
แบบ สขร.1

ลําดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิท ี	จดัซื�อหรอืจดั

จา้ง (บาท)
 ราคากลาง (บาท) วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

1 ซื
อ จัดซื
อวัสดวุิทยาศาสตร์เขา้ Stock                 33 ,598.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิวณัฐ เคมิคอล จํากัด       33 ,598.00 บริษัท จิวณัฐ เคมิคอล จํากัด                      33 ,598.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008736 1/5/2019
2 ซื
อ สารเคมี                  4 ,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเนียส ไซเอนซ ์จํากัด         4 ,494.00 บริษัท จีเนียส ไซเอนซ ์จํากัด                       4 ,494.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008737 1/5/2019
3 ซื
อ อุปกรณ์สําหรับเครื>อง Dispersers                 58 ,101.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซกิม่า เอซ ีจํากัด       58 ,101.00 บริษัท ซกิม่า เอซจีํากัด                      58 ,101.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008738 1/5/2019
4 ซื
อ สารเคมี                  3 ,798.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัมรินทร์เซรามิคสค์อร์ปอเรชั>น จํากัด         3 ,798.50 บริษัท อัมรินทร์เซรามิคสค์อร์ปอเรชั>น จํากั                       3 ,798.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008739 1/5/2019
5 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  2 ,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด         2 ,354.00 บริษัท กิบไทย จํากัด                       2 ,354.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008740 1/5/2019
6 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  4 ,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา้ จํากัด         4 ,066.00 บริษัทโฟทีกา้ จํากัด                       4 ,066.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008741 1/5/2019
7 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  1 ,558.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ เทค เอนจิเนียริ>ง จํากัด         1 ,558.99 บริษัท แล็บ เทค เอนจิเนียริ>ง จํากัด                       1 ,558.99 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008743 1/5/2019
8 ซื
อ เครื>องกลั>นระเหยสารแบบหมุน               422 ,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด     422,650.00 บริษัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด                    422 ,650.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008765 1/5/2019
9 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 27 ,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รังสติอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด       27 ,820.00 บริษัท รังสติอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด                      27 ,820.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008766 1/5/2019
10 ซื
อ สารเคมี                  8 ,121.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด         8 ,121.30 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด                       8 ,121.30 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008767 1/5/2019
11 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  3 ,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิสษิฐ ์อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด         3 ,852.00 บริษัท พิสษิฐ ์อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด                       3 ,852.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008768 1/5/2019
12 ซื
อ แก๊สไนโตรเจน Nitrogen                  7 ,811.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด         7 ,811.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด                       7 ,811.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008769 1/5/2019
13 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  4 ,119.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด         4 ,119.50 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด                       4 ,119.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008770 1/5/2019
14 ซื
อ ก๊าซ Ar, N2, Air Zero                  5 ,510.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด         5 ,510.50 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด                       5 ,510.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008771 1/5/2019
15 ซื
อ สารเคมี                 10 ,978.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด       10 ,978.20 บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด                      10 ,978.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008773 1/5/2019
16 fvx                  5 ,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อินโนเวชั>น จํากัด         5 ,992.00 บริษัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อินโนเวชั>น จํากัด                       5 ,992.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008775 1/5/2019
17 ซื
อ สารเคมี                  5 ,938.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด         5 ,938.50 บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด                       5 ,938.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008776 1/5/2019
18 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 12 ,091.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอร์ด เมดกิ       12 ,091.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอร์ด เมดกิ                      12 ,091.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008777 1/5/2019
19 ซื
อ เครื>อง Ultrasonic Homogenizer               324 ,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด     319,930.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด                    319 ,930.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008780 1/5/2019
20 ซื
อ วัสดตุดิตั 
งเครื>องปรับอากาศ                 12 ,225.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด       12 ,225.82 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด                      12 ,225.82 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008783 2/5/2019
21 ซื
อ ตูเ้อกสารแบบเตี
ย                  6 ,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด         6 ,099.00 บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด                       6 ,099.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008787 2/5/2019
22 ซื
อ กระตกินํ
ารอ้นไฟฟ้า                  7 ,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีไพบลูย ์อีเล็คทริก จํากัด         7 ,800.00 บริษัท ศรีไพบลูย ์อีเล็คทริก จํากัด                       7 ,800.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008791 2/5/2019
23 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  7 ,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซงิค ์อินโนเวชั>น จํากัด         7 ,000.00 บริษัท ซงิค ์อินโนเวชั>น จํากัด                       7 ,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008792 2/5/2019
24 ซื
อ ถาดและเหยอืกนํ
าสแตนเลส                  3 ,418.65 เฉพาะเจาะจง พี แอนด ์พี เทรดดิ
ง โดยนายพงษ์พัฒน์   สันหนอง

เมือง
        3 ,418.65 พี แอนด ์พี เทรดดิ
ง โดยนายพงษ์พัฒน์   สันหนอง

เมือง
                      3 ,418.65 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008799 2/5/2019

25 ซื
อ ซอฟแวร์                 19 ,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด       19 ,260.00 บริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด                      19 ,260.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008801 2/5/2019
26 จา้ง จัดทําเสื
อใหก้ับนักเรียน RDC2019                 15 ,975.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกส ที เชิ
ต จํากัด       15 ,975.10 หา้งหุน้สว่นจํากัด เกส ที เชิ
ต                      15 ,975.10 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008802 2/5/2019
27 ซื
อ วัสดอุุปกรณ์พ่นเคลอืบ                 20 ,490.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด       20 ,490.50 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด                      20 ,490.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008809 2/5/2019
28 ซื
อ เครื>อง Fourier-Transform Infrared (FT-IR)             1 ,500,000.00         1 ,401,869.16 การจา้งที>ปรึกษา วิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอจิเลนต ์เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย)จํากัด   1,500,000.00 บริษัท เอจิเลนต ์เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย)จํากัด                 1 ,500,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008856 3/5/2019

