
แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิท ี	จดัซื�อหรอื

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

 ราคาท ี	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง

เหตุผลท ี	คดัเลอืก
เลขท ี	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัท ี	เอกสาร

1 ซื
อ เครื�องปั�นเหวี�ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมแิบบตั 
งพื
น650,000.00           607,476.64         เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 649,490.00    บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 649,490.00        ราคาตํ�าสุด PO20002866 02/12/2019
บรษิัท โพสเซส ซายน์ จํากดั 660,000.00    

2 จา้ง ซ่อมแซมเปลี�ยนอะไหล่ชุด DSC Measuring Cell 359,734.00           359,734.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ทจ์ํากดั359,734.00    บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ทจ์ํากดั 359,734.00        มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003047 06/12/2019

3 ซื
อ ชุดเครื�องวเิคราะหพ์ื
นที�ผวิ ขนาดรูพรุนระดับเล็ก และการดูดซับไอนํ
า3,210,000.00        3,000,000.00       

การประกาศเชญิ
ชวนทั�วไป วธิี
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) บรษิัท ไอดไีอ (ประเทศไทย) จํากดั3,199,300.00  บรษิัท ไอดไีอ (ประเทศไทย) จํากดั 3,199,300.00      มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002950 04/12/2019

4 จา้ง ซ่อมแซมเปลี�ยนอะไหล่ระบบตูดู้ดควันไอกรดและชุดกาํจัดไอกรดสารเคมี136,746.00            136,746.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัทเจทูดับบลวิ คอนซัลติ
งแอนดเ์ซอรว์สิ136,746.00     บรษิัทเจทูดับบลวิ คอนซัลติ
งแอนดเ์ซอรว์สิ136,746.00         มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20002906 03/12/2019
5 จา้ง เหมาบรกิารดูแลบํารุงรักษาเครื�องมอืวทิยาศาสตร์ 271,566.00            271,566.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 271,566.00     บรษิัท  คอมพลที ซายน์ จํากดั 271,566.00         มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003971 26/12/2019
6 จา้ง ทดสอบและวเิคราะหป์รมิาณการดูดซับและปลดปล่อยสารประกอบและธาตุอาหารดว้ยเลเยอรด์ับเบิ
ลไฮดรอกไซด์55,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวสริญิญา  โสตถอิุดม 55,000.00       นางสาวสริญิญา  โสตถอิุดม 55,000.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20002902 03/12/2019
7 จา้ง เหมาปรับปรุงเครื�องเคลอืบเม็ดปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยเพื�อช่วยเพิ�มประสทิธภิาพในการผลติปุ๋ยสําหรับใชใ้นงานวจิัย42,800.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 42,800.00       บรษิัท  คอมพลที ซายน์ จํากดั 42,800.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20002904 03/12/2019
8 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นโครงการการสังเคราะห ์การเตรยีมอนุภาคนาโนและการประเมนิคุณสมบัตขิองอนุพันธข์องคูมารนิที�ต่อกบัอนุพันธข์องกรดซนินามกิสําหรับเป็นสารตา้นการคลํ
าที�ควบคุมการปลดปล่อยโดยใชแ้สง5,350.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 5,350.00         บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 5,350.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002925 03/12/2019
9 จา้ง ตรวจสอบเครื�องบรรจุของเหลวและของหนืด 1,926.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชาญอนิเตอรเ์ทค จํากดั 1,926.00         บรษิัท ชาญอนิเตอรเ์ทค จํากดั 1,926.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002918 03/12/2019
10 ซื
อ เฟอรน์ิเจอรต์ูเ้อกสารสูงบานเปิดคู่ ขนาด 80x 5,790.84                เฉพาะเจาะจง บรษิัทเพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์ิเจอร์ 5,790.84         บรษิัทเพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์ิเจอร์ 5,790.84             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002920 03/12/2019
11 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 42,320.64              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 42,320.64       บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 42,320.64           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002910 03/12/2019
12 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 37,757.63              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 37,757.63       บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 37,757.63           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002911 03/12/2019
13 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 1,722.70                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) 1,722.70         บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) จํากดั 1,722.70             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002922 03/12/2019
14 ซื
อ สารเคมเีพื�องานวจิัย 18,725.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 18,725.00       บรษิัท กบิไทย จํากดั 18,725.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002921 03/12/2019
15 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นการทดสอบฤทธิXทางชวีภาพของยางไทรเลอืด10,036.60              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล จํากดั 10,036.60       บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล จํากดั 10,036.60           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002912 03/12/2019
16 จา้ง บรกิารตรวจสอบของเครื�อง Laser Printer Fuji Xerox 963.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟูจ ิซรี็อกซ(์ประเทศไทย 963.00            บรษิัท ฟูจ ิซรี็อกซ(์ประเทศไทย) จํากดั 963.00                มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002913 03/12/2019
17 ซื
อ ขั 
วไฟฟ้าอา้งองิเพื�อมาทําปฏกิริยิาเคมไีฟฟ้า 19,260.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรพลอะนาลติคิอล จํากดั 19,260.00       บรษิัท พรพลอะนาลติคิอล จํากดั 19,260.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002926 03/12/2019
18 ซื
อ สารเคม ีเพื�อใชใ้นการพัฒนาตัวเร่งปฏกิริยิานาโนและระบบการผลติเชี
อเพลงิชวีภาพ19,795.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 19,795.00       บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 19,795.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002929 03/12/2019
19 ซื
อ จัดจา้งทําป้ายประชาสัมพันธ ์และ Standee 2,675.00                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 2,675.00         หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 2,675.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002919 03/12/2019
20 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื�อดําเนินงานวจิัย 10,807.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท โบนันซ่าเทคจํากดั 10,807.00       บรษิัท โบนันซ่าเทคจํากดั 10,807.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002924 03/12/2019
21 จา้ง วเิคราะหค์ุณสมบัตขิองตัวอย่างผงยสีตก์ากส่าแหง้ 24,845.40              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 24,845.40       บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 24,845.40           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002914 03/12/2019
22 ซื
อ สารเคมเีพื�องานวจิัย 87,633.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 87,633.00       หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 87,633.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002916 03/12/2019
23 ซื
อ ฝาขวดใชส้ําหรับวเิคราะหด์ว้ยเครื�อง HPLC 13,503.40              เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากดั 13,503.40       บรษิัทคลารติัส จํากดั 13,503.40           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002928 03/12/2019
24 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 12,390.60              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 12,390.60       บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 12,390.60           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002917 03/12/2019
25 ซื
อ combustion gas สําหรับเครื�อง CHNS ครับผม 8,025.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 8,025.00         บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 8,025.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002927 03/12/2019
26 ซื
อ วัสดุไวใ้ชส้ําหรับงานวจิัย 3,584.50                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,584.50         หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,584.50             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002915 03/12/2019
27 ซื
อ สารเคมเีพื�องานวจิัย 35,845.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 35,845.00       บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 35,845.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002923 03/12/2019
28 จา้ง ซ่อมแซมเครื�อง Refractive Index Detector  128,400.00            128,400.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย 128,400.00     บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 128,400.00         มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003496 17/12/2019
29 จา้ง ทําเสื
อโครงการเยาวชนลดเปลี�ยนโลก  ภายใตโ้ครงการลดเปลี�ยนโลกกบัโตโยตา้77,842.50              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟาสทเ์ท็กซ ์อนิดัสตรี
ส ์จํากดั 77,842.50       บรษิัท ฟาสทเ์ท็กซ ์อนิดัสตรี
ส ์จํากดั 77,842.50           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003477 17/12/2019
30 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชส้ําหรับงานวจิัย 3,477.50                เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 3,477.50         บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 3,477.50             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002908 03/12/2019
31 ซื
อ กลอ้งจุลทรรศน์ระบบ Phase Contrast และ 300,000.00            300,000.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากดั 300,000.00     บรษิัทสเปซเมด จํากดั 300,000.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003098 11/12/2019
32 ซื
อ Plastic Syringe เพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 3,295.60                เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 3,295.60         บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 3,295.60             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20002909 03/12/2019
33 ซื
อ วัสดุและสารเคมใีชใ้นโครงการ P1750146 5,399.99                เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ ีเมดคิ จํากดั 5,399.99         บรษิัท ซ ีเมดคิ จํากดั 5,399.99             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003101 11/12/2019
34 จา้ง ซ่อมแซมเครื�อง IR-Mass Sorption Analyzer 285,422.50            285,422.50           เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ทจ์ํากดั285,422.50     บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรูเมน้ทจ์ํากดั 285,422.50         มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003476 17/12/2019
35 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรใ์ชใ้นการเตรยีมฟิลม์บางโลหะออกไซดด์ว้ยเทคนิค175,694.00            175,694.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั มายไซนส์ 175,694.00     หา้งหุน้ส่วนจํากดั มายไซนส์ 175,694.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003065 06/12/2019
36 จา้ง เหมาบรกิารตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ HVAC 209,613.00            209,613.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท สกลิ ดเิวลลอปเมนท ์จํากดั 209,613.00     บรษิัท สกลิ ดเิวลลอปเมนท ์จํากดั 209,613.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003079 09/12/2019
37 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 9,255.50                เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 9,255.50         บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 9,255.50             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003061 06/12/2019
38 ซื
อ วัตถุดบิที�ใชใ้นกระบวนการผลติ (บ.  PP IMPRESSION 1,958.10                เฉพาะเจาะจง บรษิัทพพี ีอมิเพรสชั�น จํากดั 1,958.10         บรษิัทพพี ีอมิเพรสชั�น จํากดั 1,958.10             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003067 06/12/2019
39 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 10,528.80              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 10,528.80       บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 10,528.80           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003062 06/12/2019
40 ซื
อ 1,4-Diaminobutane สําหรับใชใ้นงานวจิัย 20,832.90              เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 20,832.90       บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 20,832.90           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003074 06/12/2019
41 ซื
อ สารเคมเีพื�องานวจิัย 27,991.20              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั บางกอกเคมารท์ 27,991.20       หา้งหุน้ส่วนจํากดั บางกอกเคมารท์ 27,991.20           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003064 06/12/2019
42 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 13,161.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 13,161.00       บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 13,161.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003102 11/12/2019
43 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 10,015.20              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 10,015.20       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 10,015.20           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003103 11/12/2019

