
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 แกส๊ Oxygen                   6,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด           6,955.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                        6,955.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007444 1/4/2019
2 จา้ง เก็บตัวอยา่งนํ
าประปาอาคาร MTEC+ Pilot Plant                 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอแอลเอส แลบอราทอรีF กรุ๊ป

(ประเทศไทย) จํากัด
        18,190.00 บรษิัทเอแอลเอส แลบอราทอรีF กรุ๊ป

(ประเทศไทย) จํากัด
                     18,190.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007445 1/4/2019

3 จา้ง เพืFอวเิคราะหค์ลอไรดแ์ละซัลเฟตในบรรยากาศ 13 ตัวอยา่ง                   9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยปารค์เกอรไ์รซิFง จํากัด           9,630.00 ไทยปารค์เกอรไ์รซิFง จํากัด                        9,630.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007449 1/4/2019
4 จา้ง เปลีFยน filter  ตูอ้บเพาะเชื
อแบบใชก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ 

 [8801-001-0001-0000067-000]     M 432
                18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด         18,190.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด                      18,190.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
PO19007450 1/4/2019

5 ซื
อ Nickel Foam                   3,477.50 เฉพาะเจาะจง รา้นออลยนูีดโดยนายอดลุยพ์ันธ ์  พมิพ์
สวัสดิ]

          3,477.50 รา้นออลยนูีดโดยนายอดลุยพ์ันธ ์  พมิพ์
สวัสดิ]

                       3,477.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007452 1/4/2019

6 จา้ง บํารุงรักษาเครืFองมอืหมายเลขครุภัณฑ ์
6630-027-0001-0000042-000 หมายเลขครุภัณฑ ์
6625-011-0001-0000015-000 และหมายเลครุภัณฑ ์
6625-011-0001-0000013-000

               172,056.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด       172,056.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด                    172,056.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19007453 1/4/2019

7 ซื
อ เครืFองสําหรับผสม (dosing and mixing) วัสดหุลายชนดิ                440,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทโมตัน (ประเทศไทย) จํากัด       471,549.00 บรษิัทโมตัน (ประเทศไทย) จํากัด                    471,549.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19007464 1/4/2019

8 ซื
อ เครืFอง Extensional rheometer             2,889,000.00        2,700,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด    2,889,000.00 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด                 2,889,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19007475 1/4/2019

9 ซื
อ Isopropanol AR.grade (2.5 ลตริ/ขวด) Qrec, Newzealand                   2,418.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์           2,418.20 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์                        2,418.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007517 2/4/2019

10 ซื
อ COPPER POWDER - 150 UM (N)                 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ็คมีF อนิเตอรเ์นชัFนแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

        21,400.00 บรษิัท แอ็คมีF อนิเตอรเ์นชัFนแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

                     21,400.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007518 2/4/2019

11 ซื
อ Air zero สําหรับวเิคราะห ์NO                   6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)           6,420.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

                       6,420.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007519 2/4/2019

12 ซื
อ ดเีอนเอสายสั 
นสังเคราะห์                   4,924.14 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,924.14 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                        4,924.14 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007520 2/4/2019
13 ซื
อ ชดุ electrolysis cell  เพืFอหาสภาวะทีFเหมาะสมในการผลติ

ไฮโดรเจนจากกระบวนการไฮบรดิคอปเปอรค์ลอไรด์
                  3,219.82 เฉพาะเจาะจง FUEL CELL TECHNOLOGIES, INC           3,219.82 FUEL CELL TECHNOLOGIES, INC                        3,219.82 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007523 2/4/2019

14 ซื
อ เพืFอใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิารตา่งๆ ใน TSMA                 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด         27,820.00 บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                      27,820.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007524 2/4/2019
15 จา้ง ทําแมพ่มิพส์ําหรับขึ
นรูปดอกยางลอ้                497,978.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็นจเินียริFง อนิทเิกรท       497,978.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็นจเินียริFง อนิทเิกรท                    497,978.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007526 2/4/2019
16 ซื
อ ชดุทดสอบปรมิาณทองแดง (SPECTROQUANT COPPER 

TEST)
                  8,688.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด           8,688.40 บรษิัท เมอรค์ จํากัด                        8,688.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007591 3/4/2019

17 ซื
อ ถุงมอืไนไตรไมม่แีป้ง 100% สเีขยีว ไซส ์L                   4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด           4,708.00 บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด                        4,708.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007593 3/4/2019
18 ซื
อ X-ray Tube อะไหลส่ําหรับเครืFอง XRD System Xpert PRO 

PANAlytical หมายเลขครุภัณฑ ์6635-015-0001-0000008-000
               385,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทธูตีา้ เทคโนโลย ีจํากัด       385,200.00 บรษิัท ทธูตีา้ เทคโนโลย ีจํากัด                    385,200.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007595 3/4/2019

19 ซื
อ วัสดซุอ่มอปุกรณ์ Beam Detector (ระบบตรวจจับและสง่
สัญญาณเตอืนภัย)

                  1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด           1,284.00 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด                        1,284.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007598 3/4/2019

20 ซื
อ มดีขดูลอกและสเปรย ์ลอกสติ}กเกอร์                   1,017.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,017.00 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                        1,017.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007600 3/4/2019
21 จา้ง การเก็บตัวอยา่งนํ
าชะเถา้และเถา้ถ่านหนิเพืFอวเิคราะหม์ลสาร