29 ซื
อ อุปกรณ์แปลงสัญญาณดจิิตอล               111 ,700.00 เฉพาะเจาะจง National Instruments Singapore(Pte) Ltd.     111,700.00 National Instruments Singapore(Pte) Ltd.                    111 ,700.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008858 3/5/2019
30 ซื
อ อุปกรณ์ซอ่มแซมประต ูAccess                 31 ,586.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด       31 ,586.40 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                      31 ,586.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008948 7/5/2019
31 ซื
อ เครื>องนําสง่สาร (dispenser)             1 ,155,600.00         1 ,080,000.00 คัดเลอืก บริษัท ชนิตา 54 เทคโนโลย ีจํากัด   1,155,600.00 บริษัท ชนิตา 54 เทคโนโลย ีจํากัด                 1 ,155,600.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008965 8/5/2019
32 ซื
อ ซอฟแวร์               233 ,516.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนดาส ซสิเทมส ์จํากัด     233,516.80 บริษัท แอสเซนดาส ซสิเทมส ์จํากัด                    233 ,516.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008968 8/5/2019
33 จา้ง ออกแบบและสรา้งแม่พิมพ์ตน้แบบกระทะลอ้ยดืหยุน่ไดส้ําหรับ

ใชก้ับรถกอลฟ์
            2 ,336,448.60         2 ,336,448.60 คัดเลอืก บริษัท นวอินเตอร์เทค จํากัด   2,086,500.00 บริษัท นวอินเตอร์เทค จํากัด                 2 ,086,500.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009245 8/5/2019

34 ซื
อ เตาหลอมโลหะแบบไฟฟ้าเหนี>ยวนํา               103 ,780.00 เฉพาะเจาะจง Inductotherm Group australia Pty. Ltd.     103,780.00 Inductotherm Group australia Pty. Ltd.                    103 ,780.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008983 8/5/2019
35 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์               179 ,332.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จํากัด     179,332.00 บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จํากัด                    179 ,332.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008984 8/5/2019
36 ซื
อ ซอฟแวร์                 19 ,131.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท์ จํากัด       19 ,131.60 บริษัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท์ จํากัด                      19 ,131.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008987 8/5/2019
37 ซื
อ ซอฟแวร์               200 ,496.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนดาส ซสิเทมส ์จํากัด     200,496.60 บริษัท แอสเซนดาส ซสิเทมส ์จํากัด                    200 ,496.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008988 8/5/2019
38 จา้ง เพื>อจัดทําเสื
อโปโลใหค้ณะกรรมการและคณะทํางาน 

RDC2019
                41 ,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพี สตดูโิอ จํากัด       41 ,730.00 บริษัท เจพี สตดูโิอ จํากัด                      41 ,730.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008990 8/5/2019

39 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 30 ,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ไบร์ท จํากัด       30 ,000.00 บริษัท ซายน์ไบร์ท จํากัด                      30 ,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008991 8/5/2019
40 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  2 ,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิวณัฐ เคมิคอล จํากัด         2 ,782.00 บริษัท จิวณัฐ เคมิคอล จํากัด                       2 ,782.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008992 8/5/2019
41 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 18 ,874.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด       18 ,874.80 บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด                      18 ,874.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008994 8/5/2019
42 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 13 ,064.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด       13 ,064.70 บริษัท พริมา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด                      13 ,064.70 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008995 8/5/2019
43 จา้ง จัดจา้งสอบเทียบเครื>องมือ  Digital Mass Flow Controller 

[6685-004-0001-0000139-000]   จํานวน 2 เครื>อง  M 125  R
                16 ,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคลิ อินเตอร์เนชั>นแนล เทคโนโลยจํากัด       16 ,050.00 บริษัท มิราเคลิ อินเตอร์เนชั>นแนล เทคโนโลยจํากัด                      16 ,050.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19008996 8/5/2019

44 จา้ง โตะ๊สําหรับใชง้านในหอ้งปฏบิัตกิารทางวิทยาศาสตร์ หอ้ง
MP129

                24 ,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเทค วิศวกรรม จํากัด       24 ,610.00 บริษัท แพลนเทค วิศวกรรม จํากัด                      24 ,610.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008999 8/5/2019

45 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 16 ,656.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด       16 ,656.69 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                      16 ,656.69 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009000 8/5/2019
46 ซื
อ จัดเตรียมบัตร Access สํารองไว ้เพื>อการเขา้ออกประตภูายใน

อาคาร MTEC และ อาคาร MTEC Pilot Plant สําหรับ
บคุคลภายนอกที>เขา้มาร่วมทําวิจัยภายในศนูย ์เชน่ ผูร้่วมวิจัย 
นักศกึษาฝึกงาน

                19 ,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทที.เอ็น.ที บวิเดอร์ จํากัด       19 ,795.00 บริษัทที.เอ็น.ที บวิเดอร์ จํากัด                      19 ,795.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009001 8/5/2019

47 ซื
อ เพื>อทาสที่อ Hood หอ้งปฏบิัตกิาร M126                  1 ,540.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด         1 ,540.80 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                       1 ,540.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009004 8/5/2019
48 ซื
อ Thermocouple                  3 ,307.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมัส จํากัด         3 ,307.58 บริษัท ไพรมัส จํากัด                       3 ,307.58 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009005 8/5/2019
49 ซื
อ เครื>องทํานํ
าแข็ง 30-40kg SNG230                 29 ,318.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอฟโวลชูั>น เทรด แอนด ์เอ็นจิ

เนียริ>ง
      29 ,318.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอฟโวลชูั>น เทรด แอนด ์เอ็นจิ

เนียริ>ง
                     29 ,318.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009006 8/5/2019

