
ล ำดบั
ที

งำนทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจำ้ง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

๑ จัดซ้ือชุดอปุกรณ์ประกอบปล๊ักไฟแบบบล็อกลอย 4x4
 จ ำนวน ๓ ชุด

     13,200.00    13,200.00 ตกลงรำคำ ร้ำนแสงมงคล เปน็เงิน 
๑๓,๒๐๐.๐๐ บำท

ร้ำนแสงมงคล เปน็เงิน 
๑๓,๒๐๐.๐๐ บำท

เปน็รำคำที่
เหมำะสม

วท ๐๔๐๔/๑   
 ลว. ๓๐ ตุลำคม
 ๒๕๖๐

๒ จา้งจดัท าตรายาง จ านวน 6 อนั          492.20         492.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สากลตรา
ยางและการพิมพ์ (ส านักงาน
ใหญ)่ เสนอราคา เป็นเงิน 
492.20 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สากลตรา
ยางและการพิมพ์ (ส านักงาน
ใหญ)่ เสนอราคา เป็นเงิน 
492.20 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ.
01/2561     
  ลงวันที่ 17 
ตุลาคม 2560

๓ จา้งอดัรูปกจิกรรม ปส. ประจ าปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 12 งวด

    14,400.00    14,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซูม ดิจติอลแล็ป เสนอ
ราคา เป็นเงิน 14,4000 
บาท

ร้านซูม ดิจติอลแล็ป เสนอ
ราคา เป็นเงิน 14,4000 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/03  
    ลงวันที่ 30
 ตุลาคม 2560

๔ จา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ ปส. ใน
รูปแบบแฟลซ์ไดร์ฟ จ านวน 485 ชิ้น

    99,424.59    99,476.30 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พีที บลอสซัม 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
99,424.59 บาท 2. 
บริษัท วิซ กรุ๊ป ครีเอชั่น 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
99,528 บาท

บริษัท พีที บลอสซัม จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
99,424.59 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/01  
   ลงวันที่ 1 
พฤศจกิายน 
2560

 รำยชือ่ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2560
ส ำนักงำนปรมำณเูพ่ือสนัติ

วันที ่31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2560



๕ จา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โปเต้ กอ๊ปปี ้จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 3,000 
 บาท

 บริษัท โปเต้ กอ๊ปปี ้จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 3,000 
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ.
04/2561     
  ลงวันที่   27
 ตุลาคม 2560

๖ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ตกแต่งสถานที่       2,300.00      2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้ายอ่ย เสนอราคาเป็น
เงิน 2,300 บาท

ร้านค้ายอ่ย เสนอราคาเป็น
เงิน 2,300 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ.
05/2561     
   ลงวันที่  27 
 ตุลาคม 2560

๗ จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขบัและน้ ามัน
เชื้อเพลิง จ านวน 3 คัน

    10,500.00    10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเล้ียง  แซ่หว่อง เสนอ
ราคา เป็นเงิน 10,500 บาท

นายเล้ียง  แซ่หว่อง เสนอ
ราคา เป็นเงิน 10,500 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/02  
     ลงวันที่ 6 
พฤศจกิายน 
2560

๘ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ปรับปรุงห้องท างานอาคาร ๔     19,639.35    19,639.35 เฉพาะเจาะจง 1. บ.ภุชงค์กลาส จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
8,934.00 บาท 2. ทวีศักด์ิ
เคหะภัณฑ์ เสนอราคาเป็รน
เงิน 10,705.35 บาท

1. บ.ภุชงค์กลาส จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
8,934.00 บาท 2. ทวีศักด์ิ
เคหะภัณฑ์ เสนอราคาเป็รน
เงิน 10,705.35 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0402.4/130
 วท 
0402.4/131
 ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2560

๙ จา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ ปส. ใน
รูปแบบแฟ้มเกบ็เอกสาร