ในการประเมนิวัฏจักรชวีติของ
               151,619.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) 

จํากัด สาขาเชยีงใหม่
      151,619.00 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย)

 จํากัด สาขาเชยีงใหม่
                   151,619.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
PO19007601 3/4/2019

22 ซื
อ Ethanol AR Grade ขนาด 4 ลติร จํานวน 8 ขวด เพืFอใชใ้น
การทดสอบตัวอยา่ง

                  9,416.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           9,416.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด                        9,416.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007620 3/4/2019

23 ซื
อ Syringe Filter/Plastic Syringes                 11,299.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัทอมานี คอรป์อเรชัFน จํากัด         11,299.20 บรษิัทอมานี คอรป์อเรชัFน จํากัด                      11,299.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007623 3/4/2019
24 จา้ง การจา้งเก็บแบบสอบถามความเต็มใจจะจา่ยเพืFอการฟื
นฟู

ระบบนเิวศป่าเขาหนิปนู จ.สระบรุี
                18,875.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กานตช์นก ไทรบรุี         18,875.00 นางสาว กานตช์นก ไทรบรุี                      18,875.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
PO19007626 3/4/2019

25 ซื
อ เปลีFยนกระจกหนา้ตา่งบานเลืFอนหอ้ง MP122                   4,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พเิชษฐ ์สดุงาม           4,000.00 นาย พเิชษฐ ์สดุงาม                        4,000.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007675 4/4/2019
26 ซื
อ ขวด Vial 5ml และขวดเก็บตัวอยา่ง                   6,922.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด           6,922.90 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด                        6,922.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007678 4/4/2019
27 ซื
อ โซเดยีมไฮดรอกไซค ์ โพแตสเซยีสคลอไรค ์ และกระดาษ

กรองเบอร ์1
                  2,118.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์           2,118.60 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์                        2,118.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007681 4/4/2019

28 ซื
อ ALUMINUM FRAME                 34,458.31 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด         34,458.31 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด                      34,458.31 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007687 4/4/2019
29 จา้งทีFปรกึษา ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบาย

 ทีFเกีFยวกับการใชง้านระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานทางเลอืก
               450,000.00 การจา้งทีFปรกึษา วธิี

เฉพาะเจาะจง
มลูนธิสิถาบันวจิัยเพืFอการพัฒนาประเทศ
ไทย

      450,000.00 มลูนธิสิถาบันวจิัยเพืFอการพัฒนาประเทศ
ไทย

                   450,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19007715 4/4/2019

30 ซื
อ Tween 80 และ Lecithin                   4,226.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด           4,226.50 บรษิัท เมอรค์ จํากัด                        4,226.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007719 4/4/2019
31 ซื
อ MiniChrom TOYOPEARL HW-40F, 5mL Partice size 45 

um
                12,583.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด         12,583.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                      12,583.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007734 4/4/2019

32 ซื
อ   Argon Industrial Grade 99.99%                 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด         22,256.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                      22,256.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007739 4/4/2019
33 ซื
อ เครืFองรโีอมเิตอร ์แบบ controlled stress             2,675,000.00        2,500,000.00 คัดเลอืก บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด    2,675,000.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด                 2,675,000.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007763 5/4/2019
34 จา้ง PM+Cal เครืFองวเิคราะหห์าปรมิาณคารบ์อนอนิทรรีวม -TOC-V

 6630-027-0001-0000002-000     -TOC-L 6630-027-0001-
0000157-000   M 431 No. 94,95

                53,735.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออโตเมชัFน เซอรว์สิ จํากัด         53,735.40 บรษิัท ออโตเมชัFน เซอรว์สิ จํากัด                      53,735.40 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19007784 5/4/2019

35 จา้ง ทําช ิ
นสว่นแผ่นรองของชดุอปุกรณ์ (ทําจากวัสดอุลมูเินียม)                 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัFน จํากัด         21,400.00 บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัFน จํากัด                      21,400.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19007790 9/4/2019

36 จา้ง ทําช ิ
นงานสําหรับทดสอบ (วัสดจุากเหล็ก)                   8,699.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พานทองอัลไลแอนซ ์จํากัด           8,699.10 บรษิัท พานทองอัลไลแอนซ ์จํากัด                        8,699.10 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19007791 9/4/2019

37 ซื
อ กระดาษเชด็มอื L - FOLD                 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด         19,260.00 บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด                      19,260.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007799 9/4/2019
38 ซื
อ TONER BLACK  HPI-CF230A :                   4,130.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด           4,130.20 บรษิัทโฟทกีา้ จํากัด                        4,130.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007802 9/4/2019
39 ซื
อ วัสดอุปุกรณ์สําหรับงานวจิัย 11 รายการ                 16,203.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด         16,203.51 บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด                      16,203.51 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007807 9/4/2019
40 ซื
อ Poly(styrene sulfonic acid sodium salt) Mw.300,000                 31,404.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด         31,404.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                      31,404.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007810 9/4/2019

41 ซื
อ Enzyme สําหรับวเิคราะห ์Oligosaccharides                 54,249.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด         52,216.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ี
จํากัด