44 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 6,420.00                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส 6,420.00         หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พี 6,420.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003073 06/12/2019

45 ซื
อ อุปกรณเ์พื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการพัฒนาระบบทดสอบและคัด17,120.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 17,120.00       บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 17,120.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003105 11/12/2019

46 จา้ง ตรวจวเิคราะหอ์นุภาคในอากาศภายในหอ้ง 8,560.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวทฟี อนิสทรูเมนต์ 8,560.00         บรษิัทอนิโนเวทฟี อนิสทรูเมนต ์จํากดั 8,560.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003075 06/12/2019

47 ซื
อ วัตถุดบิเพื�อใชใ้นกระบวนการผลติ (บ.SNP) 2,835.50                เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปเชยีลตี
 เนเชอรัล โปรดักส์ 2,835.50         บรษิัท สเปเชยีลตี
 เนเชอรัล โปรดักส์ 2,835.50             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003066 06/12/2019

48 ซื
อ อุปกรณเ์พื�อใชใ้นโครงการอนุญาตใหส้ทิธปิระโยชน์ผลงานวจิัย34,924.80              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 34,924.80       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 34,924.80           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003135 11/12/2019

49 ซื
อ สารเคมเีพื�อการวจิัย จํานวน  2 รายการ และวัสดุวทิยาศาสตร์14,498.50              เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั 14,498.50       บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั 14,498.50           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003136 11/12/2019

50 ซื
อ วัสดุใชส้ําหรับงานวจิัย 46,010.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 46,010.00       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 46,010.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003137 11/12/2019

51 ซื
อ สารเคมใีหเ้พยีงพอต่อการใชง้าน 6,290.05                เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน 6,290.05         บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 6,290.05             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003069 06/12/2019

