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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	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

1 ศล. ซื�อ Column Elite 5HT 75,673.34 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 75,673.34 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 75,673.34 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012099 01/09/2022

2 ศล. ซื�อ อุปกรณ์เฝ้าเก็บขอ้มูล 72,267.00 เฉพาะเจาะจง CSS Eletronics APS 72,267.00 CSS Eletronics APS 72,267.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012309 06/09/2022

3 ศล. ซื�อ สารเคม ี 85,214.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 85,214.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 85,214.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012301 05/09/2022

4 ศล. ซื�อ Methylmercury (II) Chloride 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์ ีโฮลดิ�ง (ไทยแลนด์ 9,309.00 บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ�ง(ไทยแลนด์ 9,309.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012302 05/09/2022

5 ศล. ซื�อ สารเคม ี 22,363.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์ 22,363.00 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์ 22,363.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012314 06/09/2022

6 ศล. ซื�อ สายไฟหลัก 31,685.43 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดที ีไวริ/ง ซสิเต็มส ์(ไทยแลนด3์1,685.43 บรษิัท ดที ีไวริ/ง ซสิเต็มส ์(ไทยแลนด์ 31,685.43 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012515 09/09/2022

7 ศล. ซื�อ Hydranol Coulomat AG 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชั/นแนล42,800.00 บรษิัท โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชั/นแนล 42,800.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012315 06/09/2022

8 ศล. ซื�อ Dodecane 2,931.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,931.80 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,931.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012316 06/09/2022

9 ศล. ซื�อ วัสดุและเครื/องแกว้ 54,473.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 54,473.70 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 54,473.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012317 06/09/2022

10 ศล. ซื�อ สารลเิทยีมคลอไรดใ์นเอทานอล 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 41,730.00 บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 41,730.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012318 06/09/2022

11 ศล. ซื�อ สารเคม ี 56,389.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 56,389.00 บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 56,389.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012319 06/09/2022

12 ศล. ซื�อ สารเคม ี 25,808.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 25,808.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 25,808.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012516 09/09/2022

13 ศล. ซื�อ คอลัมน์ 75,087.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 75,087.25 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 75,087.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012517 09/09/2022

14 ศล. ซื�อ แก๊ส Helium Ultra High Purity 26,322.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 26,322.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 26,322.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012543 11/09/2022

15 ศล. ซื�อ แก๊ส Argon Ultra High Purity 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 8,988.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 8,988.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012544 11/09/2022

16 ศล. ซื�อ สารเคม ีTert-butylpyridine  8,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท ีแอนด ์ที 8,000.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท ีแอนด ์ที 8,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012519 09/09/2022

17 ศล. ซื�อ วัสดุสําหรับใชใ้นการดําเนนิงานวจิัย 95,470.75 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 95,470.75 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 95,470.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012520 09/09/2022

18 ศล. ซื�อ วัสดุวทิยาศาสตร ์ 4,558.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี( 4,558.20 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี( 4,558.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012521 09/09/2022

19 ศล. ซื�อ วัสดุวทิยาศาสตร ์ 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 28,890.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 28,890.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012545 11/09/2022

20 ศล. ซื�อ ชุดทดสอบและอุปกรณ์ 49,969.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจเนอรัล เอส จํากัด 49,969.00 บรษิัท เจเนอรัล เอส จํากัด 49,969.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012546 11/09/2022

21 ศล. ซื�อ สารเคม ี 25,979.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 25,979.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 25,979.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012547 11/09/2022

22 ศล. ซื�อ ITO coated PET film 9,315.22 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด พายนซ์าย 9,315.22 หา้งหุน้ส่วนจํากัด พายนซ์าย 9,315.22 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012548 11/09/2022

23 ศล. ซื�อ สายไฟ 25,232.00 เฉพาะเจาะจง NITECH Co., Ltd. 25,232.00 NITECH Co., Ltd. 25,232.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012560 12/09/2022

24 ศล. จา้ง BM การจัดจา้งตรวจเช็คหนา้จอแสดงผลเครื/องทดสอบจุดไหลและจุดขุ่นของนํ�ามัน4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเีคลิเฮา้ส ์แอนด ์แล็บอนิสทรูเมน้ท์4,815.00 บรษิัท เคมเีคลิเฮา้ส ์แอนด ์แล็บอนิสทรูเมน้ท์4,815.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22012762 16/09/2022