                     52,216.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007813 9/4/2019

42 ซื
อ สารลละายมาตราฐานสําหรับเครืFอง IC                 13,417.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด         13,417.80 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด                      13,417.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007815 9/4/2019
43 ซื
อ magnetic bar, บิ}กเกอรแ์กว้, และกระบอกตวง                   4,686.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด           4,686.60 บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด                        4,686.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007819 9/4/2019
44 ซื
อ สารเคม ีammonia solution 25%                 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด         54,570.00 บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด                      54,570.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007820 9/4/2019
45 ซื
อ Erlenmeyer flask 1000ml and filtering flask 1000 ml                   4,986.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์

จํากัด
          4,986.20 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์

 จํากัด
                       4,986.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007821 9/4/2019

46 ซื
อ Dry-Box glove, Neoprene pore size 8 นิ
ว                   9,469.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด           9,469.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                        9,469.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007832 9/4/2019

47 ซื
อ เอนไซม ์Pectinesterase เพืFอใชใ้นงานวจิัย                 24,075.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         24,075.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน                      24,075.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007833 9/4/2019

วนัที	 1-30 เมษายน 2562

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน 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

48 ซื
อ แกส๊ Air Zero                   3,370.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด           3,370.50 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                        3,370.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007834 9/4/2019
49 ซื
อ แกส๊ออกซเิจน                   7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด           7,704.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                        7,704.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007835 9/4/2019
50 ซื
อ Vortex Mixer                   7,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครืFองมอืวทิย ์จํากัด           7,000.00 บรษิัท พ.ีท.ีเครืFองมอืวทิย ์จํากัด                        7,000.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007837 9/4/2019
51 ซื
อ GPC column สําหรับวเิคราะห ์Oligosaccharides                 75,114.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด         75,114.00 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด                      75,114.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007838 9/4/2019
52 ซื
อ สาย Power Cord                   1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด           1,284.00 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด                        1,284.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007846 9/4/2019
53 จา้ง ซอ่มเครืFองตแีป้ง หมายเลขครุภัณฑ ์

7330-005-0001-0000010-000
                  3,103.00 เฉพาะเจาะจง กติตวิัฒนา           3,103.00 กติตวิัฒนา                        3,103.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
PO19007849 9/4/2019

54 ซื
อ เซ็นเซอรว์ัดระยะดว้ยแสงเลเซอร ์โดยเซนเซอรท์ีFจะจัดซื
อ 2 
ช ิ
นนี
เป็นรุ่นวัดระยะทางไกล 5 เมตร 1 ช ิ
นใชส้ําหรับตรวจหาสิFงกดี
ขวางรอบตัวและรุ่นวัดระยะทางไกล 10 เมตร 1 ช ิ
นสําหรับใชใ้น
การสรา้งแผนทีFและระบตุําแหน่งหุน่ยนต์

               109,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซนเทค อนิดัสตรสี ์จํากัด       109,140.00 บรษิัท เซนเทค อนิดัสตรสี ์จํากัด                    109,140.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007854 9/4/2019

55 จา้ง  BM  Vacuum Pump WELCH 1402 ของ Vacuum Oven  
[Vaccuum Oven Binder] [OVN-BIOMAT-04] [6640-016-
0001-0000135-000]   M 415

                19,153.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคัFม เทคโนโลย ีจํากัด         19,153.00 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคัFม เทคโนโลย ี
จํากัด

                     19,153.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19007858 9/4/2019

56 จา้ง PM เครืFอง UNVERSAL WATER JACLCET 
INCULATOR[CO2 Incubator FORMA]  
[6695-027-0001-0000011-000]   ยีFหอ้ Forma S/N 
28183-1392     M 411       No.133

                  3,745.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย           3,745.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย                        3,745.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19007860 9/4/2019

57 จา้ง สอบเทยีบเครืFองชัFงของศนูย ์MTEC จํานวน 49 เครืFอง  
เพืFอใหเ้ครืFองชัFงของศนูย ์MTEC มคีวามพรอ้มใชง้านและ
เทีFยงตรงมากทีFสดุ ตามแผนทีFกําหนด รายละเอยีดตามใบเสนอ
ราคา (เอกสารแนบ)

                74,993.74 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชัFน เซ็นเตอร์
จํากัด

        74,993.63 บรษิัทเอส พ ีซ ีแคลลเิบรชัFน เซ็นเตอร์
จํากัด

                     74,993.63 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19007861 9/4/2019

58 จา้ง ปรับปรุงระบบเสยีงตามสายอาคาร MTEC และอาคาร MTEC 
Pilot Plant

               326,852.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากัด       326,852.90 บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากัด                    326,852.90 ราคาตํFาสดุ PO19007875 10/4/2019

59 ซื
อ วัสดสุ ิ
นเปลอืงเพืFอใชใ้นแผนกวศิวกรรมสนับสนุนสว่นงาน
บรกิารงานเชืFอม

                  1,037.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด           1,037.90 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด                        1,037.90 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007903 10/4/2019

60 จา้ง ทํากระดาษหัวจดหมาย                 50,825.00 เฉพาะเจาะจง สวุรรณการพมิพ ์(1999)         50,825.00 สวุรรณการพมิพ ์(1999)                      50,825.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007914 10/4/2019
61 ซื
อ ZINC 1000 PPM                   2,335.81 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด           2,335.81 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด                        2,335.81 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19007932 10/4/2019
62 จา้ง จัดจา้ง BM ปั} มสญุญากาศทีFทํางานร่วมกับ glovebox       

