
ล ำดบั
ที

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจำ้ง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

๑ จ้างบ ารุงรักษาปอ้งกนัระบบอา่นแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล      30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นากาเซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคาเปน็เงิน 
30,000 บาท

บ.นากาเซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคาเปน็เงิน 
30,000 บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

0402.4/80 
ลว. 26 ม.ค.61

๒ กระดาษถา่ยเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม 
จ านวน 900 รีม

    85,707.00      85,707.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออพติมัม่ เทรดด้ิง จ ากดั 
เสนอราคาเป็นเงิน 85,707
 บาท

บ.ออพติมัม่ เทรดด้ิง จ ากดั 
เสนอราคาเป็นเงิน 85,707
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/125 
ลว. 30 ม.ีค.61

๓  ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน หมายเลข
ทะเบียน ฌย 1115

    30,030.62      30,030.62 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน มหาชน 
จ ากดั เสนอเป็นเงิน 
30,030.62 บาท

บ.สยามนิสสัน มหาชน 
จ ากดั เสนอเป็นเงิน 
30,030.62 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/116 
ลว.20 ม.ีค.61

๔ จ้างซักรีดผ้าปโูต๊ะประชุม 22 ผืน        4,400.00         4,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมจิตร จรจัด เสนอเปน็
เงิน 4,400 บาท

น.ส.สมจิตร จรจัด เสนอเปน็
เงิน 4,400 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

225/2561 
ลว.3 เม.ย.61

๕ วัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 9 รายการ     14,977.86      14,977.86 เฉพาะเจาะจง บ.ภณรัตน์ ไลท์ต้ิง จ ากดั 
เสนอเป็นเงิน 14,977.86
 บาท

บ.ภณรัตน์ ไลท์ต้ิง จ ากดั 
เสนอเป็นเงิน 14,977.86
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/169 
ลว.25 พ.ค.61

๖ จา้งซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
 ฌย-1114

    11,663.00      11,663.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน มหาชน 
จ ากดั เสนอเป็นเงิน 
11,663  บาท

บ.สยามนิสสัน มหาชน 
จ ากดั เสนอเป็นเงิน 
11,663  บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/162 
ลว.18 พ.ค.61

๗ จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีด จ านวน 1 รายการ       1,650.00        1,650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนสามัญ เอพี 
เพาเวอร์ซัพพลาย เสนอเป็น
เงิน 1,650 บาท

ห้างหุน้ส่วนสามัญ เอพี 
เพาเวอร์ซัพพลาย เสนอเป็น
เงิน 1,650 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

22/2561 ลว.
2 พ.ค.61

รำยชือ่ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤษภำคม ๒๕๖๑
ส ำนักงำนปรมำณเูพ่ือสนัติ

วันที่  เดอืน 31 พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๐



๘ ธงประดับอาคารส านักงาน จ านวน 3 รายการ       3,730.00        3,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธงพุฒินาถ เสนอเป็นเงิน
 3,730 บาท

ร้านธงพุฒินาถ เสนอเป็นเงิน
 3,730 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

 วท 
0402/205 
ลว.16 ก.พ.61

๙ จา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ          567.10           567.10 เฉพาะเจาะจง บ.โปเต้ เสนอเป็นเงิน 
567.10 บาท

บ.โปเต้ เสนอเป็นเงิน 
567.10 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

266/2561 
ลว.18 พ.ค.61

๑๐ แบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 ลูก        1,262.60         1,262.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สยาม
แบตเตอร่ีอเิลคทรอนิคส์ 
เสนอเป็นเงิน 1262.60 
บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สยาม
แบตเตอร่ีอเิลคทรอนิคส์ 
เสนอเป็นเงิน 1262.60 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

สลก.33/2561
 ลว .21 พ.ค.61

๑๑ วัสดุส าหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่ จ านวน 4 
รายการ

    10,828.40      10,828.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทวีศักด์ิ 
เคหะภัณฑ์ เสนอเป็นเงิน 
10,828.4 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทวีศักด์ิ 
เคหะภัณฑ์ เสนอเป็นเงิน 
10,828.4 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0402.4/135
 ลว.19 เม.ย.
61๑๒ จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ     18,663.83      18,663.83 วิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
18,663.83 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
18,663.83 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 0404/4 
ลว. 9 พ.ค. 61

๑๓ จดัซ้ือซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 11 รายการ     45,785.30      45,785.30 วิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอม็เค เจนเนอรัล 
ซัพพลาย จ ากดั เป็นเงิน 
45,785.30 บาท

บริษัท ซีเอม็เค เจนเนอรัล 
ซัพพลาย จ ากดั เป็นเงิน 
45,785.30 บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

วท 0404/5 
ลว. 23 เม.ย. 
61

๑๔ จ้างถ่ายเอกสารร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือ่
สันติ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....