25 ศล. ซื�อ วัสดุวทิยาศาสตร ์ 44,586.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 44,586.90 บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 44,586.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012550 11/09/2022

26 ศล. ซื�อ วัสดุวทิยาศาสตร ์ 6,304.44 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั/น จํากัด 6,304.44 บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั/น จํากัด 6,304.44 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012551 11/09/2022

27 ศล. ซื�อ แก๊ส 22,555.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 22,555.60 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 22,555.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012610 14/09/2022

28 ศล. ซื�อ วัสดุวทิยาศาสตร ์ 61,632.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวิแม็ก จํากัด 61,632.00 บรษิัท นวิแม็ก จํากัด 61,632.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012746 16/09/2022

29 ศล. ซื�อ วัสดุสําหรับใชด้ําเนนิการวจิัย 12,187.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค 12,187.30 บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค 12,187.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012747 16/09/2022

30 ศล. ซื�อ หลอด Halogen 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์ 9,630.00 บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์ 9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012748 16/09/2022

31 ศล. ซื�อ วัสดุวทิยาศาสตร ์ 38,263.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 38,263.20 บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 38,263.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012749 16/09/2022

32 ศล. จา้ง จัดทําคู่มอืมาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) การประเมนิการคนืสภาพทางพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยฉ์บับภาษาอังกฤษ32,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ลักษิกา บุญยัง 32,000.00 นางสาว ลักษิกา บุญยัง 32,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22012750 16/09/2022

33 ศล. ซื�อ วัสดุ Catalyst 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด ์จํากัด 125,000.00 บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด ์จํากัด 125,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012821 19/09/2022

34 ศล. ซื�อ แก๊ส 5,767.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 5,767.30 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแก๊ส 5,767.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012902 21/09/2022

35 ศล. ซื�อ สารเคม ีAmberlyst  12,583.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 12,583.20 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 12,583.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22012900 21/09/2022

36 ศล. จา้ง พัฒนาชุดอุปกรณ์ช่วยตั �งค่าตัวแปรของ BMS และโปรแกรมสําหรับทดลองการป้องกันแพ็กแบตเตอรี/ใชง้านผดิประเภท75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายผาธรรม เลาหะวไิลย 75,000.00 นายผาธรรม เลาหะวไิลย 75,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22013020 26/09/2022

37 ศล. จา้ง ทดสอบคุณสมบัตติัวอย่างนํ�ามันหล่อลื/น 103,233.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟคัสแล็บ จํากัด 103,233.60 บรษิัท โฟคัสแล็บ จํากัด 103,233.60 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22012983 23/09/2022

38 ศล. จา้ง ปรับปรุงการออกแบบและการตดิตั �งกล่อง ECT และสรา้งบอรด์อเิล็กทรอนกิสป์ระกอบการสาธิต40,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อนันต ์ยาสมร 40,000.00 นาย อนันต ์ยาสมร 40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22013173 28/09/2022

39 ศล. ซื�อ วัสดุ 54,425.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จเีจ เทค จํากัด 54,425.55 บรษิัท จเีจ เทค จํากัด 54,425.55 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22013182 28/09/2022

40 ศล. ซื�อ Voltage Sensor 95,396.92 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด95,396.92 บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด 95,396.92 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22013183 28/09/2022

41 ศล. ซื�อ เซนเซอรว์ัดกระแสไฟฟ้า 71,808.53 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์ 71,808.53 บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์ 71,808.53 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22013187 28/09/2022

42 ศล. ซื�อ ลวดทองและเหล็กซลิคิอน 132,682.14 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรเ์ฟ็คทไ์ทย อเีลคทรคิ 132,682.14 บรษิัท เพอรเ์ฟ็คทไ์ทย อเีลคทรคิ 132,682.14 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22013172 28/09/2022

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง กนัยายน 2565

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศูนยเ์ทคโนโลยพีลงังานแหง่ชาต ิ

ระหว่างวนัที	 1 - 30 กนัยายน 2565
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