50 ซื
อ แก๊ส Hydrogen กับ Oxygen                  8 ,881.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด         8 ,881.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด                       8 ,881.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009007 8/5/2019
51 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 16 ,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด       16 ,050.00 บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด                      16 ,050.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009008 8/5/2019
52 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  7 ,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         7 ,704.00 บริษัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด                       7 ,704.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009009 8/5/2019
53 ซื
อ สารเคมี                  2 ,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด         2 ,889.00 บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด                       2 ,889.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009010 8/5/2019
54 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 55 ,533.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สาลี> คัลเลอ่ร์ จํากัด (มหาชน)       55 ,533.00 บริษัท สาลี> คัลเลอ่ร์ จํากัด (มหาชน)                      55 ,533.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009011 8/5/2019
55 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 32 ,130.84 เฉพาะเจาะจง   บริษัท กอ้งเกียรต ิเท็กซไ์ทล ์จํากัด       34 ,380.00   บริษัท กอ้งเกียรต ิเท็กซไ์ทล ์จํากัด                      34 ,380.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009012 8/5/2019
56 ซื
อ ขออนุมัตสิั>งซื
อ Nitrogen gas High Purity 99.99% จํานวน 5

 ท่อ เพื>อใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิารฯ
                 2 ,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)         2 ,942.50 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                       2 ,942.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009013 8/5/2019

57 จา้ง PM 3 เครื>อง เครื>องกลั>นไนโตรเจน (PM) ยี>หอ้ Gerhardt รุ่น 
Vapodest45S S/N:7345100013, เตายอ่ย ยี>หอ้ Gerhardt รุ่น 
KB20S เครื>องกาจัดไอกรด ยี>หอ้ Gerhardt รุ่น TUR/K M 431  
No.187

                10 ,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั>น จํากัด       10 ,700.00 บริษัทไซแอนตฟิิค โปรโมชั>น จํากัด                      10 ,700.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009068 10/5/2019

58 ซื
อ สารเคมี                     386 .40 เฉพาะเจาะจง Everzince Belgium SA/NV           386 .40 Everzince Belgium SA/NV                          386 .40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009071 10/5/2019
59 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                     334 .88 เฉพาะเจาะจง Technical Absorbents Limited           334 .83 Technical Absorbents Limited                          334 .83 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009073 10/5/2019
60 ซื
อ เพื>อใชเ้ตรียมตัวอยา่งทดสอบโดย NMR                  4 ,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเรนดา้ จํากัด         4 ,173.00 บริษัท อะเรนดา้ จํากัด                       4 ,173.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009076 10/5/2019
61 ซื
อ วัสดสุิ
นเปลอืงใชใ้นโครงการ                 13 ,460.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์       13 ,460.60 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์                      13 ,460.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009078 10/5/2019
62 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  9 ,150.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จํากัด         9 ,150.37 บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จํากัด                       9 ,150.37 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009079 10/5/2019
63 ซื
อ สารเคมี                 51 ,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพลที ซายน์ จํากัด       51 ,360.00 บริษัทคอมพลที ซายน์ จํากัด                      51 ,360.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009084 10/5/2019
64 ซื
อ วัสดคุอมพิวเตอร์                  4 ,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา้ จํากัด         4 ,066.00 บริษัทโฟทีกา้ จํากัด                       4 ,066.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009087 10/5/2019
65 จา้ง ทําตน้แบบชดุอุปกรณ์ (ทําจากวัสดเุหล็ก) เพื>อนําไปทดสอบ

ตามแผนงานในโครงการวิจัย
                99 ,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเซ็ค เซอร์วิส แอนด ์เอ็นจิเนียริ>ง       99 ,938.00 บริษัทเซ็ค เซอร์วิส แอนด ์เอ็นจิเนียริ>ง                      99 ,938.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009089 10/5/2019

66 ซื
อ เพื>อใชใ้นการจัดอบรมหลักสตูร Facilitator วันที> 27 - 29 พ.ค.
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                 2 ,539.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)         2 ,539.86 บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                       2 ,539.86 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009090 10/5/2019

67 ซื
อ เครื>องเชื>อมผา้ใบพรอ้มอุปกรณ์เชื>อม                 20 ,312.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยวีนีเตอร์ จํากัด       20 ,312.88 บริษัท ไทยวีนีเตอร์ จํากัด                      20 ,312.88 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009091 10/5/2019
68 ซื
อ Dynamic in-vitro gastrointestinal models (TIM systems): 

tiny-TIM และ TIM-2
              440 ,000.00 เฉพาะเจาะจง NBS Scientific Holding B.V.     440,000.00 NBS Scientific Holding B.V.                    440 ,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19008940 10/5/2019

69 ซื
อ ตูด้ดูความชื
นแบบอัตโนมัติ                 60 ,669.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.จี.อี. จํากัด       60 ,669.00 บริษัท เอฟ.จี.อี. จํากัด                      60 ,669.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009095 10/5/2019
70 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  2 ,214.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ลส์เวิร์ธ แอ็ดฮีซฟี(ประเทศไทย)จํากัด         1 ,107.45 บริษัท เอ็ลส์เวิร์ธ แอ็ดฮีซฟี(ประเทศไทย)จํากัด                       1 ,107.45 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009096 10/5/2019
71 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  8 ,881.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด         8 ,881.00 บริษัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด                       8 ,881.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009097 10/5/2019
72 ซื
อ สารเคมี                 41 ,152.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน       41 ,152.20 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน                      41 ,152.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009098 10/5/2019

วนัท ี	 1-31 พฤษภาคม 2562

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม 2562
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาติ

Page 1 of 3



แบบ สขร.1

ลําดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิท ี	จดัซื�อหรอืจดั

จา้ง (บาท)
 ราคากลาง (บาท) วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

