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ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง (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 เครื�องวัดแรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์ของนํ�ามันฉนวนแบบอัตโนมัต ิ499,690.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจเนอรัล เอส จํากัด 499,690.00 บรษิัท เจเนอรัล เอส จํากัด 499,690.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001213 14/11/2021

2 ศล. ซื�อ คอมพวิเตอร์ Laptop 72,546.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด 72,546.00 บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท ์จํากัด 72,546.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001212 14/11/2021

3 ศล. จา้ง ทําการทดลองวัดการเสื�อมสภาพของนํ�ายาฆา่เชื�อที�มีสารประกอบคลอรีน25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ใหม่แกว้ 25,000.00 นางสาวกนกวรรณ ใหม่แกว้ 25,000.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22000959 5/11/2021

4 ศล. ซื�อ สารเคมีสําหรับใชใ้นงานวจิัย 12,347.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์เพรส จํากัด 12,347.80 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์เพรส จํากัด 12,347.80 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000961 5/11/2021

5 ศล. ซื�อ วัสดอุุปกรณ์และสารเคมีสําหรับใชใ้นงานวจิัย 8,945.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 8,945.20 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 8,945.20 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22000962 5/11/2021

6 ศล. ซื�อ วัสดอุุปกรณ์สําหรับใชใ้นงานวจิัย 3,841.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมานี คอร์ปอเรชั�น จํากัด 3,841.30 บรษิัทอมานี คอร์ปอเรชั�น จํากัด 3,841.30 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001013 8/11/2021

7 ศล. ซื�อ อะไหลเ่ครื�องทดสอบเสถียรภาพตอ่การเกดิ 66,661.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 66,661.00 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 66,661.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001020 9/11/2021

8 ศล. จา้ง PM 1 ครั �ง/ปี เครื�อง Temperature Humidity Chamber 31,832.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเมเชอร์ จํากัด 31,832.50 บรษิัท อนิโนเมเชอร์ จํากัด 31,832.50 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001025 9/11/2021

9 ศล. จา้ง ซ่อมเครื�องสํารองไฟฟ้าของเครื�องทดสอบแบตเตอรี� 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ์ พาวเวอร์ เน็ตเวริ์ค จํากัด 9,630.00 บรษิัท แอดวานซ์ พาวเวอร์ เน็ตเวริ์ค จํากัด 9,630.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001214 14/11/2021

10 ศล. ซื�อ วัสด ุขอ้ตอ่และวาลว์ 10,595.14 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั�น จํากัด 10,595.14 บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั�น จํากัด 10,595.14 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001178 12/11/2021

11 ศล. ซื�อ ครุภณัฑ ์เครื�องปั6 มสญุญากาศ 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเฟสชั�นแนลแวคคมัพาร์ทเนอร์สจํากัด 69,550.00 บรษิัท โปรเฟสชั�นแนลแวคคมัพาร์ทเนอร์สจํากัด 69,550.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001184 12/11/2021

12 ศล. ซื�อ อุปกรณ์และสารเคมีสําหรับใชใ้นงานวจิัย 46,940.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 46,940.90 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 46,940.90 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001187 12/11/2021

13 ศล. ซื�อ สารเคมี Chrysene 6,826.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอร์ค จํากัด 6,826.60 บรษิัท เมอร์ค จํากัด 6,826.60 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001189 12/11/2021

14 ศล. ซื�อ สารเคมีและตวัทําละลาย 16,959.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน์ เซอร์วสิ จํากัด 16,959.50 บรษิัท โพลซีายน์ เซอร์วสิ จํากัด 16,959.50 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001190 12/11/2021

15 ศล. จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ Flash point 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากัด 1,498.00 บรษิัท อนิเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากัด 1,498.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001313 15/11/2021

16 ศล. ซื�อ วัสด ุขวดเก็บตวัอย่างและอุปกรณ์ทดลองทั�วไป 15,014.24 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 15,014.24 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 15,014.24 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001314 15/11/2021

