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ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

จดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
ราคาที	ตกลงซื�อ

หรอืจา้ง
เหตุผลที	คดัเลอืก

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

1 ศล. จา้ง เหมาดแูลและเก็บขอ้มูลการออกช่อดอกกลว้ยไม ้ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นคร แสนหลาบคํา 20,000.00 นาย นคร แสนหลาบคํา 20,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21002645 1/12/2020

2 ศล. ซื(อ แก๊ส 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน 27,820.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 27,820.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21002646 1/12/2020

3 ศล. ซื(อ สารเคมีสําหรับใชใ้นงานวจิัย 15,729.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน 15,729.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน 15,729.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21002863 4/12/2020

4 ศล. ซื(อ สารเคมี BSTFA 15,900.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอร์ค จํากัด 15,900.20 บรษิัท เมอร์ค จํากัด 15,900.20 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003014 9/12/2020

5 ศล. ซื(อ แก๊ส Nitrogen UHP 99.999% 749.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน 749.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 749.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003121 14/12/2020

6 ศล. ซื(อ สารเคมีสําหรับใชใ้นงานวจิัย 13,942.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 13,942.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 13,942.10 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003015 9/12/2020

7 ศล. ซื(อ สารเคมี Lithium foil 18,200.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์ี โฮลดิ(ง (ไทยแลนด)์ จํากัด 18,200.70 บรษิัท ยูแอนดว์ีโฮลดิ(ง(ไทยแลนด)์ 18,200.70 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003016 9/12/2020

8 ศล. ซื(อ สาร Zirconium dichloride oxide hydrate 2,921.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์ี โฮลดิ(ง (ไทยแลนด)์ จํากัด 2,921.10 บรษิัท ยูแอนดว์ีโฮลดิ(ง(ไทยแลนด)์ 2,921.10 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003219 15/12/2020

9 ศล. ซื(อ อุปกรณ์สําหรับเก็บตวัอย่าง 9,191.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 9,191.30 บรษิัท อติลัมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 9,191.30 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003223 15/12/2020

10 ศล. ซื(อ สารเคมีสําหรับใชใ้นงานวจิัย  31,030.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตร โซลชูั1น จํากัด 31,030.00 บรษิัท ไตร โซลชูั1น จํากัด 31,030.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003470 22/12/2020

11 ศล. ซื(อ สารเคมีและวัสดสุําหรับใชใ้นงานวจิัย  3,167.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 3,167.20 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 3,167.20 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003471 22/12/2020

12 ศล. ซื(อ ขวดวัดปรมิาตร 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,675.00 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 2,675.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003472 22/12/2020

13 ศล. ซื(อ สารเคมีสําหรับใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร 50,054.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์ี โฮลดิ(ง (ไทยแลนด)์ จํากัด 50,054.60 บรษิัท ยูแอนดว์ีโฮลดิ(ง(ไทยแลนด)์ 50,054.60 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003475 22/12/2020

14 ศล. ซื(อ สาร Tin(IV) chloride pentahydrate, Titanium(IV 30,997.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 30,997.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 30,997.90 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003523 23/12/2020

15 ศล. ซื(อ อุปกรณ์ทดสอบนํ(ามัน 27,017.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิลั 27,017.50 บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด์ 27,017.50 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003545 23/12/2020

16 ศล. ซื(อ แก๊ส Argon 8,294.64 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน 8,294.64 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 8,294.64 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003551 23/12/2020

17 ศล. ซื(อ สาร KF 54  20,223.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คสิโก ้(ท)ี จํากัด 20,223.00 บรษิัท คสิโก ้(ท)ี จํากัด 20,223.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003838 30/12/2020

18 ศล. ซื(อ อุปกรณ์ประกอบระบบกักเก็บพลงังานไฟฟ้า 766,000.00 766,000.00

การประกาศเชญิชวนทั1วไป 
วธิีประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) บรษิัท ทรานสเ์พาเวอร์ เทคโนโลยี จํากัด 757,000.00 บรษิัท ทรานสเ์พาเวอร์ เทคโนโลยี 757,000.00 มีผูเ้สนอราคารายเดยีว PO21003749 28/12/2020

19 ศล. ซื(อ สาร 1-Methyl-2-pyrrolidinone   13,974.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 13,974.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 13,974.20 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21003843 30/12/2020
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