73 ซื
อ Lab Glassware                  6 ,955.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชน์นําดี         6 ,955.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชน์นําดี                       6 ,955.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009099 10/5/2019
74 ซื
อ แก๊ส Hydrogen กับ air zero                  3 ,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)         3 ,745.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                       3 ,745.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009100 10/5/2019
75 จา้ง ซอ่มแม่พิมพ์โลหะ                  2 ,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลโีอ 2 โมลด ์พาร์ท แอนด ์เซอร์วิส จํากัด         2 ,675.00 บริษัท ลโีอ 2 โมลด ์พาร์ท แอนด ์เซอร์วิส จ                       2 ,675.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009101 10/5/2019
76 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์             1 ,123,500.00         1 ,050,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เบอร์ก (ไทยแลนด)์ จํากัด   1,123,500.00 บริษัท อาร์เบอร์ก (ไทยแลนด)์ จํากัด                 1 ,123,500.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009148 13/5/2019
77 จา้ง เพื>อสอบเทียบเครื>องมือ 17 เครื>องใหม้ีความถูกตอ้งในการ

อ่านคา่
                75 ,370.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี       75 ,370.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                      75 ,370.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009253 14/5/2019

78 ซื
อ สารเคมี                 10 ,143.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด       10 ,143.60 บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด                      10 ,143.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009268 14/5/2019
79 จา้ง สอบเทียบ Gas Detector ประจําปี 2562                 21 ,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลชูั>น จํากัด       21 ,186.00 บริษัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท จํากัด                      21 ,186.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009269 14/5/2019
80 จา้ง จา้งบํารุงรักษาเครื>องสง่ลมเย็น (Air Handing Unit) จํานวน 8

 เครื>อง (M212, M214, M324, M326, M419, M421, M521 , 
M523)

                23 ,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทกิต ฟังก์ชั>น ออลล ์จํากัด       23 ,540.00 บริษัทกิต ฟังก์ชั>น ออลล ์จํากัด                      23 ,540.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009270 14/5/2019

81 ซื
อ เครื>องซลีถุงฟอลย์แบบมือหนีบ รุ่น : PC-300CS                 10 ,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอ็น.มาร์ค       10 ,000.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอ็น.มาร์ค                      10 ,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009274 15/5/2019
82 จา้ง คา่บริการกัดแผน่รองเทา้ (Insole)และคา่ประกอบรองเทา้                 22 ,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแกนเนอร์ส สามมิต ิ(ประเทศไทย) จํากั       22 ,684.00 บริษัท สแกนเนอร์ส สามมิต ิ(ประเทศไทย) จํากั                      22 ,684.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009275 15/5/2019
83 จา้ง ผลติรองเทา้ผูส้งูอายตุามแบบรองเทา้ผูช้าย และรองเทา้ผูห้ญิง                 25 ,199.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมสโมลด ์จํากัด       25 ,199.96 บริษัท แมสโมลด ์จํากัด                      25 ,199.96 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009276 15/5/2019

84 ซื
อ เครื>องบดตัวอยา่งดว้ยระบบหลอ่เย็น อุปกรณ์บดวัสดชุมีวล 
พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ รวม 1 รายการ

              999 ,968.50           934 ,550.00 คัดเลอืก บริษัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั>น จํากัด     999,968.50 บริษัทไซแอนตฟิิค โปรโมชั>น จํากัด                    999 ,968.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009277 15/5/2019

85 ซื
อ ซอฟแวร์                 12 ,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ ดจิิตอล จํากัด       12 ,840.00 บริษัท วี อาร์ ดจิิตอล จํากัด                      12 ,840.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009278 15/5/2019
86 ซื
อ สารเคมี                  3 ,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด         3 ,210.00 บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด                       3 ,210.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009279 15/5/2019
87 จา้ง วิเคราะหท์ดสอบยางลอ้ไม่ใชล้ม (LiteWheel)                 25 ,550.00 เฉพาะเจาะจง ศนูยว์ิจัยเทคโนโลยยีาง คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล
      25 ,550.00 ศนูยว์ิจัยเทคโนโลยยีาง คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล
                     25 ,550.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009281 15/5/2019

88 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 13 ,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิคมาร์เก็ตติ
ง จํากัด       13 ,910.00 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิคมาร์เก็ตติ
ง จํากัด                      13 ,910.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009282 15/5/2019
89 จา้ง จา้งตดิตั
งท่อก๊าซและเปลี>ยนขอ้ตอ่ก๊าซของเครื>อง Mini-pilot 

reactor system
                18 ,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากัด       18 ,190.00 บริษัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จํากัด                      18 ,190.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009283 15/5/2019

90 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 21 ,250.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนีพลัส  จํากัด       21 ,250.20 บริษัท ยนีพลัส  จํากัด                      21 ,250.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009284 15/5/2019
91 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 46 ,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จํากัด       46 ,866.00 บริษัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จํากัด                      46 ,866.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009285 15/5/2019
92 จา้ง วิเคราะหล์ําดับเบสดเีอนเอดว้ยวิธี Next generation 

sequencing
                48 ,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด       48 ,150.00 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด                      48 ,150.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009286 15/5/2019

93 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 98 ,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด       98 ,440.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด                      98 ,440.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009287 15/5/2019
94 ซื
อ เครื>องคอมพิวเตอร์ แบบ Notebook                 31 ,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นทีพีที จํากัด       31 ,030.00 บริษัท เอ็นทีพีที จํากัด                      31 ,030.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009289 15/5/2019
95 ซื
อ เครื>องบดแหง้ “ผนังฟันปลา”                 64 ,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซป์อร์ท จํากัด       64 ,735.00 บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซป์อร์ท จํากัด                      64 ,735.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009292 15/5/2019
96 ซื
อ ตูเ้ก็บของ ชั
นวางอุปกรณ์ และซงิคอ์่างนํ
า สําหรับใชง้านใน

หอ้งปฏบิัตกิารทางวิทยาศาสตร์
              166 ,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด     166,706.00 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด                    166 ,706.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009360 16/5/2019

