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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. ซื�อ แก๊ส 5% Hydrogen in Argon 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 8,132.00 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส 8,132.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21005191 2/2/2021

2 ศล. ซื�อ สาย Thermocouple type K 9,822.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ช.กจิเจรญิ ซัพพลายส ์ จํากัด 9,822.60 บรษิัท ช.กจิเจรญิ ซัพพลายส ์ จํากัด 9,822.60 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21005192 2/2/2021

3 ศล. ซื�อ เครื)องวัดความเป็นกรด-ดา่งและไอออนในสารละลาย 73,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 73,000.00 บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย 73,000.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21005232 3/2/2021

4 ศล. ซื�อ กลอ้งบันทกึภาพนิ)งและภาพเคลื)อนไหวขนาดเล็ก 18,393.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด 18,393.30 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด 18,393.30 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21005368 5/2/2021

5 ศล. ซื�อ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,200,000.00 1,200,000.00

การประกาศเชญิชวนทั)วไป 
วธิีประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์
(e-bidding) บรษิัท ออลโมเดริ์นเทคโนโลยี จํากัด 1,139,550.00 บรษิัท ออลโมเดริ์นเทคโนโลยี จํากัด 1,139,550.00 ราคาตํ)าสดุ PO21005774 15/2/2021

บรษิัท มัลตมิีเดยี เทคโนโลยี) จํากัด 1,200,000.00

6 ศล. จา้ง CAL เครื)องมือ PIPETTE หอ้ง MP306 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ์ จํากัด 1,819.00 บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ์ จํากัด 1,819.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21005662 11/2/2021

7 ศล. ซื�อ สาย cable สําหรับเครื)องทดสอบ Versastat 3 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 29,425.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 29,425.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21005609 10/2/2021

8 ศล. ซื�อ วัสดสุําหรับใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร 6,698.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 6,698.20 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 6,698.20 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21005622 10/2/2021

9 ศล. ซื�อ สารเคมีสําหรับเตรียมนํ�ายาวัดระดบันํ�า 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน์ เซอร์วสิ จํากัด 4,494.00 บรษิัท โพลซีายน์ เซอร์วสิ จํากัด 4,494.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21005783 15/2/2021

10 ศล. จา้ง PM เครื)อง แพคเกตแอร์คลูชลิเลอร์ เลขครุภณัฑ ์6695-064- 4,280.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด โค คลู เอ็นจเินียร ิ)ง 4,280.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด โค คลู เอ็นจเินียร ิ)ง 4,280.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21005889 17/2/2021

11 ศล. ซื�อ สารเคมีสําหรับเตรียมนํ�ายาวัดระดบันํ�า 7,543.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน์ เซอร์วสิ จํากัด 7,543.50 บรษิัท โพลซีายน์ เซอร์วสิ จํากัด 7,543.50 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21005857 16/2/2021

12 ศล. ซื�อ สารเคมีสําหรับใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร 17,869.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 17,869.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 17,869.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21005885 17/2/2021

13 ศล. จา้ง ทําโครงเหล็กสําหรับยดึถังก๊าซ 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นาย พเิชษฐ์ สดุงาม 3,300.00 นาย พเิชษฐ์ สดุงาม 3,300.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21005891 17/2/2021

14 ศล. จา้ง รวบรวม วเิคราะหข์อ้มูล และสงัเคราะหข์อ้มูล โครงการดา้นพลงังานทดแทนและดา้นการเพิ)มประสทิธภิาพพลงังานในภมูภิาคเอเปค44,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พชิญ์พงษ์ จันทา 44,000.00 นาย พชิญ์พงษ์ จันทา 44,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21005979 19/2/2021

15 ศล. จา้ง รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มูลเกี)ยวกับสตูรนํ�ายาวัดระดบันํ�าในถังเก็บนํ�ามันตา่งๆ30,000.00 เฉพาะเจาะจง Mr. DUY LE 30,000.00 Mr. DUY LE 30,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO21005985 19/2/2021

16 ศล. ซื�อ Conical Tube 1,669.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 1,669.20 บรษิัท กบิไทย จํากัด 1,669.20 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21006205 24/2/2021

17 ศล. ซื�อ สารเคมี tetrabutylammonium bromide 1,594.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ์ เคมเิคลิ จํากัด 1,594.30 บรษิัท เอเพกซ์ เคมเิคลิ จํากัด 1,594.30 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO21006206 24/2/2021
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