  197,308.00  197,308.00 เฉพาะเจาะจง 1 .บ.หนึง่ล้านไอเดีย ดีไซน์ 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
197,308 บาท 2.บ. แม็ค
เน็ตเชิ๊ต จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 213,144 บาท 3.
 ประสพชัย Prit เสนอราคา 
เป็นเงิน 228,124 บาท

บ.หนึง่ล้านไอเดีย ดีไซน์ 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
197,308 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0402.4/128
 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2560



๑๐ จา้งท าป้ายสแตนเลสกดักรดและตรายาง  1,420 บาท  1,420 บาท เฉพาะเจาะจง 1.ฟ้าใสโฆษณา เสนอราคา 
เป็นเงิน 1,200 บาท 2. 
ชุติมาตรายาง  เสนอราคา 
เป็นเงิน 220 บาท

1.ฟ้าใสโฆษณา เสนอราคา 
เป็นเงิน 1,200 บาท 2. 
ชุติมาตรายาง  เสนอราคา 
เป็นเงิน 220 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ 255/2560
 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม 2560

๑๑ ซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม 
จ านวน 2,000 รีม

 190,460 บาท  190,460 
บาท

เฉพาะเจาะจง 1. บ.ออพติมัม่เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
190,460 บาท 2. บ. บลู 
แพลแนท เทรดด้ิง จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
209,720 บาท

บ.ออพติมัม่เทรดด้ิง จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
190,460 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0402.4/145
 ลงวันที่ 22 
สิงหาคม 2560

๑๒ จา้งส ารวจและประเมินผลจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.
2559

 200,000 บาท  200,000 
บาท

เฉพาะเจาะจง  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ 
เสนอราคา เป็นเงิน 
200,000 บาท

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ 
เสนอราคา เป็นเงิน 
200,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0402.4/168
 ลงวันที่ 29 
กนัยายน 2560

๑๓ ซ้ืออปุกรณ์บันทึกขอ้มูล extemal hard disk 
จ านวน 1 อนั

 4,790 บาท  4,790 บาท เฉพาะเจาะจง  บ.ลาซาด้า จ ากดั เสนอ
ราคาเป็นเงิน 4,780 บาท

 บ.ลาซาด้า จ ากดั เสนอ
ราคาเป็นเงิน 4,780 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ 337/2560
 ลงวันที่ 26 
กนัยายน 2560

๑๔ ซ้ือชุดไส้กรองน้ าด่ืม  267,39.30 
บาท

 267,39.30 
บาท

เฉพาะเจาะจง บ. แสงเอกซัพพลายส์ จ ากดั
 เสนอราคา เป็นเงิน 
267,39.30 บาท

บ. แสงเอกซัพพลายส์ จ ากดั
 เสนอราคา เป็นเงิน 
267,39.30 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0402.4/156
 ลงวันที่ 21 
กนัยายน 2560

๑๕ จา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. ใน
รูปแบบสมุดโน๊ต

 197,950 บาท  197,950 
บาท

เฉพาะเจาะจง 1. หนึง่ล้านไอเดีย ดีไซน์ 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
197,950 บาท 2. ศิลปะ
คมการพิมพ์ เสนอราคา เป็น
เงิน 22,4700 บาท 3.
ประสพชัย Print เสนอราคา
 เป็นเงิน 230,050 บาท

หนึง่ล้านไอเดีย ดีไซน์ จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
197,950 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0402.4/137
 ลงวันที่ 15 
สิงหาคม 2560



๑๖ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับปรับปรุงภูมิทัศน์  12,000 บาท  12,000 บาท เฉพาะเจาะจง โครงการส่งเสริมอาชีพ ไม้
ดอกไม้ประดับเพื่อสวัสดิการ
 ร.11 พัน 2 รอ. เสนอราคา
 เป็นเงิน 12,000 บาท