Glovebox System[Glovebox &Gas Purification Systemย] 
[GBX-EMS-01] [6630-027-0001-0000117-000]  M125

                26,643.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคัFม เทคโนโลย ีจํากัด         26,643.00 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคัFม เทคโนโลย ี
จํากัด

                     26,643.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19007940 10/4/2019

63 จา้ง จา้งซอ่มเครืFองสํารองไฟฟ้า CLEANLINE TS-40KVA                 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด         14,124.00 บรษิัทเพาเวอรเ์มตคิ จํากัด                      14,124.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19007941 10/4/2019

64 จา้ง สอบเทยีบเครืFองมอื เครืFองชัFง METTLER TOLEDO ของศนูย์
 MTEC จํานวน 32 เครืFองใหม้คีวามพรอ้มใชง้านและเทีFยงตรง
มากทีFสดุ ตามแผนทีFกําหนด รายละเอยีดตามใบเสนอราคา 
(เอกสารแนบ)

               146,616.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากัด

      146,616.75 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากัด

                   146,616.75 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008018 11/4/2019

65 ซื
อ จัดซื
อแบตเตอรีF PLC ของเครืFองฉีดโลหะผง                   5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายมาศ กาวชิยัคํา           5,600.00 นางสาวประกายมาศ กาวชิยัคํา                        5,600.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008028 11/4/2019
66 จา้ง PM Glovebox System  [Glovebox &Gas Purification 

System]   [GBX-EMS-01] [6630-027-0001-0000117-000]   
M 125 L

                10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด ์จํากัด         10,700.00 บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด ์จํากัด                      10,700.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008029 11/4/2019

67 ซื
อ COMMERCIAL GRADE 18L TRA006                   5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           5,778.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด                        5,778.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008030 11/4/2019

68 ซื
อ พัดลมไอเย็น MITSUTA แบบตั 
งพื
น รุ่น MITS160                 33,457.94 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติซตูา้ (ประเทศไทย) จํากัด         35,800.00 บรษิัท มติซตูา้ (ประเทศไทย) จํากัด                      35,800.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008031 11/4/2019

69 ซื
อ เครืFอง Dehumidifier model UDR-8138 (Capacity 138L/d)                 41,895.00 เฉพาะเจาะจง   บรษิัท ยนูคิ ไคลเมท โพรเฟสชนันัล 
แอนด ์เอ็นยเินียริFง จํากัด

        41,895.00   บรษิัท ยนูคิ ไคลเมท โพรเฟสชนันัล 
แอนด ์เอ็นยเินียริFง จํากัด

                     41,895.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008032 11/4/2019

70 ซื
อ Medium and supplement เพืFอใชใ้นงานวจิัย                 42,553.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         42,553.90 บรษิัท กบิไทย จํากัด                      42,553.90 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008033 11/4/2019

71 ซื
อ แกส๊  Nitrogen (N2) 99.99%                   4,793.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด           4,793.60 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                        4,793.60 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008034 11/4/2019

72 ซื
อ แกส๊  CY MXX 2COM IN N2 47S CGA580                   8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด           8,560.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                        8,560.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008036 11/4/2019

73 ซื
อ Hydrogen peroxide solution 30%                   1,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด           1,926.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                        1,926.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008037 11/4/2019

74 ซื
อ Rinsing Pipette Washer เพืFอใชใ้นงานวจิัย                 13,182.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

        13,182.40 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์
 จํากัด

                     13,182.40 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008038 11/4/2019

75 ซื
อ เครืFองชัFงนํ
าหนักยีFหอ้ TOLEDO  MODEL BBA236-4A15R/S                 35,438.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากัด

        35,438.40 บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากัด

                     35,438.40 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008040 11/4/2019

76 ซื
อ Helium & Oxygen gas เพืFอใชใ้นการทดสอบทางความรอ้น
ของวัสดุ

                  9,084.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)           9,084.30 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

                       9,084.30 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008041 11/4/2019

77 จา้ง จา้งบรกิารบํารุงรักษาระบบดับเพลงิอัตโนมัต ิหอ้งคอมพวิเตอร์
 (M328) อาคาร MTEC

                  7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนตี
ไฟร ์จํากัด           7,704.00 บรษิัท แอนตี
ไฟร ์จํากัด                        7,704.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008042 11/4/2019

78 ซื
อ เครืFองคอมพวิเตอร ์Laptop                197,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีทอรน์ติี
 จํากัด       197,950.00 บรษิัท อเีทอรน์ติี
 จํากัด                    197,950.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008095 17/4/2019
79 ซื
อ สารเคมสีําหรับทํา solvent  สําหรับวัดคา่ Peroxide ใน

นํ
ามันไบโอดเีซล
                  2,140.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์           2,140.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์                        2,140.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008111 17/4/2019

80 ซื
อ Standard dextran สําหรับวเิคราะห ์GPC                 71,663.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โอเมกา้ ไซน์แอนตฟิิค (ประเทศ
ไทย)

        71,663.25 บรษิัท โอเมกา้ ไซน์แอนตฟิิค (ประเทศ
ไทย)

