนุํ
ายาง             321,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็น.เทคโนโลย ีแมชชนี จํากัด  321,000.00 บรษิัท เอสเอ็ม.เทคโนโลย ีแมชชนี จํากัด                    321,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19007330 28/3/2019

238 ซื
อ นํ
ายาทดสอบรอยรา้ว                 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกษตรภัณฑ ์จํากัด      7,704.00 บรษิัท เกษตรภัณฑ ์จํากัด                        7,704.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007345 28/3/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

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

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

239 ซื
อ เครื7องพมิพส์ามมติ ิ             197,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นีโอเทค จํากัด  197,950.00 บรษิัท นีโอเทค จํากัด                    197,950.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007360 28/3/2019

240 ซื
อ หมกึพมิพ์               24,759.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด    24,759.80 บรษิัทโฟทกีา้ จํากัด                      24,759.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007389 29/3/2019

241 ซื
อ Quality Control Std               26,050.22 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด    26,050.22 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด                      26,050.22 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007390 29/3/2019

242 จา้ง เปลี7ยนพรมหอ้งประชมุ             174,872.24 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คารเ์ปท อนิเตอรแ์นชั7นแนล ไทย
แลนดจ์ํากัด (มหาชน)

 174,872.24 บรษิัทคารเ์ปท อนิเตอรแ์นชั7นแนล ไทยแลนด์
จํากัด (มหาชน)

                   174,872.24 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19007391 29/3/2019

243 ซื
อ วัสดสุ ิ
นเปลอืง               11,791.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด    11,791.40 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                      11,791.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007395 29/3/2019

244 ซื
อ M-Bond               10,486.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

   10,486.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

                     10,486.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007405 29/3/2019

245 จา้ง ปรับปรุงพื
นหอ้งปฏบิัตกิาร             320,946.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออล ์เอ็นจเินียริ7ง จํากัด  320,946.50 บรษิัท ออล ์เอ็นจเินียริ7ง จํากัด                    320,946.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19007409 29/3/2019

246 จา้ง PM  Laminar Flow               12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด    12,840.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด                      12,840.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19007410 29/3/2019

247 จา้ง PM    GCMS               18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด    18,190.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด                      18,190.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19007411 29/3/2019

248 ซื
อ โกร่งบดสาร                 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพรมนิ จํากัด      2,568.00 บรษิัท โพรมนิ จํากัด                        2,568.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007412 29/3/2019

249 จา้ง BM   GCMS               88,168.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด    88,168.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด                      88,168.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007413 29/3/2019

250 ซื
อ ปั
มนํ
าอัตโนมัติ               25,048.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด    25,048.70 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด                      25,048.70 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007414 29/3/2019

251 ซื
อ Diamond Blade               21,935.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจบ๊เซน่ แอนด ์เจส๊เซน่ เทคโนโลยี7 
(ท)ี จํากัด

   21,935.00 บรษิัท เจบ๊เซน่ แอนด ์เจส๊เซน่ เทคโนโลยี7 
(ท)ี จํากัด

                     21,935.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007415 29/3/2019

252 ซื
ออะไหล ่PM TWIN SCREW EXTRUDER               10,283.77 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียริ7ง จํากัด    10,283.77 บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียริ7ง จํากัด                      10,283.77 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007416 29/3/2019

253 ซื
อ Holey Carbon Grid               15,515.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

   15,515.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

                     15,515.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007417 29/3/2019

254 ซื
ออะไหล ่ซอ่มเครื7องมอื Microwave                 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด      5,350.00 ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด                        5,350.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007418 29/3/2019

255 ซื
อ สารมาตรฐาน               19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด    19,260.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด                      19,260.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007419 29/3/2019

256 จา้ง PM+Cal เครื7องทดสอบความคงทนของสตีอ่แสง               53,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรเมซี7 ซัพพลาย จํากัด    53,500.00 บรษิัท ไพรเมซี7 ซัพพลาย จํากัด                      53,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19007420 29/3/2019

257 ซื
อ VIAL ASSY, SEPTUM               14,348.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด    14,348.70 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด                      14,348.70 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007421 29/3/2019

258 ซื
อผงหมกึ                 5,890.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด      5,890.35 บรษิัทโฟทกีา้ จํากัด                        5,890.35 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007422 29/3/2019

259 จา้งทําป้าย               12,305.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี    12,305.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี                      12,305.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007423 29/3/2019

260 ซื
อสารเคมี               28,360.36 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด    28,360.35 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด                      28,360.35 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007424 29/3/2019

261 ซื
อสารเคมี               21,988.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด    21,988.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                      21,988.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007426 29/3/2019

262 ซื
ออปุกรณ์                 5,178.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด      5,178.80 บรษิัทโฟทกีา้ จํากัด                        5,178.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007427 29/3/2019

263 ซื
อ Power Supply                    695.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด         695.50 บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด                          695.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007428 29/3/2019

264 จา้งซอ่มเครื7อง GC/MS               89,880.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ สเปค จํากัด    89,880.00 ซายน์ สเปค จํากัด                      89,880.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19007433 29/3/2019

92 ซื
อ เม็ดพลาสตกิ                 6,286.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอฟ. ซปุเปอรเ์ซลล ์จํากัด      6,286.25 บรษิัทเอ.เอฟ. ซปุเปอรเ์ซลล ์จํากัด                        6,286.25 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19006626 7/3/2019

139 จา้งตดิตั 
งและรื
อถอนผนังและบานประตู               30,602.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอ็น.เอส.ดับบลวิ 
เซอรว์สิ

   30,602.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอ็น.เอส.ดับบลวิ 
เซอรว์สิ

                     30,602.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006702 12/3/2019

167 จา้งทําโปสเตอรน์ทิรรศการงาน NAC2019               24,000.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค    24,000.10 หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์                      24,000.10 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006837 18/3/2019

197 จา้งซอ่มอปุกรณ์จับช ิ
นงานพ่นเคลอืบแนวนอน                 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิเมนท ์จํากัด      8,667.00 บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิเมนท ์จํากัด                        8,667.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19006999 21/3/2019

211 ซื
อ SEROLOGICAL PIPETTE               12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด    12,840.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด                      12,840.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007314 28/3/2019

254 ซื
อ โกร่งบดสาร                 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพรมนิ จํากัด      2,568.00 บรษิัท โพรมนิ จํากัด                        2,568.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007412 25/3/2019
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