52 ซื
อ สารเคมใีนโครงการพัฒนาสูตรตํารับผลติภัณฑป์ิดผมขาวชนิดครมีที�มสี่วนประกอบของสารสกดัธรรมชาติ6,420.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั�น 6,420.00         บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั�น 6,420.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003063 06/12/2019

53 จา้ง พ่นอบหอ้ง cell culture ดว้ยไอhydrogen peroxide 23,000.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซมิม ์จํากดั 23,000.00       บรษิัท ซมิม ์จํากดั 23,000.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003104 11/12/2019

54 จา้ง ดําเนินการผลติตน้แบบตัวพาอนุพันธค์วอเทอรไ์นสข์องเบตา้130,000.00            130,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาว ศุภวรรณ รุจไิพโรจน์ 130,000.00     นางสาว ศุภวรรณ รุจไิพโรจน์ 130,000.00         มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003513 18/12/2019

55 จา้ง วเิคราะหป์รมิาณสารเคมโีฟรฟิโนฟอส (Profenofos 26,750.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 26,750.00       บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 26,750.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003138 11/12/2019

56 ซื
อ วัสดุสํานักงาน 15,693.15              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน 15,693.12       บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 15,693.12           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003139 11/12/2019

57 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 34,026.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอดไีอ (ประเทศไทย) จํากดั 34,026.00       บรษิัท ไอดไีอ (ประเทศไทย) จํากดั 34,026.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003071 06/12/2019

58 จา้ง ทําป้ายแสดงสถานที�ผลติเครื�องมอืแพทยแ์ละสถานที�เกบ็รักษาเครื�องมอืแพทย์856.00                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 856.00            หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 856.00                มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003070 06/12/2019

59 ซื
อ หลอดแกว้ od.12mm 3,852.00                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส 3,852.00         หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พี 3,852.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003072 06/12/2019

60 ซื
อ เกา้อี
สแตนเลส 7,267.98                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 7,267.98         บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 7,267.98             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003140 11/12/2019

61 ซื
อ เครื�องวัดเคมไีฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact electrochemeter294,250.00            294,250.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไคเนตคิส ์คอรป์อเรชั�น จํากดั279,537.50     บรษิัท ไคเนตคิส ์คอรป์อเรชั�น จํากดั 279,537.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003141 11/12/2019

62 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 700.00                   เฉพาะเจาะจง Kurt J. Lesker Company 700.00            Kurt J. Lesker Company 700.00                มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003183 11/12/2019

63 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 195.72                   เฉพาะเจาะจง AdTech Metallurgical Materials Co.,Ltd195.72            AdTech Metallurgical Materials Co.,Ltd 195.72                มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003214 12/12/2019

64 ซื
อ สารเคมี 13,482.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 13,482.00       บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 13,482.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003145 11/12/2019

65 ซื
อ เครื�องแกว้สําหรับทําการทดลอง 3,745.00                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส 3,745.00         หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พี 3,745.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003146 11/12/2019

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนธนัวาคม
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิท ี	จดัซื�อหรอื

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

 ราคาท ี	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง

เหตุผลท ี	คดัเลอืก
เลขท ี	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัท ี	เอกสาร

66 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 3,188.60                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง ( 3,188.60         บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย3,188.60             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003147 11/12/2019

67 ซื
อ กระดาษ WYPALL 5,392.80                เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนวาแพค จํากดั 5,392.80         บรษิัท อนิโนวาแพค จํากดั 5,392.80             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003148 11/12/2019

68 ซื
อ วัสดุเพื�อใชใ้นโครงการอนุญาตใหส้ทิธปิระโยชน์ผลงานวจิัย5,550.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน 5,549.99         บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,549.99             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003149 11/12/2019

69 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 15,675.50              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 15,675.50       บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 15,675.50           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003150 11/12/2019

70 ซื
อ วัสดุวทิยาศาตรใ์ชใ้นการวเิคราะหแ์ยกสารประประกอบ 27,399.49              เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากดั 27,399.49       บรษิัทคลารติัส จํากดั 27,399.49           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003151 11/12/2019

71 ซื
อ วัสดุ dowel pin 963.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนตัน พาร ์(ประเทศไทย 963.00            บรษิัทแอนตัน พาร ์(ประเทศไทย) 963.00                มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003152 11/12/2019

72 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 17,334.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 17,334.00       บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 17,334.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003153 11/12/2019

73 ซื
อ สารเคมเีพื�องานวจิัย 2,996.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์ 2,996.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์ 2,996.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003154 11/12/2019

74 ซื
อ สารเคมเีพื�องานวจิัย 12,989.80              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 12,989.80       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 12,989.80           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003155 11/12/2019

75 ซื
อ วัสดุเพื�อใชใ้นโครงการการผลติเข็มขนาดไมโครเมตร 17,976.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรแพคแมททเีรยีล (ประเทศไทย17,976.00       บรษิัท โปรแพคแมททเีรยีล (ประเทศไทย 17,976.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003167 11/12/2019

76 ซื
อ สารเคมเีพื�องานวจิัย 7,607.70                เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ
ง จํากดั 7,607.70         บรษิัท ธรีะเทรดดิ
ง จํากดั 7,607.70             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003156 11/12/2019

77 จา้ง วเิคราะหป์รมิาณ Ag ในตัวอย่าง 5,778.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ
ง เซอรว์สิเซส5,778.00         บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ
ง เซอรว์สิเซส 5,778.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003157 11/12/2019

78 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรใ์ชเ้ตรยีมตัวอย่างสารในการวเิคราะหด์ว้ยเครื�อง3,745.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเ์คมภีัณฑ์3,745.00         บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเ์คมภีัณฑ์ 3,745.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003158 11/12/2019

79 ซื
อ เครื�องผสมความเร็วสูง (Emulsifier and disperser 480,000.00            480,000.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิด ์อนิสตรูเมนท ์แอนดเ์อ็นจเินียริ�ง480,000.00     บรษิัท เวลิด ์อนิสตรูเมนท ์แอนดเ์อ็นจเินียริ�ง480,000.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003412 16/12/2019