                     71,663.25 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008114 17/4/2019

81 ซื
อ ซื
อเครืFองฉาย LCD Projector พรอ้มจอรับภาพ เนืFองจาก
ภายในหอ้ง M 404 อาคาร MTEC ไดม้กีารปรับปรุงพื
นทีFเพืFอใช ้
เป็นหอ้งประชมุ จํานวน 2 หอ้ง  จงึมคีวามจําเป็นตอ้งจัดหาอปุกรณ์
เพืFอรองรับการใชง้านของหอ้งประชมุดังกลา่ว

                81,320.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากัด         81,320.00 บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากัด                      81,320.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008115 17/4/2019

82 ซื
อ ซื
อเครืFองบันทกึภาพ (DVR) และ HDD เพืFอเปลีFยนทดแทน
เครืFองบันทกึภาพ (DVR) ของเดมิทีFตดิตั 
งทีFหอ้ง MP101

                29,665.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มเีดยี เสริซ์ จํากัด         29,665.75 บรษิัท มเีดยี เสริซ์ จํากัด                      29,665.75 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008117 17/4/2019

83 จา้ง ซอ่มแซมเครืFองมอื High Resolution Deskop Image 
System หมายเลขครุภัณฑ ์6650-002-0001-0000243-000

               112,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครส นาโนโซลชูัFน (ประเทศไทย) 
จํากัด

      112,350.00 บรษิัท เครส นาโนโซลชูัFน (ประเทศไทย) 
จํากัด

                   112,350.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008131 18/4/2019

84 ซื
อ วัสดใุชส้อยในหอ้งปฏบิัตกิาร(Macro-Cuvette PS.2.5ml.)                   4,859.82 เฉพาะเจาะจง บรษิัทยเูนีFยน ซายน์ จํากัด           5,200.01 บรษิัทยเูนีFยน ซายน์ จํากัด                        5,200.01 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008133 18/4/2019
85 จา้ง จัดจา้งซอ่มเครืFองบดความเร็วสงู BALL MILL 75CM  

[MIL-HSF-04]    3419-007-0001-000014-0000     M 211
                53,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เรณู อนิทรจ์ันทร์         53,900.00 นางสาว เรณู อนิทรจ์ันทร์                      53,900.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
PO19008134 18/4/2019

86 ซื
อ ขอสัFงซื
อหมกึพมิพ ์(เครืFองพมิพ ์Brother) สําหรับใชใ้น
ภารกจิของสํานักงาน

                  7,586.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด           7,586.30 บรษิัทโฟทกีา้ จํากัด                        7,586.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008135 18/4/2019
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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

87 จา้ง ทําการซื
ออะไหล ่PM  เครืFอง smoke meter 415SE          
เลขครุภัณท ์6670-001-0001-0000436-000   M130 PM  1 
ครั
ง/ปี

                51,360.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอวแีอล เอสอเีอ แอนด ์ออสเตรเลยี
 จํากัด

        51,360.00 บรษิัท เอวแีอล เอสอเีอ แอนด ์
ออสเตรเลยี จํากัด

                     51,360.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008136 18/4/2019

88 ซื
อ Supprt Film Grids, Carbon Film, 200 Mesh (EMS-3 
CF200-CU/50)

                26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

        26,750.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์
 จํากัด

                     26,750.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008169 19/4/2019

89 ซื
อ แบตเตอรีFสํารอง แขนกลสําหรับงานวจิัย                   2,407.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด           2,407.50 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                        2,407.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008171 19/4/2019

90 ซื
อ FEP สําหรับใชใ้นงานวจิัย                   5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชัFน จํากัด           5,885.00 บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชัFน จํากัด                        5,885.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008180 19/4/2019
91 ซื
อ ตรวจเชค็และซอ่มบํารุงเครืFองความเคน้ตกตา้ง                 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด         29,960.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด                      29,960.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008181 19/4/2019
92 ซื
อ หลอด LED และโคมแขวน LED                 16,149.89 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไลทต์ ิ
ง แอนด ์อคีวปิเมนท ์จํากัด 

(มหาชน)
        16,149.88 บรษิัทไลทต์ ิ
ง แอนด ์อคีวปิเมนท ์จํากัด 

(มหาชน)
                     16,149.88 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008183 19/4/2019

93 ซื
อ ตะแกรงสําหรับคัดแยกอนุภาคของวัสดุ                   6,313.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซอยลเ์ทสติ
งสยาม จํากัด           6,313.00 บรษิัท ซอยลเ์ทสติ
งสยาม จํากัด                        6,313.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008185 19/4/2019
94 จา้ง การจา้งรวบรวมขอ้มลูเกีFยวกับการรไีซเคลิและมลพษิทีF

เกีFยวขอ้งกับขยะโฟมมพอลยิรูเีทนแบบแข็ง
                10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรรัตน์ สริพิุทไธวรรณ         10,000.00 นาย นรรัตน์ สริพิุทไธวรรณ                      10,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
PO19008186 19/4/2019

95 ซื
อ วัสดเุปลีFยนพื
นกระเบื
องยางหอ้ง M418                   5,601.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด           5,601.45 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                        5,601.45 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008233 22/4/2019