โครงการส่งเสริมอาชีพ ไม้
ดอกไม้ประดับเพื่อสวัสดิการ
 ร.11 พัน 2 รอ. เสนอราคา
 เป็นเงิน 12,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0402.4/166
 ลงวันที่ 28 
กนัยายน 2560

๑๗ จา้งท าพวงมาลา  1,000 บาท  1,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ปัทมวรรณ เสนอ
ราคา เป็นเงิน 1,000 บาท

ร้านดอกไม้ปัทมวรรณ เสนอ
ราคา เป็นเงิน 1,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ 38/2561 
ลงวันที่ 18 
ตุลาคม 2560

๑๘ ซ้ือยางมะตอย จ านวน 1 รายการ  4,999.90 
บาท

 4,999.90 
บาท

เฉพาะเจาะจง หจก. ทวีศักด์เคหะภัณฑ์ 
เสนอราคา เป็นเงิน 
4,999.90 บาท

หจก. ทวีศักด์เคหะภัณฑ์ 
เสนอราคา เป็นเงิน 
4,999.90 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ 45/2561 
ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2560

๑๙ ซ้ือดอกไม้สดประดับสถานที่การจดัประชุม
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ คร้ังที่ 
8/2560 จ านวน 1 พุ่ม

 1,000 บาท  1,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านค้ายอ่ย เสนอราคาเป็น
เงิน 1,000 บาท

ร้านค้ายอ่ย เสนอราคาเป็น
เงิน 1,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ 316/2560
 ลงวันที่ 13 
กนัยายน 2560

๒๐ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์จดักจิกรรมและตกแต่งสถานที่  15,000 บาท  15,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1.กรอบรูปรามอนิทรา 
เสนอราคา เป็นเงิน 2,400
 บาท 2. ร้านอลัทิมิต แฮนด์
เมด เสนอราคา เป็นเงิน 
2,480 บาท 3.ร้านค้ายอ่ย 
เสนอราคา ป็นเงิน 4,480 
บาท 4. เสถยีรกจิฮาร์ดแวร์ 
เสนอราคา เป็นเงิน 1,440
 บาท 5.อญัชลี ฟลาวเวอร์ 
เสนอราคา เป็นเงิน 4,200
 บาท

1.กรอบรูปรามอนิทรา 
เสนอราคา เป็นเงิน 2,400
 บาท 2. ร้านอลัทิมิต แฮนด์
เมด เสนอราคา เป็นเงิน 
2,480 บาท 3.ร้านค้ายอ่ย 
เสนอราคา ป็นเงิน 4,480 
บาท 4. เสถยีรกจิฮาร์ดแวร์ 
เสนอราคา เป็นเงิน 1,440
 บาท 5.อญัชลี ฟลาวเวอร์ 
เสนอราคา เป็นเงิน 4,200
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ 318/2560
 ลงวันที่ 13 
กนัยายน 2560

๒๑ ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 15 เคร่ือง

 337,488.75
 บาท

 337,488.75
 บาท

เฉพาะเจาะจง บ.คอมเซเว่น จ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 
326,617.50 บาท

บ.คอมเซเว่น จ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 
326,617.50 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

สัญญาเลขที่ 
35/2560 ลง
วันที่ 29 
กนัยายน 2560



๒๒ จา้งเปล่ียนเมนเบรคเกอร์พร้อมอปุกรณ์ควบคุม  171,200 บาท  171,200 
บาท

เฉพาะเจาะจง บ.อาซีฟา จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 171,200 บาท

บ.อาซีฟา จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 171,200 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท.
0402.4/148
 ลงวันที่ 11 
กนัยายน 2560

๒๓ จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่มเอกสาร  4,890 บาท  4,890 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพี่ใหญ่ถา่ยเอกสาร 
เสนอราคา เป็นเงิน 4,890
 บาท

ร้านพี่ใหญ่ถา่ยเอกสาร 
เสนอราคา เป็นเงิน 4,890
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ 285/2560
 ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2560