80 จา้ง บํารุงรักษาเครื�อง Air Compressor ของฝ่ายวจิัย 48,150.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท องครักษ์ แอร ์คอม จํากดั 48,150.00       บรษิัท องครักษ์ แอร ์คอม จํากดั 48,150.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003550 19/12/2019

81 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นโครงการอนุญาตใหส้ทิธปิระโยชน์ผลงานวจิัย14,295.20              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 14,295.20       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 14,295.20           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003275 12/12/2019

82 ซื
อ วัสดุงานตดิตั 
งและซ่อมบํารุงระบบประกอบอาคารและหอ้งปฎบิัตกิารวจิัยของ19,821.75              เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย 19,821.75       บรษิัท โปรเกรส โปรดักส ์ซัพพลาย 19,821.75           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003276 12/12/2019

83 ซื
อ วัตถุดบิที�ใชใ้นกระบวนการผลติ 13,910.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั�น 13,910.00       บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชั�น 13,910.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003277 12/12/2019

84 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 25,134.30              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 25,134.30       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 25,134.30           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003278 12/12/2019

85 ซื
อ สารเคม ีacetone, DMF เพื�อการวจิัย 5,350.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 5,350.00         บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 5,350.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003279 12/12/2019

86 ซื
อ อุปกรณเ์พื�อนํามาใชใ้นการทดลอง 22,696.84              เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากดั 22,696.84       บรษิัทคลารติัส จํากดั 22,696.84           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003285 12/12/2019

87 ซื
อ วัสดุ sieve, clamp, kapton tape เพื�อการวจิัย 26,525.30              เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนิเทค อคิวปิเมนท ์แอนด์ 26,525.30       บรษิัท โตนิเทค อคิวปิเมนท ์แอนด์ 26,525.30           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003286 12/12/2019

88 ซื
อ สารเคม ีformic acid เพื�อการวจิัย 4,397.70                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 4,397.70         บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 4,397.70             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003287 12/12/2019

89 ซื
อ สารเคมเีพื�องานวจิัย 29,100.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย 29,100.00       บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากดั 29,100.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003288 12/12/2019

90 ซื
อ สารเคม ีเพื�อใชใ้นโครงการ NPT การสังเคราะห์ 14,659.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 14,659.00       บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 14,659.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003289 12/12/2019

91 จา้ง เหมาเพื�อเพื�อทดสอบระบบการผลติไกลซนีคอปเปอรค์เีลต16,000.00              เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐบุรุษ คงไกรฤกษ์ 16,000.00       นาย ณัฐบุรุษ คงไกรฤกษ์ 16,000.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003326 12/12/2019

92 จา้ง บํารุงรักษาเครื�องสํารองไฟ UPS ของฝ่ายวจิัย 57,780.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจเินียริ�ง 57,780.00       บรษิัท พ.ีซ.ีเอส ไฮเทค เอ็นจเินียริ�ง 57,780.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003354 13/12/2019

93 จา้ง สอบเทยีบเครื�อง Gas Detector Honeywell 55,950.30              เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสนโชต ิอเิล็กทรคิ อนิสตรูเมนท์55,950.30       บรษิัท แสนโชต ิอเิล็กทรคิ อนิสตรูเมนท์ 55,950.30           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003327 12/12/2019

94 จา้ง จัดทําโครงสรา้งเพื�อจัดแสดงผลงานวจิัยของ 128,400.00            128,400.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัทไอเดยี โปรดักชั�น เซอรว์สิ 128,400.00     บรษิัทไอเดยี โปรดักชั�น เซอรว์สิ จํากดั 128,400.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003363 13/12/2019

95 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 6,068.51                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 6,068.51         บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 6,068.51             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003328 12/12/2019

96 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 11,770.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั�น จํากดั 11,770.00       บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั�น จํากดั 11,770.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003329 12/12/2019

97 ซื
อ สารเคม ีformic acid เพื�อการวจิัย 13,910.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 13,910.00       บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 13,910.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003330 12/12/2019

98 ซื
อ สารเคมี 14,124.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 14,124.00       บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 14,124.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003331 12/12/2019

99 ซื
อ จุกยางสําหรับปิดปากขวด (septum) 1,658.50                เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมานี คอรป์อเรชั�น จํากดั 1,658.50         บรษิัทอมานี คอรป์อเรชั�น จํากดั 1,658.50             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003332 12/12/2019

100 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 14,445.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 14,445.00       บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 14,445.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003333 12/12/2019

101 ซื
อ ถังสแตนเลสสําหรับใชเ้กบ็ของเสยีจําพวกสารเคมี 10,165.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัน ควอลติี
 อนิดัสทรสี ์จํากดั 10,165.00       บรษิัท ซัน ควอลติี
 อนิดัสทรสี ์จํากดั 10,165.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003394 15/12/2019

102 จา้ง ประเมนิผลกระทบโครงการเครื�องผลตินํ
าดื�ม 450,000.00            450,000.00           เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์รกิารวชิาการเศรษฐศาสตร์ 450,000.00     ศูนยบ์รกิารวชิาการเศรษฐศาสตร์ 450,000.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003718 23/12/2019

103 ซื
อ พัดลมระบายอากาศ ของชุด Condensing Unit 3,712.90                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั ดับเบิ
ล พ ีแอร์ 3,712.90         หา้งหุน้ส่วนจํากดั ดับเบิ
ล พ ีแอร ์เซอรว์สิ 3,712.90             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003395 15/12/2019

104 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 13,990.25              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 13,990.25       บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 13,990.25           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003396 15/12/2019

105 ซื
อ เครื�องลดขนาดอนุภาคดว้ยคลื�นเสยีงความถี�สูง 481,500.00            481,500.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี ไลท ์ไซแอนตฟิิค จํากดั481,500.00     บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 481,500.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003463 17/12/2019

106 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นโครงการวจิัย 2,675.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรแพคแมททเีรยีล (ประเทศไทย2,675.00         บรษิัท โปรแพคแมททเีรยีล (ประเทศไทย 2,675.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003413 16/12/2019

107 จา้ง ทําสื�อเพื�อใชใ้นการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร และเป็นสื�อประชาสัมพันธโ์ครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี�ยนโลก56,924.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 56,924.00       หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 56,924.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003425 16/12/2019