96 ซื
อ ไฮโดรเทอรม์อล รแีอคเตอร์             1,220,549.00        1,055,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามจมิมารแ์มน จํากัด    1,220,549.00 บรษิัท สยามจมิมารแ์มน จํากัด                 1,220,549.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008240 22/4/2019
97 ซื
อ Standee ประชาสัมพันธก์จิกรรม 5ส.                 14,605.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์         14,605.50 หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์                      14,605.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008247 22/4/2019
98 ซื
อ พัดลมไอเย็นและอืFนๆ                 36,836.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัทอนิโนว ์กรนี โซลชูัFน จํากัด         36,836.01 บรษิัทอนิโนว ์กรนี โซลชูัFน จํากัด                      36,836.01 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008248 22/4/2019
99 ซื
อ เหล็ก SKD61                   3,638.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธ.ธนัช จํากัด           3,638.00 บรษิัท ธ.ธนัช จํากัด                        3,638.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008250 22/4/2019
100 ซื
อ Beryllium Copper Plate                   8,650.95 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตชนิ อนิเตอรเ์นชัFนแนล คอร์

ปอเรชัFจํากัด
          8,650.95 บรษิัท โตชนิ อนิเตอรเ์นชัFนแนล คอร์

ปอเรชัFจํากัด
                       8,650.95 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008251 22/4/2019

101 ซื
อ อะไหล ่หลอด UV สําหรับเครอืง ตูเ้ขีFยเชื
อ  หมายเลขครุภัณฑ์
 7125-008-0001-0000028-000

                  1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด           1,498.00 บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                        1,498.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008260 23/4/2019

102 จา้ง จัดจา้ง ซื
ออะไหล ่ เครืFองวเิคราะหป์รมิาณคารบ์อนอนิทรยีร์วม
 [6630-027-0001-0000157-000]  เครืFองวเิคราะหห์าปรมิาณ
คารบ์อนอนิทรยีร์วม [6630-027-0001-0000002-000]    M 431

                17,805.87 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออโตเมชัFน เซอรว์สิ จํากัด         17,805.87 บรษิัท ออโตเมชัFน เซอรว์สิ จํากัด                      17,805.87 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008261 23/4/2019

103 ซื
อ ช ิ
นสว่นอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์(หน่วยความจําสํารอง : RAM 
และตัวเก็บขอ้มลู : Hard drive)

               107,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด       100,366.00 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด                    100,366.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008287 23/4/2019

104 ซื
อ วัสดุ                   3,167.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด           3,167.20 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด                        3,167.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008296 23/4/2019
105 จา้ง จา้งปรับปรุงพื
นทีFอเนกประสงค ์ดา้นขา้งอาคารโรงงานตน้แบบ

 ศว.
               499,932.89 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ประพันธ ์อลมูเินียมกรุ๊ฟ       499,932.89 หา้งหุน้สว่นจํากัด ประพันธ ์อลมูเินียมกรุ๊ฟ                    499,932.89 ราคาตํFาสดุ PO19008306 23/4/2019

106 ซื
อ ตูใ้ชเ้ก็บอปุกรณ์หอ้ง Lab                 10,455.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)         10,455.00 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                      10,455.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008312 23/4/2019
107 ซื
อ นํ
ามันดเีซล สําหรับเครืFองสํารองไฟฟ้า (Generator)                 13,696.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด         13,696.00 บรษิัทเอ.ทลูส ์จํากัด                      13,696.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008313 23/4/2019
108 ซื
อ ตน้ไมแ้ละอืFนๆ                   6,548.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัทกานตร์ว ีแลนดส์เคป แอนด ์ดไีซน์ 

จํากัด
          6,548.40 บรษิัทกานตร์ว ีแลนดส์เคป แอนด ์ดไีซน์ 

จํากัด
                       6,548.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008318 23/4/2019

109 ซื
อ ช ิ
นสว่นอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์(SSD และ RAM 1 คู ่ขนาด 
16GB)

                19,688.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด         19,688.00 บรษิัทโฟทกีา้ จํากัด                      19,688.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008329 23/4/2019

110 ซื
อ ซื
อแมเ่หล็ก                   8,786.84 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด           8,786.84 บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด 
จํากัด

                       8,786.84 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008331 23/4/2019

111 จา้ง จา้งประกอบและตดิตั 
งอปุกรณ์ทดสอบ                 38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสนันท ์แสงเพ็ญฉาย         38,000.00 นาย มนัสนันท ์แสงเพ็ญฉาย                      38,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008332 23/4/2019

112 จา้ง จา้งสแกนฟันปลอมและสว่นประกอบ                 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส ท ีเค ดไีซน์ แอนด ์เอ็นจเินียริFง
 จํากัด

        21,400.00 เอส ท ีเค ดไีซน์ แอนด ์เอ็นจเินียริFง จํากัด                      21,400.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008337 23/4/2019

113 ซื
อ ช ิ
นสว่นอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์(SSD และ RAM 1 คู ่ขนาด 
16GB)

                19,688.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด         19,688.00 บรษิัทโฟทกีา้ จํากัด                      19,688.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008338 23/4/2019

114 ซื
อ Power Supply 550w เพืFอทดแทนของเดมิ                      535.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด             535.00 บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด                          535.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008374 24/4/2019
115 จา้ง ซอ่มอปุกรณ์วัดอณุหภมูขิอง Praying Mantis                   6,955.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย           6,955.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย                        6,955.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008381 24/4/2019
116 ซื
อ Extract thimbles                 28,868.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ
ง(ไทยแลนด)์จํากัด         28,868.60 บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ
ง(ไทยแลนด)์จํากัด                      28,868.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008382 24/4/2019
117 จา้ง ทําโตะ๊ MP135 MODEL (1) และโตะ๊ MP135 MODEL (2)                 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเคเค พรซีชิัFน จํากัด         36,380.00 บรษิัท เคเคเค พรซีชิัFน จํากัด                      36,380.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008389 24/4/2019
118 จา้ง สอบเทยีบ Vacuum Gauge ของเครืFองมอื Vacuum Pump 