๒๔ ซ้ือน้ ายาแอร์เติมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 
รายการ

 327,03.48 
บาท

 327,03.48 
บาท

เฉพาะเจาะจง บ. บูรณิน อนิดัสทรี เสนอ
ราคา เป็นเงิน 327,03.48
 บาท

บ. บูรณิน อนิดัสทรี เสนอ
ราคา เป็นเงิน 327,03.48
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0402.4/159
 ลงวันที่ 25 
กนัยายน 2560

๒๕ จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่มเอกสาร  4,750 บาท  4,750 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพี่ใหญ่ถา่ยเอกสาร 
เสนอราคา เป็นเงิน 4,750
 บาท

ร้านพี่ใหญ่ถา่ยเอกสาร 
เสนอราคา เป็นเงิน 4,750
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ 317/2560
 ลงวันที่ 13 
กนัยายน 2560

๒๖ จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  2,000 บาท  2,000 บาท เฉพาะเจาะจง บ.กรูู ไอที เสนอราคา เป็น
เงิน 1,000 บาท

บ.กรูู ไอที เสนอราคา เป็น
เงิน 1,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ 304/2560
 ลงวันที่ 5 
กนัยายน 2560



ล ำดบั
ที

งำนทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจำ้ง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

๑ ซ่อมเคร่ืองท้ำน ้ำร้อน-น ้ำเย็น จ้ำนวน ๒ เคร่ือง  7, 436.50 บาท  7, 436.50 บาท เฉพาะเจาะจง บ.แสงเอกซัพพลำยส์ เปน็เงิน
 ๗๔,๓๖๕๐บำท

บ.แสงเอกซัพพลำยส์ เปน็เงิน
 ๗๔,๓๖๕๐บำท

เปน็รำคำที่
เหมำะสม

วท.๐๔๐๒.๔/
๑๑ ลว.๓๐ ต.ค.
๖๐๒ ซ้ือต้นไม้ จ านวน ๔ รายการ  ๔,๓๐๐ บาท  ๔,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง โครงการไม้ดอกไม้ประดับ 

เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท
โครงการไม้ดอกไม้ประดับ 
เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ ๖๔/๒๕๖๑ 
ลว.๑๖ ต.ค.๖๐

๓ ซ้ือมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน  1,750 บาท  1,750 บาท เฉพาะเจาะจง นายเพทาย ศรีอทุัย เป็นเงิน
 ๑,๗๕๐ บาท

นายเพทาย ศรีอทุัย เป็นเงิน
 ๑,๗๕๐ บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ ๐๔๐๒๑/
๑๐๑๘๕ ลว.๑๖
 ต.ค.๖๐

๔ จา้งท าตรายาง จ านวน 49 อนั  4,782.90 
บาท

 4,782.90 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายาง เป็นเงิน
 4,782.90 บาท

หจก.สากลตรายาง เป็นเงิน
 4,782.90 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ ๕๓/๒๕๖๑ 
ลว.๓ พ.ย.๖๐

๕ อปุกรณ์จา่ยไฟ  1,999.83 
บาท

 1,999.83 บาท เฉพาะเจาะจง  บ.พ.ีพี.เอม็.ซัพพลาย เป็น
เงิน 1,999.83 บาท

 บ.พี.พี.เอม็.ซัพพลาย เป็น
เงิน 1,999.83 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ ๔๙/๒๕๖๑ 
ลว. ๒ พ.ย.๖๐

๖ ซ้ือเบรกเกอร์ จ านวน 1 รายการ  330 บาท  330 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไทยแสงฟ้าเคหะภัณฑ์ 
เป็นเงิน 330 บาท

ร้านไทยแสงฟ้าเคหะภัณฑ์ 
เป็นเงิน 330 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ ๖๒/๒๕๖๑ 
ลว. ๑๕ พ.ย.๖๐