         6,025.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.พ.ีเซ็นเตอร์ เป็นเงิน 
6,025 บาท

ร้าน เอ็ม.พ.ีเซ็นเตอร์ เป็นเงิน 
6,025 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ใบส่ังจ้างเลขที ่
วท0407/2 ลง
วนัที ่9 
พฤษภาคม 2561

๑๕ จา้งรถ๖ปรับอากาศส าหรับ ๑๐ ที่ นัง่ จ านวน ๑ 
คัน

      4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธิเบต  บุญอาจ เป็นเงิน
 4,500.00 บาท

นายธิเบต  บุญอาจ เป็นเงิน
 4,500.00 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0406/1295 
   ลว. 5 มิ.ย. 
61

16 ซ้ือหอยแมลงภู ่จ.สมุทรสงคราม จ านวน 30 
กโิลกรัม

      3,300.00        3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสายพิน  แสงแจม่ เป็น
เงิน 3,300.00 บาท

นางสายพิน  แสงแจม่ เป็น
เงิน 3,300.00 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0406/1316 
  6 มิ.ย. 61



17 ซ้ือหอยแมลงภู ่จ.ชลบุรี จ านวน 30 กโิลกรัม       3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารี  โคติโชติ เป็นเงิน 
3,000.00 บาท

นางอารี  โคติโชติ เป็นเงิน 
3,000.00 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0406/1303 
  5 มิ.ย. 61

18 ซ้ือหอยแมลงภู ่จ.ชลบุรี จ านวน 30 กโิลกรัม       3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารี  โคติโชติ เป็นเงิน 
3,000.00 บาท

นางอารี  โคติโชติ เป็นเงิน 
3,000.00 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0406/1317 
  6 มิ.ย. 61

19 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน ๑ รายการ     23,540.00      23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อนิสตรู
เม้นท์ จ ากดั เป็นเงิน 
23,540.00 บาท

บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อนิสตรู
เม้นท์ จ ากดั เป็นเงิน 
23,540.00 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

701143623
9     11 มิย. 
61

20 จา้งซ่อมเคร่ืองส ารวจรังสี จ านวน 1 งาน     12,165.90      12,165.90 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลย ีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (อค์การมหาชน) 
เป็นเงิน 12,165.90 บาท

สถาบันเทคโนโลย ีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (อค์การมหาชน) 
เป็นเงิน 12,165.90 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

701142612
2     12 ม.ิย.
 61

21 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน 6 รายการ     13,000.00      13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนต้า เทคโนโลย ี
จ ากดั เป็นเงิน 13,000.00
 บาท

บริษัท แซนต้า เทคโนโลย ี
จ ากดั เป็นเงิน 13,000.00
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

701143878
6     14 ม.ิย.
 61

22 จา้งถา่ยเอกสารวิชาการ จ านวน 500 แผ่น          500.00           500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา  ซีร๊อก  เป็นเงิน 
500.00 บาท

ร้านวนิดา  ซีร๊อก  เป็นเงิน 
500.00 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0406/1384 
   14 มิ.ย. 61

๒๓ จา้งรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จ านวน 1 คัน     24,400.00      24,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธิแบต  บุญอาจ  เป็น
เงิน 24,400.00 บาท

นายธิแบต  บุญอาจ  เป็น
เงิน 24,400.00 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0406/1296 
  5 มิ.ย. 61

๒๔ จา้งถา่ยเอกสารวิชาการ จ านวน 215 แผ่น          215.00           215.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา  ซีร๊อก  เป็นเงิน 
215.00 บาท

ร้านวนิดา  ซีร๊อก  เป็นเงิน 
215.00 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