97 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์               171 ,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมททีเรียลส ์โซลชูั>นส ์จํากัด     171,200.00 บริษัท แมททีเรียลส ์โซลชูั>นส ์จํากัด                    171 ,200.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009374 16/5/2019
98 ซื
อ เพืือใชใ้นการเตรียมผวิชิ
นงานสําหรับการพ่นเคลอืบฯ                 26 ,081.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิ - โรแยลแพค จํากัด       26 ,081.25 บริษัท ยนูิ - โรแยลแพค จํากัด                      26 ,081.25 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009378 16/5/2019
99 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  9 ,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซรามิคส ์อาร์ อัส จํากัด         9 ,202.00 บริษัท เซรามิคส ์อาร์ อัส จํากัด                       9 ,202.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009379 16/5/2019
100 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  4 ,756.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด         4 ,756.15 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด                       4 ,756.15 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009383 16/5/2019
101 ซื
อ ซื
อวัสดตุดิตั 
งระบบ แจง้ขอความชว่ยเหลอืกรณีฉุกเฉิน จาก

หอ้งเก็บของชั
นใตด้นิ มาที>โตะ๊ รปภ. หรือหอ้งควบคมุ
                20 ,822.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด       20 ,822.20 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                      20 ,822.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009389 16/5/2019

102 จา้ง PM ตูแ้ชแ่ข็ง-80C[ตูแ้ช ่-80c Sanyo MDF-U700VX] 
[FZD-BIOMAT-01] [4110-008-0001-0000123-000]  M 429

                 4 ,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธเนศพัฒนา  จํากัด         4 ,280.00 บริษัท ธเนศพัฒนา  จํากัด                       4 ,280.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009391 16/5/2019

103 ซื
อ อะไหลส่ําหรับเตาเผาอุณหภมูิสงู 1400 องศา  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 4430-003-0001-0000107-000

                 9 ,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทชวโชต ิจํากัด         9 ,630.00 บริษัทชวโชต ิจํากัด                       9 ,630.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009400 16/5/2019

104 จา้ง ตรวจเช็คเครื>องดับเพลงิ ศว. ครั
งที>2/62                  1 ,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครื>องดับเพลงิ อิมพีเรียล จํากัด         1 ,070.00 บริษัท เครื>องดับเพลงิ อิมพีเรียล จํากัด                       1 ,070.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009403 16/5/2019
105 จา้ง สอบเทียบเครื>องทดสอบแบเอนกประสงค์               199 ,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินสตรอน (ประเทศไทย) จํากัด     199,020.00 บริษัท อินสตรอน (ประเทศไทย) จํากัด                    199 ,020.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009426 17/5/2019
106 จา้ง ทดสอบรถยนตบ์นแท่นทดสอบ Chassis dynamometer               398 ,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)     398,896.00 ปตท.จํากัด (มหาชน)                    398 ,896.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009429 17/5/2019
107 จา้ง จา้งทําชดุโครงกระบะดั�มที>ออกแบบสําหรับประกอบกับโครง

ฐานแท่นดั�ม เพื>อใชร้องรถรถบบรทุกผลผลติทางการเกษตร ใน
การขึ
นดั�ม

              481 ,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทดํารงค ์ด ีอโกรเทค จํากัด     481,500.00 บริษัทดํารงค ์ด ีอโกรเทค จํากัด                    481 ,500.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009430 17/5/2019

108 ซื
อ เครื>องตัดชิ
นงานดว้ยใบตัดความละเอียดสงู (Precision 
Abrasive Cutting Machine)

              499 ,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลติี
 รีพอร์ท จํากัด     499,690.00 บริษัท ควอลติี
 รีพอร์ท จํากัด                    499 ,690.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009438 17/5/2019

109 ซื
อ เครื>องทดสอบสมบัตทิางเสยีง               757 ,065.87           707 ,538.20 คัดเลอืก บริษัท จีโอนอยซ ์(ไทยแลนด)์ จํากัด     757,065.00 บริษัท จีโอนอยซ ์(ไทยแลนด)์ จํากัด                    757 ,065.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009566 21/5/2019
110 ซื
อ ตดิตั
งเครื>องปรับอากาศแบบแยกสว่นหอ้งM413 และ M415 

เนื>องจากหอ้งดังกลา่วมีระดับอุณหภมูิและความชื
นสัมพัทธ์ภายใน
หอ้งอยูใ่นระดับสงูไม่เหมาะสมตอ่การทํางานของเครื>องมือ
วิทยาศาสตร์ และการเก็บรักษาวัสดใุชง้านเกี>ยวขอ้งที>มีความไว
ตอ่ความชื
น

              248 ,991.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีดับบลวิ ฟาซลิติี
 เซอร์วิส จํากัด     248,991.68 บริษัท ทีดับบลวิ ฟาซลิติี
 เซอร์วิส จํากัด                    248 ,991.68 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009567 21/5/2019

111 ซื
อ เปลี>ยนสายสัญญาณ Pressure Transducer and cable ของ 
CHILLER No.1 (com 2) เพื>อให ้CHILLER No.1 สามารถกลับมา
ใชง้านไดป้กต ิ(Chiller No.1 เลขครุภัณฑ์ 
4110-002-0001-0000075-000)

                16 ,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแม็คเอนเนอย ีอีโวลชูั>น จํากัด       16 ,050.00 บริษัทแม็คเอนเนอย ีอีโวลชูั>น จํากัด                      16 ,050.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009574 21/5/2019

112 จา้ง Cal DATA LOGGER[] [DATA-PCL-01] 
8901-001-0001-0000674-000 PRO II 5 ตัวๆละ 2 จุด  M 431
 No.167

                 7 ,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี         7 ,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี                       7 ,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009579 21/5/2019

113 จา้ง ตรวจเช็คความผดิปกตขิอง เครื>องวิเคราะหท์างเคมีไฟฟ้า 
potentistat (autolab, PGSTAT302) 6670-001-0001-0000195-
000  M 532