๗ ยางรถนิสสัน จ านวน 5 เส้น  13,482 บาท  13,482 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรยนต์ เป็นเงิน 
13,482 บาท

หจก.มิตรยนต์ เป็นเงิน 
13,482 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท.๐๔๐๒.๔/
๓๑ ลว.๑๐ 
พ.ย.๖๐

๘ วัสดุไฟฟ้า จ านวน ๕ รายการ  17,671.05 
บาท

 17,671.05 
บาท

เฉพาะเจาะจง บ.ภณรัตน์ไลท์ต้ิง เป็นเงิน 
17,671.05 บาท

บ.ภณรัตน์ไลท์ต้ิง เป็นเงิน 
17,671.05 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท.๐๔๐๒๔/๓๗
 ลว.๑๖ พ.ย.๖๐

๙ จา้งท าพานพุ่มดอกไม้สด  1,000 บาท  1,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ปัทมวรรณ เป็น
เงิน 1,000 บาท

ร้านดอกไม้ปัทมวรรณ เป็น
เงิน 1,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ที่ ๓๒/๒๕๖๑ 
ลว.๕ ต.ค.๖๐

รำยชือ่ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน ๒๕๖๐
ส ำนักงำนปรมำณเูพ่ือสนัติ

วันที ่๓๑ เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ.๒๕๖๐



๑๐ จัดซื อหมกึพิมพ์ จ้ำนวน ๔ รำยกำร  ๒๐,๑๙๐.๙๐ 
บำท

 ๒๐,๑๙๐.๙๐ บำท เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอม็เค เจนเนอรัล 
ซัพพลำย จ้ำกดั เป็นเงิน 
๒๐,๑๙๐.๙๐ บำท

บริษัท ซีเอม็เค เจนเนอรัล 
ซัพพลำย จ้ำกดั เป็นเงิน 
๒๐,๑๙๐.๙๐ บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท ๐๔๐๑/๑    
  ลว. ๑๕ พ.ย.๖๐

๑๑ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ตกแต่งสถานที่  2300 บาท  2300 บาท เฉพาะเจาะจง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 เสนอราคา เป็นเงิน 2,300
 บาท

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 เสนอราคา เป็นเงิน 2,300
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ.
05/2561   
ลงวันที่  27  
ตุลาคม 2560๑๒ จา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ Brother HL - 

2240 D
 1,500 บาท  1,500 บาท เฉพาะเจาะจง กรูู ไอที (KURU IT) เสนอ

ราคา เป็นเงิน 1,500 บาท
กรูู ไอที (KURU IT) เสนอ
ราคา เป็นเงิน 1,500 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ.
07/2561  
ลงวันที่ 6 
พฤศจกิายน 
2560๑๓ จา้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ 

จ านวน 5 คร้ัง
 85,000 บาท  85,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอดับบลิว เพอร์

เฟคชั่น จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 85,000 บาท 2. 
บริษัท รอส พับลิสซ่ิง จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
90,000 บาท

บริษัท เอดับบลิว เพอร์
เฟคชั่น จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 85,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/04  
   ลงวันที่ 17 
พฤศจกิายน 
2560

๑๔ จา้งพิมพ์วารสารปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปี 2561
 จ านวน 2 ฉบับ

233,260 บาท 233,260 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อสิระดี จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
233,260 บาท  2. บริษัท
 มายด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
246,100 บาท

บริษัท อสิระดี จ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 233,260 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/05  
    ลงวันที่ 20
 พฤศจกิายน 
2560

๑๕ จา้งพิมพ์หนังสือก าหมายนิวเคลียร์น่ารู้ คร้ังที่ 4 
จ านวน 2,000 เล่ม

 99,510 บาท  99,510 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท มายด์ มีเดีย เซ็น
เตอร์ จ ากดั เสนอราคา เป็น
เงิน 99,510 บาท 2. 
บริษัท ท๊อป เรคคอร์ด 
สตูดิโอ จ ากดั เสนอราคา 
เป็น 107,000 บาท