๒๕ ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 8 รายการ       4,847.10        4,847.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทวีศักด์
เคหะภัณฑ์ เป็นเงิน 
4,847.10 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทวีศักด์
เคหะภัณฑ์ เป็นเงิน 
4,847.10 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0406/1414 
  19 มิ.ย. 61



๒๖ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน 1 รายการ 144,450.00     144,450.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แอพพลิเคชั่น ดี
ฟายน์ จ ากดั เป็นเงิน 
144,450 บาท

บริษัท แอพพลิเคชั่น ดี
ฟายน์ จ ากดั เป็นเงิน 
144,450 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 0403/16 
ลว.16 เม.ย.61

๒๗ จา้งเหมาท าอปุกรณ์ติดต้ังแผ่น CR-39 13,090.00         13,090.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปฐมวี  คชมะเริง เป็น
เงิน 13,090 บาท

นายปฐมวี  คชมะเริง เป็น
เงิน 13,090 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 0403/17 
ลว. 17 เม.ย. 61

๒๘ ซ้ือกญุแจประตูบานสวิง 321.00                   321.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคหะ
ภัณฑ์ เป็นเงิน 321 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เคหะ
ภัณฑ์ เป็นเงิน 321 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังซ้ือ

๒๙ จา้งท าตรายาง 2,568.00      2,568.00       เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สากลตรา
ยางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
2,568 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สากลตรา
ยางและการพิมพ์ เป็นเงิน 
2,568 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังจ้าง

๓๐ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส านักงานจ านวน 45 รายการ     36,393.26      36,393.26 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 
36,393.26 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 
36,393.26 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 0403/19 
ลว 23 พ.ค.61

๓๑ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์จ านวน 5 รายการ       5,687.99        5,687.99 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 
5,687.99 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 
5,687.99 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 0403/20
 ลว. 23 พ.ค.
61

๓๒ จา้งเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขบั     10,000.00      10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายช านาญ  เพ็ญพันธ์นาค 
เป็นเงิน 10,000 บาท

นายช านาญ  เพ็ญพันธ์นาค 
เป็นเงิน 10,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังจ้าง

๓๓ เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บุรีรัมย ์
สุวิมล เป็นเงิน 1,430 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บุรีรัมย ์
สุวิมล เป็นเงิน 1,430 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังจ้าง

เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ปตท. บริหารธุรกจิ
ค้าปลีก จ ากดั เป็นเงิน 
1,700.25 บาท

บริษัท ปตท. บริหารธุรกจิ
ค้าปลีก จ ากดั เป็นเงิน 
1,700.25 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังจ้าง

ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง       8,000.00        8,000.00



เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ส.รุ่งวิภา จ ากดั เป็น
เงิน 1,600 บาท

บริษัท ส.รุ่งวิภา จ ากดั เป็น
เงิน 1,600 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังจ้าง

๓๔ เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท พงษ์กติ จ ากดั เป็น
เงิน 1,300 บาท

บริษัท พงษ์กติ จ ากดั เป็น
เงิน 1,300 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังซ้ือ

เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 1,540 
บาท

บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 1,540 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังซ้ือ

เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท พีโอออยล์ จ ากดั เป็น
เงิน 1,400 บาท

บริษัท พีโอออยล์ จ ากดั เป็น
เงิน 1,400 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังซ้ือ

เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน1,200 
บาท

บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน1,200 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังซ้ือ

๓๕ ซ้ือวัสดุตกแต่งสถานที่ในการจดักจิกรรมเปิดบ้าน
ปรมาณูประจ าปี 2561

    15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 24 
เมษายน 2561 เป็นเงิน 
10,855 บาท 2.ร้านค้า
ยอ่ยโครงการส่งเสริมอาชีพ 
ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อ
สวัสดิการ ร.11 พัน 2 รอ 
เสนอราคาเป็นเงิน 4,100 
บาท

1.ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 24 
เมษายน 2561 เป็นเงิน 
10,855 บาท 2.ร้านค้า
ยอ่ยโครงการส่งเสริมอาชีพ 
ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อ
สวัสดิการ ร.11 พัน 2 รอ 
เสนอราคาเป็นเงิน 4,100 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ. 
60/2561    
 ลงวันที่ 19 
เมษายน 2561