                 6 ,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด         6 ,420.00 บริษัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด                       6 ,420.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009581 21/5/2019

114 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์               241 ,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะแจแปนสตลีเวิร์คส (ไทยแลนด)์ จํากัด     241,820.00 บริษัท เดอะแจแปนสตลีเวิร์คส (ไทยแลนด)์ จําก                    241 ,820.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009583 21/5/2019

115 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์               182 ,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด     182,970.00 บริษัท โครดา้ (ประเทศไทย) จํากัด                    182 ,970.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009584 21/5/2019
116 จา้ง ซอ่มบํารุงรักษาเครื>องวิเคราะหท์ดสอบ Glow Discharge 

Spectroscopy  หมายเลขครุภัณฑ์ 
6635-015-0001-0000007-000

                35 ,208.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลโีก ้อินสตรูเมนท์ส(ประเทศไทย) จํากัด       35 ,208.35 บริษัท ลโีก ้อินสตรูเมนท์ส(ประเทศไทย) จํากัด                      35 ,208.35 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009585 21/5/2019

117 จา้ง ซอ่มบํารุงเครื>องมือ เครื>องผลตินํ
าบริสทุธื�  PURELAB Classic
 DI หมายเลขครุภัณฑ์ 4610-007-0001-0000040-000

                49 ,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อินโนเวชั>น จํากัด       49 ,220.00 บริษัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อินโนเวชั>น จํากัด                      49 ,220.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009590 21/5/2019

118 ซื
อ เทปสันปก 2 นิ
ว                 16 ,050.00 เฉพาะเจาะจง รา้น ประสงคเ์ทรดดิ
ง โดยนายประสงคม์งคลทวีพร       16 ,050.00 รา้น ประสงคเ์ทรดดิ
ง โดยนายประสงคม์งคลทวีพร                      16 ,050.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009592 21/5/2019
119 จา้ง ซอ่มประตมูว้น ที>บรเวณทางขึ
นรถบรรทุกดา้นหลัง อาคาร 

MTEC  Pilot Plant  ที>ชํารุด ตามอายกุารใชง้าน  เพื>อใหส้ภาพ
อาคารมีความพรอ้มตอ่การใชง้านและปลอดภัยตอ่ผูง้าน

                40 ,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พิเชษฐ ์สดุงาม       40 ,000.00 นาย พิเชษฐ ์สดุงาม                      40 ,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009596 21/5/2019

120 ซื
อ โตะ๊เคลื>อนที>สองแกนพรอ้มแกนหมุนขับเคลื>อนดว้ยมอเตอร์
ไฟฟ้า

              278 ,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โมชั>นเทค จํากัด     278,200.00 บริษัท สมาร์ท โมชั>นเทค จํากัด                    278 ,200.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009598 21/5/2019

121 ซื
อ เครื>องชั>งนํ
าหนักความละเอียด 0.1 มิลลกิรัม ทศนิยม 4 
ตําแหน่ง

              165 ,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด     165,000.01 บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด                    165 ,000.01 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009604 21/5/2019

122 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 13 ,995.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด       13 ,995.60 บริษัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด                      13 ,995.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009605 21/5/2019
123 ซื
อ ซื
อตูค้วบคมุสัญญาณระบบดับเพลงิ                 90 ,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนตี
ไฟร์ จํากัด       90 ,950.00 บริษัท แอนตี
ไฟร์ จํากัด                      90 ,950.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009606 21/5/2019
124 ซื
อ สารเคมี                  1 ,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด         1 ,712.00 บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด                       1 ,712.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009750 22/5/2019
125 ซื
อ สารเคมี                  1 ,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด         1 ,284.00 บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด                       1 ,284.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009752 22/5/2019
126 ซื
อ สารเคมี                  1 ,797.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด         1 ,797.60 บริษัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากัด                       1 ,797.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009621 22/5/2019
127 จา้ง PM เครื>อง TRANSMISSION ELECTRON 

MICROCOPE[TEM JEOLJEM-2010] [TEM-OEM-01] [6650-
007-0003-0000001-000]   M139   No.60

              693 ,000.00 เฉพาะเจาะจง JEOL ASIA PTE LTD       21 ,000.00 JEOL ASIA PTE LTD                      21 ,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009640 22/5/2019

128 ซื
อ ซื
อ syringe filter Membrane solution 0.2um 25mm                 13 ,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ซซซีท จํากัด       10 ,700.00 บริษัท แอ็ซซซีท จํากัด                      10 ,700.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009643 22/5/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิท ี	จดัซื�อหรอืจดั

จา้ง (บาท)
 ราคากลาง (บาท) วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอืจา้ง เหตผุลท ี	คดัเลอืก

เลขท ี	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

129 ซื
อ Argon Industrial Grade  99.99 %, Argon Ultra High 
Purity Grade 99.999%, Nitrogen Ultra High Purity Grade 
99.999 %, Oxygen Premier Grade 99.9992%

                16 ,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด       16 ,906.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด                      16 ,906.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009646 22/5/2019

130 ซื
อ สารเคมี                 34 ,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี จํากัด       34 ,240.00 บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี จํากัด                      34 ,240.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009670 23/5/2019
131 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  7 ,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด         7 ,918.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด                       7 ,918.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009671 23/5/2019
132 ซื
อ ซอฟแวร์               747 ,663.55           747 ,663.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซกิมาโซลชูั>นส ์จํากัด     800,000.00 บริษัท ซกิมาโซลชูั>นส ์จํากัด                    800 ,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009755 24/5/2019
133 ซื
อ เครื>องกวนสารละลายพรอ้มใหค้วามรอ้น                 35 ,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตตสิทิธิ� เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด       35 ,000.00 บริษัท กิตตสิทิธิ� เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด                      35 ,000.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009757 24/5/2019
134 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์               343 ,577.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ ์จํากัด     343,577.00 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ ์จํากัด                    343 ,577.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009767 24/5/2019
135 ซื
อ Ar gas (UHP99.999%)                 15 ,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด       11 ,984.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด                      11 ,984.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009875 24/5/2019
136 จา้ง สรา้งระบบควบคมุการเคลื>อนที>และระบบปลอ่ยนํ
าหนักของ