บริษัท มายด์ มีเดีย เซ็น
เตอร์ จ ากดั เสนอราคา เป็น
เงิน 99,510 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/01  
   ลงวันที่ 20 
พฤศจกิายน 
2560



16 ซ้ือ Battery Ups 12 v  จ านวน 1 กอ้น  900 บาท  900 บาท เฉพาะเจาะจง กรูู ไอที (KURU IT) เสนอ
ราคา เป็นเงิน 900 บาท

กรูู ไอที (KURU IT) เสนอ
ราคา เป็นเงิน 900 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ.
11/2560     
  ลงวันที่ 17 
พฤศจกิายน 
2560

17 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ switching HuB จ านวน 2 ตัว  7,100 บาท  7,100 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท คอมเซเว่น จ ากดั 
(มหาชน) เสนอราคา เป็น
เงิน 7,0020.08 บาท    
2. บริษัทแอดไวซ์ ไอที 
อมิพิเนท จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 7,100 บาท

บริษัท คอมเซเว่น จ ากดั 
(มหาชน) เสนอราคา เป็น
เงิน 7,0020.08 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 0405.1 /
12        ลง
วันท1ี3 
พฤศจกิายน 
2560

18 จา้งพิมพ์รายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ของ ปส. 
จ านวน 100 เล่ม

 51,360 บาท  75,613.33 
บาท

เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท หนึง่ล้านไอเดีย ดี
ไซต์ จ ากดั เสนอราคา เป็น
เงิน 51,360 บาท 2. 
บริษัท รอส พับลิซซิง จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
87,740 บาท 3. บริษัท 
อนิฟินิท พร้ินต้ิง แอนด์ 
แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
87,740 บาท

 บริษัท หนึง่ล้านไอเดีย ดี
ไซต์ จ ากดั เสนอราคา เป็น
เงิน 51,360 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 0405.1/8
       ลงวันที่ 4
 ธันวาคม 
2560



19 จา้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทย ุ
ปีงบประมาณ 2561

 98,800บาท ๑๐,๘๗๑.๖๗ 
บาท

เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอดับบลิว เพอร์ 
เฟคชั่น จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 98,800 บาท 2. 
บริษัท รอส พับลิสซ่ิง จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
112,350 บาท 3. บริษัท 
เอก็โป จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 115,000 บาท

บริษัท เอดับบลิว เพอร์ 
เฟคชั่น จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 98,800 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/07  
   ลงวันที่ 4 
ธันวาคม 2560

20 จา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ปส. ในรูปแบบอนิโฟ
กราฟิก

 99,510 บาท  108,605 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สยามทูดีไซต์ 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
99,510 บาท 2. บริษัท พี
ที บลอสซัม จ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 117,700 
บาท

 บริษัท สยามทูดีไซต์ จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
99,510 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/09  
    ลงวันที่ 7 
ธันวาคม 2560

21 จา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ตรสัญลักษณ์ ปส. ใน
รูปแบบริบบิน้ จ านวน 60 ม้วน

 36,594 บาท  42,083.10 
บาท

เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เฟิร์ส เลเปิล้ พร้ิน
ต้ิง จ ากดั เสนอราคา เป็น
เงิน 36,594 บาท 2. 
บริษัท เอส.ที.จ ีจ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 47,572.20
 บาท

บริษัท เฟิร์ส เลเปิล้ พร้ินต้ิง
 จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
36,594 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/10  
   ลงวันที่ 6 
ธันวาคม 2560



22 จา้งพิมพ์เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบสมุดปกออ่น 
จ านวน 7,700 เล่ม

    98,868.00  122,211.83 
บาท

เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อสิระดี จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
98,868  บาท 2. บริษัท 
หนึง่เกา้สองเกา้ จ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 
127,704.50 บาท 3. 
บริษัท เบสท์ บิวซิเนส 
โซลูชั่น จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 140,063 บาท