๓๖ จา้งส ารวจและประเมินผลความรับรู้ความเขา้ใจ
ของประชาชนเกี่ยววกบั พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ 
พ.ศ. 2559

  250,000.00    250,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอ
ราคา เป็นเงิน 250,000 
บาท

มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอ
ราคา เป็นเงิน 250,000 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/32  
   ลงวันที่  17 
  พฤษภาคม 
2561

      6,280.00        6,280.00ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง

ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง       8,000.00        8,000.00



๓๗ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 5 รายการ     39,105.00      39,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 
(มหาชน) เสนอราคา เป็น
เงิน 39,105 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 
(มหาชน) เสนอราคา เป็น
เงิน 39,105 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/34  
   ลงวันที่  16 
  พฤษภาคม 
2561

๓๘ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ชุด     25,499.17      25,499.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดมอนด์โปรดักซ์ 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
25,499.17 น.

บริษัท ไดมอนด์โปรดักซ์ 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
25,499.17 น.

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/31  
    ลงวันที่ 3 
พฤษภาคม 
2561

๓๙ ซ้ือน ามันเชื้อเพลิง     15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สาวดาวปอโต
รเลียม จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 2,900 บาท 2. 
บริษัท กสีน้ ามัน 982 จ ากดั
 เสนอราคา เป็นเงิน 1,400
 บาท 3. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
ราชพฤกษ์ พังงา เสนอราคา 
เป็นเงิน 1,100 บาท 4. 
บกจ.เฮงปิโตรเลียมบริการ 
2013 (ส านักงานใหญ)่ 
1,500 บาท 5. บริษัท
อนุภาษ เอส เอส จ ากดั 
สาขา 00001 เสนอราคา 
เป็นเงิน 1,870 บาท 6.
บริษัท ป่าตองปิโตรเล่ียม 
จ ากดั สาขา ที่ 00001 
เสนอราคา เป็นเงิน 1,050
 บาท

1. บริษัท สาวดาวปอโต
รเลียม จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 2,900 บาท 2. 
บริษัท กสีน้ ามัน 982 จ ากดั
 เสนอราคา เป็นเงิน 1,400
 บาท 3. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
ราชพฤกษ์ พังงา เสนอราคา 
เป็นเงิน 1,100 บาท 4. 
บกจ.เฮงปิโตรเลียมบริการ 
2013 (ส านักงานใหญ)่ 
1,500 บาท 5. บริษัท
อนุภาษ เอส เอส จ ากดั 
สาขา 00001 เสนอราคา 
เป็นเงิน 1,870 บาท 6.
บริษัท ป่าตองปิโตรเล่ียม 
จ ากดั สาขา ที่ 00001 
เสนอราคา เป็นเงิน 1,050
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ.62 /
2561       ลง
วันที่ 4 พฤาภา
คม 2561



จา้งจดัท าเว็บไซต์ทางการของเครือขา่ย ASANTOM   117,700.00    117,700.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไอที อนิโนเวชั่น 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
117,700 บาท 2.ห้างหุน่
ส่วน จ ากดั ชิป คอร์ปอเรชั่น
 เสนอราคา เป็นเงิน 
144,450 บาท

บริษัท ไอที อนิโนเวชั่น 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
117,700 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/36  
     ลงวันที่ 30
 พฤษภาคม 
2561

๔๐ จา้งถา่ยเอกสารประกอบการพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ จ านวน 750 ชุด

    43,500.00      43,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี่ใหญ่ถา่ยเอกสาร 
เสนอราคา เป็นเงิน 
43,500 บาท

ร้านพี่ใหญ่ถา่ยเอกสาร 
เสนอราคา เป็นเงิน 
43,500 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/33  
   ลงวันที่ 16 
พฤษภาคม 
2561

๔๑ จา้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยแุละส่ือ
อื่น ๆ

    30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กวี มีเดีย 2555 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
30,000 บาท

บริษัท กวี มีเดีย 2555 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
30,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 0405.1 /
35    ลงวันที่ 
17 พฤษภาคม
 2561