หมายเลขครุภัณฑ ์ 4310-004-0001-0000345-000
                  2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มริาเคลิ อนิเตอรเ์นชัFนแนล เทค

โนโลยจํากัด
          2,675.00 บรษิัท มริาเคลิ อนิเตอรเ์นชัFนแนล เทค

โนโลยจํากัด
                       2,675.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
PO19008392 24/4/2019

119 ซื
อ จัดซื
อคอมพวิเตอรส์ําหรับเครืFอง TCA                 31,458.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอ็นทพี ีจํากัด         31,458.00 บรษิัทเอ็นทพี ีจํากัด                      31,458.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008393 24/4/2019
120 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครืFอง SHIMADZU UV-VIS 

Spectrophotometer  หมายเลขครุภัณฑ ์
6625-008-0001-0000017-000

                39,483.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด         39,483.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด                      39,483.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008403 24/4/2019

121 ซื
อ อปุกรณ์ควบคมุอัตราการไหลของกา๊ซ                128,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด       128,400.00 บรษิัท เอ.เอ็ม.เอช. (ประเทศไทย) จํากัด                    128,400.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008436 25/4/2019
122 ซื
อ Monitor 49"                 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด         28,654.60 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด                      28,654.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008437 25/4/2019
123 ซื
อ HDD EXT 2.5" WD MY PASSPORT 2 TB                   7,918.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด           7,918.00 บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด                        7,918.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008438 25/4/2019
124 จา้ง PM เครืFองยอ้มสผีา้[เครืFองยอ้มผา้ IR Daelim Starlet] 

[IRDM-TTL-01] [3625-005-0001-0000001-000] M 424 No.49
                  3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พสิษิฐ ์อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด           3,210.00 บรษิัท พสิษิฐ ์อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด                        3,210.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
PO19008439 25/4/2019

125 ซื
อ Methanol กับ Toluene / สําหรับใชใ้นงานวจิัย                   8,292.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           8,292.50 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด                        8,292.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008440 25/4/2019
126 จา้ง จา้งทําตน้แบบแทน่ทดสอบเครืFองมอื เพืFอทดสอบความ

ถูกตอ้งของระบบกอ่นนําไปใชจ้รงิ
               246,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด       246,100.00 บรษิัท บุญวศิวกรรม จํากัด                    246,100.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
PO19008452 25/4/2019

127 เชา่ รถยนตท์ดสอบ รวม จํานวน 8 คัน                487,920.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เภตรา คารเ์รนท ์เซนเตอร ์จํากัด       243,960.00 บรษิัท เภตรา คารเ์รนท ์เซนเตอร ์จํากัด                    243,960.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008453 25/4/2019
128 ซื
อ PK-4 Electrode Polishing Kit                      369.15 เฉพาะเจาะจง BASi Corporate             345.00 BASi Corporate                          345.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008454 25/4/2019
129 ซื
อ สารอเิล็กโทรไลตค์วามบรสิทุธิ]สงูสําหรับใชง้านในแบตเตอรีF

ลเิทยีมไอออน
                  2,161.00 เฉพาะเจาะจง Solvionic           2,161.00 Solvionic                        2,161.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008459 25/4/2019

130 ซื
อ Accelerated Solvent extractor             2,889,000.00        2,700,000.00 คัดเลอืก บรษิัท ซายน์ สเปค จํากัด    2,889,000.00 บรษิัท ซายน์ สเปค จํากัด                 2,889,000.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008476 25/4/2019
131 ซื
อ เครืFองบดตัวอยา่งทีFอณุหภมูติํFา                732,051.20           684,160.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัFน จํากัด       732,051.20 บรษิัทไซแอนตฟิิค โปรโมชัFน จํากัด                    732,051.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008478 25/4/2019
132 ซื
อ เครืFองมอืวทิยาศาสตร ์Rotary evaporator                100,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์

จํากัด
      100,000.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์

 จํากัด
                   100,000.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008521 26/4/2019

133 ซื
อ เครืFอง Standard Sample Pan Crimper Press                 77,873.53 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด         77,873.53 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด                      77,873.53 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008522 26/4/2019
134 ซื
อ Ar gas 99.99%                   5,243.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด           5,243.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด                        5,243.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008523 26/4/2019
135 ซื
อ Polygalacturonic acid เพืFอใชก้ับงานวจิัย                 14,017.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         14,017.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน                      14,017.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008524 26/4/2019
136 ซื
อ แผ่นโฟม PE-EVA , PE และ EVA                 38,014.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัลตเิมท เมดคิอล เทคโนโลย ีจํากัด         40,675.00 บรษิัท อัลตเิมท เมดคิอล เทคโนโลย ีจํากัด                      40,675.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008525 26/4/2019

137 ซื
อ แกส๊  He (UHP: 99.999%) ขนาด (7 m3/cylinder)                 16,478.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)         16,478.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