เครื>องทดสอบแบบนํ
าหนักตกกระแทก
              190 ,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์ ออโตเมชั>น จํากัด     190,460.00 บริษัท มาสเตอร์ ออโตเมชั>น จํากัด                    190 ,460.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009770 24/5/2019

137 ซื
อ จัดซื
ออะไหลซ่อ่มเครื>องสํารองไฟฟ้าของ Computer 
Workstation

                 4 ,108.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด         4 ,108.80 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                       4 ,108.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009827 27/5/2019

138 จา้ง สอบเทียบตูอ้บ Memmert                 10 ,464.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ซ ีไอ อีโค ่เซอร์วิสเซส จํากัด       10 ,464.60 บริษัท เอส ซ ีไอ อีโค ่เซอร์วิสเซส จํากัด                      10 ,464.60 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009829 27/5/2019
139 ซื
อ ซื
อวัสดสุํานักงาน (Toner) เขา้ Stock                 17 ,633.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา้ จํากัด       17 ,633.60 บริษัทโฟทีกา้ จํากัด                      17 ,633.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009833 27/5/2019
140 ซื
อ จัดซื
อ ตอ่สัญญาโปรแกรม Mimic Research 19, 20  No.6  

MP 310
                 1 ,674.50 เฉพาะเจาะจง Materialise NV         1 ,674.50 Materialise NV                       1 ,674.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009834 27/5/2019

141 จา้ง สอบเทียบ Portable Gas Detector 2 ตัว                 17 ,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินซเ์ทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด       17 ,120.00 บริษัท อินซเ์ทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จําก                      17 ,120.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009835 27/5/2019
142 จา้ง เตรียมพื
นที>การแขง่ขัน RDC2019               499 ,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมิวซมิัส จํากัด     499,690.00 บริษัท อมิวซมิัส จํากัด                    499 ,690.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009836 27/5/2019
143 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 13 ,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมสทิธิ� จํากัด       13 ,696.00 บริษัท สมสทิธิ� จํากัด                      13 ,696.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009838 27/5/2019
144 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  5 ,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)         5 ,400.00 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)                       5 ,400.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009840 27/5/2019
145 จา้ง งานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาทักษะการออกแบบและสรา้ง

หุน่ยนต ์ปี 2562
                85 ,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิกซ ์แอนด ์แมทซ ์คอมมิวนิเคชั>นส ์จํากัด       85 ,600.00 บริษัท มิกซ ์แอนด ์แมทซ ์คอมมิวนิเคชั>นส ์จํากัด                      85 ,600.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009843 27/5/2019

146 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  1 ,733.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จํากัด         1 ,733.40 บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จํากัด                       1 ,733.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009845 27/5/2019
147 ซื
อ รถเข็นหนังสอืและบันไดเอนกประสงค์                 18 ,434.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด       18 ,434.66 บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด                      18 ,434.66 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009848 27/5/2019
148 ซื
อ วัสดงุานระบบไฟฟ้า เพื>อตดิตั
งสายดนิ หอ้งMP144  และสทีา

ภายในอาคาร
                 6 ,056.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด         6 ,056.20 บริษัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด                       6 ,056.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009851 27/5/2019

149 ซื
อ วัสดสุํานักงาน                  3 ,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด         3 ,103.00 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด                       3 ,103.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009861 27/5/2019
150 จา้ง ยา้ยตูด้ดูไอสารเคมีหอ้งปฏบิัตกิาร                 40 ,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด       40 ,125.00 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด                      40 ,125.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009865 27/5/2019
151 ซื
อ เพื>อใชใ้นงานเตรียมตัวอยา่งสําหรับทดสอบ SEM                  2 ,182.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด         2 ,182.80 บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด                       2 ,182.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009866 27/5/2019
152 จา้ง ซอ่มแซมเครื>องมือ เครื>อง UV Spectrometer                  6 ,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซายน์ โซลชูั>น (ประเทศไทย) จํากัด         6 ,313.00 บริษัท ไอซายน์ โซลชูั>น (ประเทศไทย) จํากัด                       6 ,313.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009868 27/5/2019
153 จา้ง สอบเทียบเครื>องทดสอบ Resil Impactor                 24 ,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด       24 ,075.00 บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด                      24 ,075.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009871 27/5/2019
154 ซื
อ สารเคมีเพื>อใชใ้นงานวิจัย                 16 ,274.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด       16 ,274.70 บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด                      16 ,274.70 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009877 27/5/2019
155 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  9 ,287.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์         9 ,191.30 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์                       9 ,191.30 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009880 27/5/2019
156 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  3 ,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด         2 ,247.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด                       2 ,247.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009882 27/5/2019
157 จา้ง ผลติ Plate ยดึโครงรถเข็นเดมิ                 63 ,558.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เคแอนดเ์ค เอ็นจิเนียริ>ง เซอร์วิส

ซัพพลาย
      63 ,558.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เคแอนดเ์ค เอ็นจิเนียริ>ง เซอร์วิส

ซัพพลาย
                     63 ,558.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009884 27/5/2019