108 ซื
อ เครื�องนับจํานวนเซลลอ์ัตโนมัต ิ(Cell Counter 349,997.00            349,997.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 349,997.00     บรษิัท กบิไทย จํากดั 349,997.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003466 17/12/2019

109 ซื
อ สารเคมเีพื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการการศกึษาและพัฒนาวัสดุสําหรับลดความชื
น20,490.50              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 20,490.50       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 20,490.50           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003414 16/12/2019

110 จา้ง เหมาบรกิารตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ
าเสยี36,380.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากวอเตอร ์ชอยซ 36,380.00       หา้งหุน้ส่วนจํากวอเตอร ์ชอยซ 36,380.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003426 16/12/2019

111 ซื
อ สารเคมเีพื�อนํามาใชใ้นการทดลองสังเคราะหอ์นุภาคซลิกิา20,919.57              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากดั 20,919.57       บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากดั 20,919.57           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003415 16/12/2019

112 ซื
อ เครื�องเคลอืบแบบผ่านหัวไดย ์(Slot-Die Coater 300,000.00            300,000.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 300,000.00     บรษิัท  คอมพลที ซายน์ จํากดั 300,000.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003467 17/12/2019

113 ซื
อ สารเคมเีพื�องานวจิัย 8,560.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์ 8,560.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์ 8,560.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003417 16/12/2019

114 ซื
อ เครื�องปั�นเหวี�ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ 500,000.00            500,000.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอช ด ีเมดคิอล จํากดั 497,000.00     บรษิัท เมดทิอป จํากดั 497,000.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003464 17/12/2019

115 ซื
อ วัสดุไวใ้ชส้ําหรับงานวจิัย 3,563.10                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 3,563.10         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 3,563.10             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003416 16/12/2019

116 ซื
อ สารเคมี 10,486.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 10,486.00       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 10,486.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003418 16/12/2019

117 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 24,610.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเ์คมภีัณฑ์24,610.00       บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเ์คมภีัณฑ์ 24,610.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003419 16/12/2019

118 ซื
อ สารเคมเีพื�องานวจิัย 72,706.50              เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 72,706.50       บรษิัท กบิไทย จํากดั 72,706.50           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003420 16/12/2019

119 ซื
อ สารเคมเีพื�องานวจิัย 15,140.50              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 15,140.50       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 15,140.50           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003421 16/12/2019

120 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 1,838.44                เฉพาะเจาะจง University Wafer Inc. 1,838.44         University Wafer Inc. 1,838.44             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003431 16/12/2019

121 จา้ง ทําโต๊ะ Stainless-steel เพื�อรองรับการเคลื�อนยา้ยเครื�องผลตินํ
า8,025.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 8,025.00         บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 8,025.00             มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003427 16/12/2019

122 จา้ง เหมารถบัสพรอ้มคนขับ เพื�อร่วมกจิกรรมโตโยตา้ลดเปลี�ยนโลก36,000.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดัหริัญโชคทวี 36,000.00       หา้งหุน้ส่วนจํากหริัญโชคทวี 36,000.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003465 17/12/2019

123 จา้ง ประกอบระบบนํ
าขาเขา้สําหรับระบบปรับปรุงคุณภาพนํ
า78,110.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลคิวดิ เพยีวรฟิิเกชั�น เอ็นจเินียริ�ง78,110.00       บรษิัท ลคิวดิ เพยีวรฟิิเกชั�น เอ็นจเินียริ�ง 78,110.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003468 17/12/2019

124 จา้ง ออกแบบ (Plant design) กระบวนการแยกเซลลย์สีตแ์ละผลติยสีตแ์หง้ที�เหมาะสมพรอ้มวเิคราะหค์วามคุม้ค่าเชงิเศรษฐศาสตร์60,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเอกรัตน์ ตั 
งศริริัตนา 60,000.00       นายเอกรัตน์ ตั 
งศริริัตนา 60,000.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003469 17/12/2019

125 ซื
อ เครื�องปั�นเหวี�ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมติํ�าแบบตั 
งโต๊ะ295,962.00            295,962.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั มายไซนส์ 295,962.00     บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย 295,962.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003703 23/12/2019

126 ซื
อ อุปกรณเ์พื�อประกอบการทดลอง 31,950.20              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเ์คมภีัณฑ์31,950.20       บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเ์คมภีัณฑ์ 31,950.20           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003480 17/12/2019

127 ซื
อ สารเคมเีพื�อนํามาใชใ้นโครงการวจิัย 1,979.50                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 1,979.50         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 1,979.50             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003481 17/12/2019

128 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 26,322.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์ 26,322.00       บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์ 26,322.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003482 17/12/2019

129 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 3,317.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์ ไดแอกนอสตกิ แมททเีรยีล3,317.00         บรษิัท ไซน์ ไดแอกนอสตกิ แมททเีรยีล 3,317.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003483 17/12/2019

130 จา้ง สอบเทยีบเครื�องชั�งไฟฟ้า Electronic Balance 66,302.55              เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคลเิบรชั�น แลบอราทอรี 66,302.55       บรษิัท แคลเิบรชั�น แลบอราทอร ีจํากดั 66,302.55           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003507 18/12/2019

131 จา้ง จา้งสังเคราะหช์ปิขยายสัญญาณรามานโครงสรา้งเงนิหรอืทองคําระดับนาโนเมตร50,000.00              เฉพาะเจาะจง นาย อรรถสทิธิX  พันธุท์รัพยส์กลุ 50,000.00       นาย อรรถสทิธิX  พันธุท์รัพยส์กลุ 50,000.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003488 17/12/2019

132 ซื
อ เครื�องมอืสําหรับงานช่างทั�วไป จํานวน 3 รายการ 16,371.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจเินียริ�ง 16,371.00       บรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจเินียริ�ง 16,371.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003487 17/12/2019

133 จา้ง จา้งเหมาบรกิารบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศหอ้งปฎบิัตกิาร95,000.02              เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิดช์ลิล ์จํากดั 95,000.00       บรษิัท วนิดช์ลิล ์จํากดั 95,000.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003771 24/12/2019