17 ศล. ซื�อ สารเคมี สารตั �งตน้และตวัเร่งปฏกิริยิา 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 19,795.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 19,795.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001315 15/11/2021

18 ศล. ซื�อ ชุดเครื�องแกว้ดกัความชื�น 7,329.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 7,329.50 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 7,329.50 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001195 12/11/2021

19 ศล. ซื�อ วัสด ุถุงมือไนไตร, ขวด Vial, กรวยแกว้และอุปกรณ์ทําความสะอาดตา่งๆ10,357.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 10,357.60 หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 10,357.60 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001196 12/11/2021

20 ศล. ซื�อ Ball valve ขนาด 1/4 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวิแม็ก จํากัด 43,870.00 บรษิัท นวิแม็ก จํากัด 43,870.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001332 15/11/2021

21 ศล. ซื�อ วัสด ุทอ่พลาสตกิบวิเรตและขั �วอเิล็กโทรด 12,807.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 12,807.90 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 12,807.90 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001337 16/11/2021

22 ศล. ซื�อ สารเคมีสําหรับใชใ้นงานวจิัย 32,025.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน 32,025.10 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน 32,025.10 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001341 16/11/2021

23 ศล. ซื�อ อุปกรณ์ขอ้ตอ่ และวาลว์ 21,788.41 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั�น จํากัด 21,788.41 บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั�น จํากัด 21,788.41 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001345 16/11/2021

24 ศล. ซื�อ สารเคมี ไนโตรเจนเหลว 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอร์เทรด แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 2,675.00 บรษิัท เค เอส อนิเตอร์เทรด แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 2,675.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001218 14/11/2021

25 ศล. ซื�อ วัสด ุcontact probe และ ปลอกหุม้ 7,302.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 7,302.75 บรษิัท มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 7,302.75 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001348 16/11/2021

26 ศล. จา้ง เชื�อมประกอบทอ่สแตนเลส 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรีน พาร์ท เอ็นจเินียร ิ�ง จํากัด 51,360.00 บรษิัท กรีน พาร์ท เอ็นจเินียร ิ�ง จํากัด 51,360.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001394 18/11/2021

27 ศล. ซื�อ Air dryer ของระบบอัดลม 46,812.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กา้วหนา้ อนิดสัทรีส ์แอนดเ์อ็นจเินียร ิ�ง จํากัด 46,812.50 บรษิัท กา้วหนา้ อนิดสัทรีส ์แอนดเ์อ็นจเินียร ิ�ง จํากัด 46,812.50 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001396 18/11/2021

28 ศล. ซื�อ อะไหลซ่่อมเครื�อง Vacuum Oven Memmert 8,292.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพีซี อาร์ท ีจํากัด 8,292.50  บรษิัท เอสพีซี อาร์ท ีจํากัด 8,292.50 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001483 19/11/2021

29 ศล. จา้ง คา่บรกิารทดสอบวเิคราะหว์ัดคา่ Breakdown voltage 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดาตา้ เอ็นทรี� กรุ๊ป จํากัด 7,704.00 บรษิัท ดาตา้ เอ็นทรี� กรุ๊ป จํากัด 7,704.00 มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO22001517 19/11/2021

30 ศล. ซื�อ แก๊ส 5%H2 in Argon 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 12,198.00 บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส จํากัด 12,198.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001784 26/11/2021

31 ศล. ซื�อ แก๊ส Argon และ Oxygen 7,265.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน) 7,265.30 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 7,265.30 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001783 26/11/2021

32 ศล. ซื�อ แก๊ส Nitrogen และ Helium 18,083.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน) 18,083.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 18,083.00 มีคณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO22001837 29/11/2021

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง พฤศจกิายน 2564

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยพีลงังานแห่งชาติ

ระหว่างวนัท ี	 1 - 30 พฤศจกิายน 2564

หนา้ที� 1 จาก 1