๔๒ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ       4,988.02        4,988.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 
(มหาชน) เสนอราคา เป็น
เงิน 4,988.02 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 
(มหาชน) เสนอราคา เป็น
เงิน 4,988.02 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ. 
66/2561     
 ลงวันที่ 17 
พฤษภาคม 
2561

๔๓ จา้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์     79,715.00      79,715.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอดับบลิว เพอร์
เฟคชั่น จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 79,715 บาท

บริษัท เอดับบลิว เพอร์
เฟคชั่น จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 79,715 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/37  
   ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 
2561



๔๔ ซ้ือขาแขวนติดผนังส าหรับเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
จ านวน 1 ตัว

         990.00           990.00 เฉพาะเจาะจง บิก๊ซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
 (สาขาแจง้วัฒนะ) เสนอ
ราคา เป็นเงิน 990 บาท

บิก๊ซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
 (สาขาแจง้วัฒนะ) เสนอ
ราคา เป็นเงิน 990 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ. 
68/2561     
 ลงวันที่ 21 
พฤษภาคม 
2561

๔๕ จา้งเหมารถตู้โดยสารจ านวน 1 คัน พร้อมคนขบั 
เพื่อไปเขา้ร่วมจดันิทรรศการ จงัหวัดลพบุรี วันที่ 
17 - 20 พฤษภาคม 2561

      9,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรีพัฒน์ พานนาค เสนอ
ราคา เป็นเงิน 9,200 บาท

นายธรีพัฒน์ พานนาค เสนอ
ราคา เป็นเงิน 9,200 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/39  
    ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 
2561

๔๖ ซ้ืออลับัม้รูปภาพ จ านวน 17 เล่ม       5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จเูนียร์เท
รดด้ิง เสนอราคา เป็นเงิน 
3,765 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จเูนียร์เท
รดด้ิง เสนอราคา เป็นเงิน 
3,765 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ. 
70/2561     
 ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 
2561

๔๗ จา้งเหมารถตู้พร้อมคนขบัเพื่อรับส่ง ผู้บริหาร และ
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศร่วมฝึกอบรม 
Regional Workshop on Omline radiological
 Wnvironmental วันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2561
 ณ จงัหวัดภูเกต็

    10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคัชพล ยา่นขาว เสนอ
ราคา เป็นเงิน 10,000 บาท

นายคัชพล ยา่นขาว เสนอ
ราคา เป็นเงิน 10,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ. 71/ 
2561     ลง
วันที่ 10 
พฤษภาคม 
2561



๔๘ ซ้ือวัสดุส านักงาน       8,760.00        8,760.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บีทูเอส จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 2,226
 บาท 2.ห้างหุน้ส่วนสามัญ 
อนันตวา เกษตร ส านักงาน
ใหย ่เสนอราคา เป็นเงิน 
3,175 บาท 3. บริษัท 
ออฟฟิช คลับ (ไทย) จ ากดั
เสนอราคา เป็นเงิน 2,608
 บาท 4.ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน เป็นเงิน 700
 บาท

1.บริษัท บีทูเอส จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 2,226
 บาท 2.ห้างหุน้ส่วนสามัญ 
อนันตวา เกษตร ส านักงาน
ใหย ่เสนอราคา เป็นเงิน 
3,175 บาท 3. บริษัท 
ออฟฟิช คลับ (ไทย) จ ากดั
เสนอราคา เป็นเงิน 2,608
 บาท 4.ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน เป็นเงิน 700
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ. 
72/2561     
  ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 
2561

๔๙ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ไปราชการจงัหวัด อดุรธานี 
วันที่ 14 - 15 มิถนุายน 2561

      2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกกรีนเนท 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
380 บาท

บริษัท บางกอกกรีนเนท 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
380 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ. 
73/2561    
 ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 
2561

๕๐ ค่าเช่ารถ ไปราชการจงัหวัด อดุรธานี วันที่ 14 - 
15 มิถนุายน 2561

      2,621.80        2,621.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยอนิเตอร์เนชั่นแนล
เรนท์ อะ คาร์ จ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 1,790 .50 
บาท

บริษัทไทยอนิเตอร์เนชั่นแนล
เรนท์ อะ คาร์ จ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 1,790 .50 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ.74 / 
2561    ลง
วันที่ 30 
พฤษภาคม 
2561
