134 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 3,000.00                เฉพาะเจาะจง Singapore University of Technology and Design3,000.00         Singapore University of Technology and Design3,000.00             มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003493 17/12/2019

135 จา้ง จัดทําสื�อโครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี�ยนโลก 100,981.25            100,981.25           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 100,981.25     หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 100,981.25         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003569 19/12/2019

136 ซื
อ วัสดุเพื�อใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร NANC  จํานวน 4,815.00                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส 4,815.00         หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พี 4,815.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003571 19/12/2019

137 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 749.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากดั 749.00            บรษิัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากดั 749.00                มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003572 19/12/2019

138 ซื
อ สารเคม ีTris(2-aminoethyl)amine เพื�อการวจิัย 14,445.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 14,445.00       บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 14,445.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003583 19/12/2019

139 จา้ง ทดสอบฤทธิXการยับยั 
งเชื
อแบคทเีรยีและเชื
อไวรัสแบบ 56,496.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 56,496.00       บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 56,496.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003584 19/12/2019

140 ซื
อ วัสดุเพื�อใชใ้นโครงการวจิัย 15,354.50              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) 15,354.50       บรษิัท เอกตรงเคมภีัณฑ ์(1985) จํากดั 15,354.50           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003591 19/12/2019

141 จา้ง สอบเทยีบเครื�องวัดอุณหภูมแิละความชื
น จํานวน 16,585.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคลเิบรชั�น แลบอราทอรี 16,585.00       บรษิัท แคลเิบรชั�น แลบอราทอร ีจํากดั 16,585.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003516 18/12/2019
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิท ี	จดัซื�อหรอื

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

 ราคาท ี	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง

เหตุผลท ี	คดัเลอืก
เลขท ี	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัท ี	เอกสาร

142 จา้ง จัดทําวดีทีัศน์ประกอบการแถลงข่าวและลงนามความร่วมมอืโครงการลดเปลี�ยนโลกกบัโตโยตา้99,510.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัททร ีซกิตี
ไนน์ จํากดั 99,510.00       บรษิัททร ีซกิตี
ไนน์ จํากดั 99,510.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003525 18/12/2019

143 จา้ง เหมาบรกิารจอแอลอดีี 64,200.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 64,200.00       บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 64,200.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003526 18/12/2019

144 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 4,815.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,815.00         บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,815.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003592 19/12/2019

145 ซื
อ วัสดุทางวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นงานวจิัย 13,375.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ
ง13,375.00       บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ
ง 13,375.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003593 19/12/2019

146 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 6,420.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 6,420.00         บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 6,420.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003515 18/12/2019

147 ซื
อ วัสดุ pressure valve เพื�อการวจิัย 20,330.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 20,330.00       บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 20,330.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003573 19/12/2019

148 ซื
อ วัสดุโรตามเีตอรช์นิดพลาสตกิเรซนิแตกหักได ้ 9,523.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด ์จํากดั 9,523.00         บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด ์จํากดั 9,523.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003574 19/12/2019

149 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 12,733.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 12,733.00       บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 12,733.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003527 18/12/2019

150 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 15,408.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 15,408.00       บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 15,408.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003528 18/12/2019

151 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 10,486.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัทเวริค์กิ
ง ยูนิฟอรม์ จํากดั 10,486.00       บรษิัทเวริค์กิ
ง ยูนิฟอรม์ จํากดั 10,486.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003564 19/12/2019

152 จา้ง เหมาอบรมหลักสูตรความเขา้ใจในขอ้กาํหนดระบบบรหิารคุณภาพ49,220.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี
 เทรนนิ�ง 49,220.00       บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี
 เทรนนิ�งแอนด์ 49,220.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003565 19/12/2019

153 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 3,424.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์ 3,424.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์ 3,424.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003590 19/12/2019

154 จา้ง ทําวงจรควบคุมอเิล็กโทรครอมมกิฟิลม์ในโครงการวจิัย 42,800.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด์ 42,800.00       บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ 42,800.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003575 19/12/2019

155 ซื
อ สารเคมี 30,152.60              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 30,152.60       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 30,152.60           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003581 19/12/2019

156 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 2,055.00                เฉพาะเจาะจง Richest Group Ltd. 2,055.00         Richest Group Ltd. 2,055.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003558 19/12/2019

157 จา้ง เหมาอบรมหลักสูตร ผูต้รวจประเมนิภายในแบบบูรณาการ49,220.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี
 เทรนนิ�ง 49,220.00       บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี
 เทรนนิ�งแอนด์ 49,220.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003566 19/12/2019

158 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 3,210.00                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส 3,210.00         หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พี 3,210.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003589 19/12/2019

159 ซื
อ วัสดุเพื�อใชใ้นงานวจิัย 23,540.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส 23,540.00       หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลเอส พี 23,540.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003588 19/12/2019

160 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้นการวจิัย 3,745.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,745.00         บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,745.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003580 19/12/2019

161 ซื
อ สารเคมเีพื�อการวจิัย 2,996.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 2,996.00         บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 2,996.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003579 19/12/2019

162 ซื
อ สารเคมเีพื�อการวจิัย 10,207.80              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 10,207.80       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 10,207.80           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003576 19/12/2019

163 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบเชื
อจุลนิทรยีแ์ละโลหะหนักในตัวอย่างสูตรตํารับ10,881.90              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง ( 10,881.90       บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย10,881.90           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003587 19/12/2019

164 ซื
อ วัสดุเพื�อใชใ้นงานวจิัย 48,150.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 48,150.00       หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 48,150.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003582 19/12/2019

165 ซื
อ สารเคม ีเพื�อใชใ้นโครงการพัฒนาปุ๋ยคเีลตจุลธาตุอาหารพชื40,071.50              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 40,071.50       บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 40,071.50           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003585 19/12/2019

166 ซื
อ  cDNA 2,782.00                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,782.00         หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,782.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003570 19/12/2019

167 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นงานวจิัย 6,848.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 6,848.00         บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 6,848.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003567 19/12/2019

168 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรใ์ชใ้นงานวจิัย 13,054.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,054.00       หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,054.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003568 19/12/2019