158 ซื
อ แก๊ส  Nitrogen (N2) 99.99%                  9 ,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด         9 ,630.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด                       9 ,630.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009885 27/5/2019
159 ซื
อ จัดซื
อวาลว์สําหรับถังไนโตรเจนเหลว                  4 ,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยเูนี>ยน อินเตอร์ซัพพลาย จํากัด         4 ,280.00 บริษัท ยเูนี>ยน อินเตอร์ซัพพลาย จํากัด                       4 ,280.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009886 27/5/2019
160 ซื
อ เครื>องปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 5 KVa                  8 ,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบทีี คอนเนค จํากัด         8 ,560.00 บริษัทบทีี คอนเนค จํากัด                       8 ,560.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009887 27/5/2019
161 ซื
อ Nitrogen gas 99.999 % เพื>อใชส้ําหรับเตรียม Hydrogen 

sensor ในโครงการ
                    963 .00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด           963 .00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด                          963 .00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009888 27/5/2019

162 ซื
อ สารเคมี                  8 ,367.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด         8 ,367.40 บริษัท เคมิเคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด                       8 ,367.40 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009889 27/5/2019
163 ซื
อ สารเคมี                  7 ,821.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด         7 ,821.70 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด                       7 ,821.70 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009890 27/5/2019
164 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  2 ,257.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด         2 ,257.70 บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด                       2 ,257.70 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009891 27/5/2019
165 ซื
อ Nitrogen gas 99.99%                  1 ,765.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)         1 ,765.50 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                       1 ,765.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009892 27/5/2019
166 ซื
อ แก๊ส                  9 ,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)         9 ,844.00 บริษัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                       9 ,844.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009893 27/5/2019
167 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  6 ,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด         6 ,206.00 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด                       6 ,206.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009894 27/5/2019
168 จา้ง ตรวจเช็กเครื>องยนต์               167 ,810.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอีซซูบุริการ จํากัด     167,810.24 บริษัท ตรีเพชรอีซซูบุริการ จํากัด                    167 ,810.24 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009911 28/5/2019
169 จา้ง จา้งบํารุงรักษาตูด้ดูไอสารเคมี               180 ,000.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด     180,000.00 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด                    180 ,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19009926 28/5/2019
170 ซื
อ เครื>องผลตินํ
าบริสทุธิ�คณุภาพสงู               316 ,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด     316,720.00 บริษัท บริษัท กิบไทย จํากัด (สํานักงานใหญ่)                    316 ,720.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009927 28/5/2019
171 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์               294 ,900.00 เฉพาะเจาะจง OSAKA STAINLESS CO. LTD.     294,900.00 OSAKA STAINLESS CO. LTD.                    294 ,900.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009928 28/5/2019
172 ซื
อ ซอฟแวร์                  4 ,987.50 เฉพาะเจาะจง Solutlons 4U Sdn Bhd(706527A)         4 ,987.50 Solutlons 4U Sdn Bhd(706527A)                       4 ,987.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009929 28/5/2019
173 ซื
อ อินเวอเตอร์เครื>อง Lab scale internal mixer and sheet/film

 ทดแทนของเดมิที>ชํารุด
              194 ,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท์จํากัด     194,740.00 บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท์จํากัด                    194 ,740.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009936 28/5/2019

174 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  9 ,908.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด         9 ,908.20 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด                       9 ,908.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009939 28/5/2019
175 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 17 ,612.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์       17 ,612.20 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์                      17 ,612.20 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009940 28/5/2019
176 ซื
อ ปรับปรุงระบบท่อเดรนนํ
าทิ
งเครื>องปรับอากาศหอ้ง M323                 16 ,296.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทูลส ์จํากัด       16 ,296.10 บริษัทเอ.ทูลส ์จํากัด                      16 ,296.10 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009942 28/5/2019
177 ซื
อ วัสดสุํานักงาน                 27 ,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด       27 ,285.00 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด                      27 ,285.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009943 28/5/2019
178 ซื
อ ชดุโคมไฟฉุกเฉิน                  6 ,219.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทไลท์ติ
ง แอนด ์อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)         6 ,219.80 บริษัทไลท์ติ
ง แอนด ์อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)                       6 ,219.80 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009948 28/5/2019
179 ซื
อ วัสดสุํานักงาน                 12 ,390.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา้ จํากัด       12 ,390.60 บริษัทโฟทีกา้ จํากัด                      12 ,390.60 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009949 28/5/2019
180 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 20 ,811.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ทวีพัฒนา จํากัด       20 ,811.50 บริษัท ว.ทวีพัฒนา จํากัด                      20 ,811.50 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009950 28/5/2019
181 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 13 ,064.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ทวีพัฒนา จํากัด       13 ,064.70 บริษัท ว.ทวีพัฒนา จํากัด                      13 ,064.70 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19009951 28/5/2019
182 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  3 ,070.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จํากัด         3 ,070.90 บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จํากัด                       3 ,070.90 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19010044 29/5/2019
183 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  1 ,401.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด         1 ,401.70 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด                       1 ,401.70 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19010047 29/5/2019
184 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 81 ,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแอท แทมมารินด ์จํากัด       81 ,320.00 บริษัท ไฮแอท แทมมารินด ์จํากัด                      81 ,320.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19010048 29/5/2019
185 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                  1 ,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสทิวท์ โซลชูั>น จํากัด         1 ,070.00 บริษัท แอสทิวท์ โซลชูั>น จํากัด                       1 ,070.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19010049 29/5/2019
186 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์                 17 ,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไออีเอส อิเล็คทริค จํากัด       17 ,976.00 บริษัท ไออีเอส อิเล็คทริค จํากัด                      17 ,976.00 มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19010050 29/5/2019
187 ซื
อ อะไหลเ่ครื>องปรับอากาศแบบแยกสว่น               140 ,915.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงชัยอีควิพเมน้ท์(1984) จํากัด     140,915.79 บริษัท แสงชัยอีควิพเมน้ท์(1984) จํากัด                    140 ,915.79 ราคาตํ>าสดุ PO19010110 30/5/2019
188 จา้ง PM Gas Chromatography               120 ,322.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดส์ยามกรุ๊ป จํากัด     120,322.36 บริษัท เวิลดส์ยามกรุ๊ป จํากัด                    120 ,322.36 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO19010114 30/5/2019
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