                     16,478.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008527 26/4/2019

138 ซื
อ ไฮโดรเจนแกส๊                   9,309.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)           9,309.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

                       9,309.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008528 26/4/2019
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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

139 ซื
อ แกส๊ Hydrogen กับ Air zero                   6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)           6,420.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

                       6,420.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008529 26/4/2019

140 ซื
อ End line Filter สําหรับใชก้ับเครืFอง Dionex ICS-5000+                   3,365.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด           3,365.15 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด                        3,365.15 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008530 26/4/2019
141 ซื
อ megnetic bar                   3,787.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด           3,787.80 บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด                        3,787.80 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008531 26/4/2019
142 ซื
อ Carbon Dioxide High Purity เพืFอใชใ้นงานวจิัย                   6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)           6,420.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)
                       6,420.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008532 26/4/2019

143 ซื
อ Octadecyltrimethoxysilane, 90%                 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด         15,515.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                      15,515.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008533 26/4/2019
144 ซื
อ Poly(vinyl alcohol-co-ethylene), ethylene 27 mol %  และ

 Hydrogen peroxide (30%)
                  8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด           8,667.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด                        8,667.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008534 26/4/2019

145 จา้ง จา้งบรกิารบรหิารงานระบบอาคาร ศว.           10,104,672.90        2,105,140.19 การประกาศเชญิ
ชวนทัFวไป วธิี
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์
(e-bidding)

บรษิัท โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์จํากัด  10,210,368.00 บรษิัท โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์จํากัด                10,210,368.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008535 26/4/2019

146 ซื
อ He gas                 16,478.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)         16,478.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

                     16,478.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008536 26/4/2019

147 ซื
อ โซลนิอยวาลว์                   6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวิแม็ก จํากัด           6,420.00 บรษิัท นวิแม็ก จํากัด                        6,420.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008537 26/4/2019
148 ซื
อ เครืFอง high speed mixer (Overhead stirrer)                 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัFน จํากัด         29,960.00 บรษิัทไซแอนตฟิิค โปรโมชัFน จํากัด                      29,960.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008539 26/4/2019
149 ซื
อ Notebook Computer พรอ้ม Microsoft Win Pro 10  เพืFอใช ้

สําหรับการปฏบิัตงิาน
                35,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมเซเวน่ จํากัด(มหาชน)         35,980.00 บรษิัท คอมเซเวน่ จํากัด(มหาชน) สาขาทีF

 00078
                     35,980.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008540 26/4/2019

150 ซื
อ เครืFอง Heating mantle (Hotplate Stirrer with Heat-on 
block)

                50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

        50,000.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ์
 จํากัด

                     50,000.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008541 26/4/2019

151 ซื
อ Ethyl Propionate และ 2-Ethyl-1-hexanol                   4,301.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีF จํากัด           4,301.40 บรษิัทซทีแีลบอราตอรีF จํากัด                        4,301.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008542 26/4/2019
152 ซื
อ cleaning compound masterbatch                 54,837.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิคคัลเลอร ์จํากัด         54,837.50 บรษิัท แปซฟิิคคัลเลอร ์จํากัด                      54,837.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008543 26/4/2019
153 จา้ง พมิพช์ ิ
นงาน 3 มติ ิ(rapid prototype)                 25,348.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากัด         25,348.30 บรษิัทแรบบทิ โปรโตไทป์ จํากัด                      25,348.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008544 26/4/2019
154 จา้ง ทําฉากกั 
นเหล็กแบบพับ 3 พับ                 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พเิชษฐ ์สดุงาม         14,000.00 นาย พเิชษฐ ์สดุงาม                      14,000.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008545 26/4/2019
155 ซื
อ ถุงมอืป้องกันสารเคมี                   3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           3,745.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                        3,745.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008546 26/4/2019
156 ซื
อ สารเคม ีถุงมอื                   8,239.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด           8,239.00 บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด                        8,239.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008589 29/4/2019
157 จา้ง ซอ่มแซมเครืFอง DANGEROUS (gpc)  หมายเลขครุภัณฑ ์

6625-011-0001-0000010-000
                39,964.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด         39,964.50 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด                      39,964.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008592 29/4/2019

158 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครืFองมอื XRD PANalytical Xpert PRO  
หมายเลขครุภัณฑ ์6635-015-0001-0000008-000

                36,380.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทธูตีา้ เทคโนโลย ีจํากัด         36,380.00 บรษิัท ทธูตีา้ เทคโนโลย ีจํากัด                      36,380.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19008593 29/4/2019

159 จา้ง ทดสอบนํ
ามันเครืFองยนตข์องรถทดสอบ                 26,022.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟคัสแล็บ จํากัด         26,022.40 บรษิัท โฟคัสแล็บ จํากัด                      26,022.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008595 29/4/2019
160 จา้ง PM ARES G2  [ARES-PPL-02]   

6670-001-0001-0000556-000 M331 No.98
                16,371.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยีFส ์จํากัด         16,371.00 บรษิัทอารไ์อ เทคโนโลยีFส ์จํากัด                      16,371.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
PO19008618 29/4/2019

161 ซื
อ อะไหลเ่ครืFอง BELmetal                 30,281.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ทจ์ํากัด         30,281.00 บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ทจ์ํากัด                      30,281.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008621 29/4/2019
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