169 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 15,260.00              เฉพาะเจาะจง Nanolab Instruments Sdn Bhd. 15,260.00       Nanolab Instruments Sdn Bhd. 15,260.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003779 24/12/2019

170 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 10,764.20              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 10,764.20       บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 10,764.20           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003707 23/12/2019

171 ซื
อ เครื�องวัดอุณหภูมแิละความชื
น (Thermo-Hygrometer 19,795.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชโปรเชค จํากดั 19,795.00       บรษิัท โชโปรเชค จํากดั 19,795.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003708 23/12/2019

172 ซื
อ วัสดุ stainless steel valve เพื�อการวจิัย 42,179.40              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ
งจํากดั42,179.40       บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ
งจํากดั42,179.40           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003709 23/12/2019

173 ซื
อ วัสดุ แกส๊ N2 และ air เพื�อการวจิัย 2,782.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 2,782.00         บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 2,782.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003710 23/12/2019

174 ซื
อ วัสดุ เครื�องแกว้ vacuum trap  เพื�อการวจิัย 4,815.00                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคล เอส 4,815.00         หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 4,815.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003711 23/12/2019

175 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรใ์ชใ้นงานวจิัย 1,391.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 1,391.00         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 1,391.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003725 23/12/2019

176 จา้ง ซ่อมแซมเปลี�ยนอะไหล่ X-encoder และหัวพมิพ์ 448,758.00            448,758.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลแิคด จํากดั (มหาชน 448,758.00     บรษิัท แอพพลแิคด จํากดั (มหาชน 448,758.00         มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003987 27/12/2019

177 ซื
อ อุปกรณ ์Foot Valve ขนาด 1"  ของระบบบําบัดนํ
าเสยีอาคาร2,996.00                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากวอเตอร ์ชอยซ 2,996.00         หา้งหุน้ส่วนจํากวอเตอร ์ชอยซ 2,996.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003737 23/12/2019

178 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื�อการวจิัย 7,704.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ
ง7,704.00         บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ
ง 7,704.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003724 23/12/2019

179 ซื
อ สารเคมี 2,953.20                เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 2,953.20         บรษิัท กบิไทย จํากดั 2,953.20             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003723 23/12/2019

180 ซื
อ วัสดุ Nickel foam 28,355.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 28,355.00       บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย 28,355.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003738 23/12/2019

181 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 1,872.50                เฉพาะเจาะจง บรษิัท นิวตรพิลัส อนิเตอรเ์ทรด 1,872.50         บรษิัท นิวตรพิลัส อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 1,872.50             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003722 23/12/2019

182 ซื
อ เพื�อใชใ้นการ mate ปลามา้ลาย 31,297.50              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 31,297.50       บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 31,297.50           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003717 23/12/2019

183 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบโดยใชเ้ทคนิค ICP 11,556.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ
ง เซอรว์สิเซส11,556.00       บรษิัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ
ง เซอรว์สิเซส 11,556.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003736 23/12/2019

184 ซื
อ วัสดุ เครื�องแกว้ vacuum trap  เพื�อการวจิัย 4,947.68                เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากดั 4,947.68         บรษิัท ไพรมัส จํากดั 4,947.68             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003714 23/12/2019

185 ซื
อ อุปกรณเ์พื�อใชเ้ป็น reference materials ในการพัฒนาระเบยีบวธิวีจิัย95,230.02              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรม ์นาโนเทคโนโลย ีจํากดั 95,230.02       บรษิัท ไพรม ์นาโนเทคโนโลย ีจํากดั 95,230.02           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003735 23/12/2019

186 ซื
อ สารเคมเีพื�อการทําวจิัย 23,540.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์ 23,540.00       บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์ 23,540.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003733 23/12/2019

187 ซื
อ วัสดุเพื�อใชป้ฏบิัตงิานในโครงการ 34,240.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัทเนชั�นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์จํากดั34,240.00       บรษิัทเนชั�นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์จํากดั 34,240.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003715 23/12/2019

188 ซื
อ วัสดุเพื�อใชป้ฏบิัตงิานในโครงการ 69,550.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัทเนชั�นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์จํากดั69,550.00       บรษิัทเนชั�นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์จํากดั 69,550.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003716 23/12/2019

189 ซื
อ แผ่นรองเผา 7,704.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท อุตสากาญจน์ จํากดั 7,704.00         บรษิัท อุตสากาญจน์ จํากดั 7,704.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003734 23/12/2019

190 ซื
อ Ag solution 200,304.00            200,304.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรม ์นาโนเทคโนโลย ีจํากดั200,304.00     บรษิัท ไพรม ์นาโนเทคโนโลย ีจํากดั 200,304.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004069 27/12/2019

191 ซื
อ วัสดุเพื�อใชป้ฏบิัตงิานในโครงการ 87,740.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัทเนชั�นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์จํากดั87,740.00       บรษิัทเนชั�นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์จํากดั 87,740.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003740 23/12/2019

192 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตรเ์พื�อการวจิัย 3,317.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,317.00         บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,317.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003726 23/12/2019

193 ซื
อ สารเคมี 4,333.50                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 4,333.50         บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 4,333.50             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003727 23/12/2019

194 ซื
อ จัดซื
อเพื�อใชใ้นงานวจิัย 1,605.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,605.00         บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 1,605.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003728 23/12/2019

195 ซื
อ สารเคมี 3,638.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส ซ ีซายน์ จํากดั (สํานักงานใหญ่3,638.00         บรษิัท เอส ซ ีซายน์ จํากดั (สํานักงานใหญ่ 3,638.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003732 23/12/2019

196 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 724.00                   เฉพาะเจาะจง Ocean Nanotech 724.00            Ocean Nanotech 724.00                มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003739 23/12/2019

197 ซื
อ สารเคม ีZnPc สําหรับใชใ้นงานวจิัย 23,540.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 23,540.00       บรษิัท  คอมพลที ซายน์ จํากดั 23,540.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003741 23/12/2019

198 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 8,966.60                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 8,966.60         บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 8,966.60             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003742 23/12/2019

