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ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิท ี	จดัซื�อหรอื

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

ราคาท ี	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง

เหตุผลท ี	คดัเลอืก
เลขท ี	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง
วนัท ี	เอกสาร

1 ศล. ซื�อ แกส๊ NITROGEN (UHP) 99.999% 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 1,605.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 1,605.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000075 11/10/2021

2 ศล. ซื�อ อุปกรณส์ําหรับเครื)อง GC Perkin 5,863.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายน์สเปค จํากดั 5,863.60 บรษิัท ฟายน์สเปค จํากดั 5,863.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000072 11/10/2021

3 ศล. ซื�อ สารเคม ีSodium methoxide 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 5,136.00 บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000112 13/10/2021

4 ศล. ซื�อ Glass Plates 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทมิส ์ไซเอนตฟิิค (ประเทศไทย38,520.00 บรษิัท ทมิส ์ไซเอนตฟิิค (ประเทศไทย38,520.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000111 13/10/2021

5 ศล. ซื�อ สาร Li3BO3 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จเีค ไฟน์เคม จํากดั 19,902.00 บรษิัท จเีค ไฟน์เคม จํากดั 19,902.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000311 20/10/2021

6 ศล. ซื�อ เครื)องบดแบบลูกบอล 84,525.00 เฉพาะเจาะจง HSIANG TAI MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.84,525.00 HSIANG TAI MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.84,525.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000188 18/10/2021

7 ศล. ซื�อ แกส๊สําหรับใชใ้นงานวจิัย 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 9,844.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 9,844.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000172 18/10/2021

8 ศล. ซื�อ ครุภัณฑ-์ตูอ้บลมรอ้น 78,110.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 78,110.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 78,110.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000586 26/10/2021

9 ศล. ซื�อ สารเคม ีBis(ethylenediamine)copper 6,077.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 6,077.60 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 6,077.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000587 26/10/2021

10 ศล. ซื�อ วัสดุสําหรับใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร  9,292.95 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,292.95 บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 9,292.95 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000588 26/10/2021

11 ศล. ซื�อ เตาอบควบคุมอุณหภูม ิ 199,876.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากดั 199,876.00 บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากดั 199,876.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000628 27/10/2021

12 ศล. ซื�อ วัสดุวทิยาศาสตร-์กระดาษกรอง 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 9,416.00 บรษิัท โพลซีายน์ เซอรว์สิ จํากดั 9,416.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000627 27/10/2021

13 ศล. ซื�อ สารอเิล็กโทรไลตค์วามบรสิุทธิ6สูง 25,875.00 เฉพาะเจาะจง Zhangjiagang Guotai-Huarong New Chemical Materials Co., Ltd25,875.00 Zhangjiagang Guotai-Huarong New Chemical Materials Co., Ltd25,875.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22000704 29/10/2021

14 ศล. จา้ง ทําฝาครอบเครื)องปิดผนึกปลายหลอดบรรจุภัณฑ์ 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธ.ธนัช จํากดั 5,885.00 บรษิัท ธ.ธนัช จํากดั 5,885.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO22000683 29/10/2021
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