199 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบคุณภาพนํ
า 70,727.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ี 70,727.00       บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุ๊ป 70,727.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003782 24/12/2019

200 ซื
อ ตูอ้บลมรอ้นที�ใชส้ําหรับทดสอบความคงตัวของผลติภัณฑเ์ครื�องสําอาง42,800.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย ์จํากดั 42,800.00       บรษิัท พ.ีท.ีเครื�องมอืวทิย ์จํากดั 42,800.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003783 24/12/2019

201 จา้ง ดําเนินการผลติตน้แบบอนุภาคนาโนและสูตรตํารับรปแบบมาสก์30,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาว เพลนิตา สุขเจรญิชัยกลุ 30,000.00       นางสาว เพลนิตา สุขเจรญิชัยกลุ 30,000.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003798 24/12/2019

202 จา้ง Blackdrop และ ป้ายคํา เพื�อจัดกจิกรรมเสรมิสรา้งความสุขใหพ้นักงาน17,366.10              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 17,366.10       หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 17,366.10           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003869 25/12/2019

203 ซื
อ สารเคมแีละวัสดุวทิยาศาสต์ 28,718.80              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 28,718.80       บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 28,718.80           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003870 25/12/2019

204 ซื
อ สารเคม ีจํานวน  2  รายการ (พรอ้มค่าจัดดส่ง 1,893.90                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 1,893.90         บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 1,893.90             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003871 25/12/2019

205 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 80,500.01              เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ
ง จํากดั 80,500.01       บรษิัทพ ีซ ีแอล โฮลดิ
ง จํากดั 80,500.01           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003872 25/12/2019

206 จา้ง บํารุงรักษาและต่อทะเบยีนเครื�องผลติไอนํ
าแรงดันสูง 34,240.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท บสิเินส ซัคเซส จํากดั 34,240.00       บรษิัท บสิเินส ซัคเซส จํากดั 34,240.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20003873 25/12/2019

207 ซื
อ วัสดุสิ
นเปลอืงสํานักงาน ใหเ้พยีงพอต่อการเบกิจ่ายและการใชง้านของพนักงาน10,263.03              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน 10,263.03       บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 10,263.03           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003961 26/12/2019

208 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 9,148.50                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,148.50         บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,148.50             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003974 26/12/2019

209 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 8,827.50                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 8,827.50         บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 8,827.50             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003975 26/12/2019

210 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 11,770.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 11,770.00       บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 11,770.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003976 26/12/2019

211 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 8,324.60                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 8,324.60         บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 8,324.60             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003977 26/12/2019

212 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นโครงการการดัดแปลงโครงสรา้งอนุพันธข์องคูมารนิและไดฟลูออโรโบรอนบตีา้ไดคโีตเนตเพื�อใชเ้ป็นตัวตรวจวัดทางเคมทีี�ละลายนํ
า23,144.10              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 23,144.10       บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 23,144.10           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003978 26/12/2019

213 ซื
อ สารเคมเีพื�อใชใ้นโครงการการดัดแปลงโครงสรา้งอนุพันธข์องคูมารนิและไดฟลูออโรโบรอนบตีา้ไดคโีตเนตเพื�อใชเ้ป็นตัวตรวจวัดทางเคมทีี�ละลายนํ
า46,812.50              เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 46,812.50       บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 46,812.50           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003979 26/12/2019

214 ซื
อ ขวด vial 40 ml 9,630.00                เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 9,630.00         บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 9,630.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003980 26/12/2019

215 ซื
อ วัสดุ Boiling Flask เพื�อใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร 7,704.00                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคล เอส 7,704.00         หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 7,704.00             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003981 26/12/2019

216 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 11,235.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 11,235.00       หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 11,235.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003999 27/12/2019

217 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 22,042.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคล เอส 22,042.00       หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 22,042.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004000 27/12/2019
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิท ี	จดัซื�อหรอื

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

 ราคาท ี	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง

เหตุผลท ี	คดัเลอืก
เลขท ี	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัท ี	เอกสาร

218 ซื
อ วัสดุเพื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการพัฒนาเทคโนโลยกีารตรวจวัดตัวบ่งชี
มะเร็งปากมดลูกจากสารคัดหลั�ง60,000.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอท-ยนีส ์จํากดั 60,000.00       บรษิัท แอท-ยนีส ์จํากดั 60,000.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004001 27/12/2019

219 ซื
อ อุปกรณเ์พื�อนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการพัฒนาระบบทดสอบและคัด29,960.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 29,960.00       บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 29,960.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004002 27/12/2019

220 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 77,040.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 77,040.00       บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั 77,040.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004003 27/12/2019

221 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 1,416.61                เฉพาะเจาะจง In Vitro Technologies 1,416.61         In Vitro Technologies 1,416.61             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20003993 27/12/2019

222 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 26,215.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัทเวริค์กิ
ง ยูนิฟอรม์ จํากดั 26,215.00       บรษิัทเวริค์กิ
ง ยูนิฟอรม์ จํากดั 26,215.00           มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004022 27/12/2019

223 ซื
อ วัสดุอุปกรณ์ 14,599.08              เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 14,599.08       บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากดั 14,599.08           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004023 27/12/2019

224 ซื
อ วัสดุวทิยาศาสตร์ 8,913.10                เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 8,913.10         บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 8,913.10             มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004024 27/12/2019

225 จา้ง บํารุงรักษาระบบประมวลผลสมรรถภาพสูงเพื�อการคํานวณระดับนาโน498,500.00            498,500.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ คอรป์อเรท จํากดั498,500.00     บรษิัท ฮารด์ไดรฟ์ คอรป์อเรท จํากดั 498,500.00         มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004039 27/12/2019

226 จา้ง ปรับปรุงระบบประปาของชุดบําบัดไอกรดสารเคมี 226,465.50            226,465.50           เฉพาะเจาะจง บรษิัทเจทูดับบลวิ คอนซัลติ
งแอนดเ์ซอรว์สิ226,465.50     บรษิัทเจทูดับบลวิ คอนซัลติ
งแอนดเ์ซอรว์สิ226,465.50         มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004037 27/12/2019
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