บริษัท อสิระดี จ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 98,868  
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 0405.1 /
11    ลงวันที่ 
12 ธันวาคม 
2560

๒๓ ซื อสำรเคมี จ้ำนวน ๔ รำยกำร  ๒๙,๕๓๒ บำท  ๒๙,๕๓๒ บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีทีเค ซำยเอนซ์ 
จ้ำกดั เป็นเงิน  ๒๙,๕๓๒ 
บำท

บริษัท ทีทีเค ซำยเอนซ์ 
จ้ำกดั เป็นเงิน  ๒๙,๕๓๒ 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
๐๔๐๖.๑๑/๒  
ลว. ๒๔ พ.ย. 
๖๐๒๔ ซื อวัสดุวิทยำศำสตร์ จ้ำนวน ๔ รำยกำร  ๒๙,๘๐๔.๘๕ 

บำท
 ๒๙,๘๐๔.๘๕ 
บำท

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีทีเค ซำยเอนซ์ 
จ้ำกดั เป็นเงิน  
๒๙,๘๐๔.๘๕ บำท

บริษัท ทีทีเค ซำยเอนซ์ 
จ้ำกดั เป็นเงิน  
๒๙,๘๐๔.๘๕ บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
๐๔๐๖.๑.๑/๔  
 ลว. ๒๔ พ.ย. 
๖๐๒๕ ซื อเคร่ืองชั่งควำมละเอยีดทศนิยม ๔  ต้ำแหน่ง 

จ้ำนวน ๒ เคร่ือง
 ๑๑๘,๕๕๖ บำท  ๑๑๘,๕๕๖ บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีทีเค ซำยเอนซ์ 

จ้ำกดั เป็นเงิน  ๑๑๘,๕๕๖ 
บำท

บริษัท ทีทีเค ซำยเอนซ์ 
จ้ำกดั เป็นเงิน  ๑๑๘,๕๕๖ 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
๐๔๐๖.๑.๑/๕ 
 ลว. ๒๗ พ.ย. 
๖๐

๒๖ ซื อแบตเตอร่ี ๙,๙๗๙.๗๖ บำท ๙,๙๗๙.๗๖ บำท เฉพำะ 
เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ้ำกดั 
(มหำชน) เป็นเงิน 
๙,๙๗๙.๗๖ บำท

บริษัท ซีโอแอล จ้ำกดั 
(มหำชน) เป็นเงิน 
๙,๙๗๙.๗๖ บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท ๐๔๐๓/๑ 
ลว. ๒๘ พ.ย ๖๐

๒๗ จำ้งซ่อมบ้ำรุงรถฉกุเฉนิทำงรังสี ๑๒,๑๔๐ บำท ๑๒,๑๔๐ บำท เฉพำะ 
เจำะจง

บริษัท บ-ีควิก จ้ำกดั เป็นเงิน
 ๑๒,๑๔๐ บำท

บริษัท บ-ีควิก จ้ำกดั เป็นเงิน
 ๑๒,๑๔๐ บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท ๐๔๐๓/๒ 
ลว.๒๘ พ.ย.๖๐

๒๘ จำ้งตกแต่งสถำนที่และจดัท้ำป้ำยเวที ๒,๐๐๐ บำท ๒,๐๐๐ บำท เฉพำะ 
เจำะจง

นำงจดิำภำ ภวธรำเดโชกจิ 
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บำท

นำงจดิำภำ ภวธรำเดโชกจิ 
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซื อส่ังจ้ำง



ล ำดบั
ที

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจำ้ง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

๑ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน
 ๒ เคร่ือง

 3,000 บาท  3,000 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

นายซุลกฟีลี ปาสตอตีปรามอ 
เปน็เงิน ๓,๐๐๐ บาท

นายซุลกฟีลี ปาสตอตีปรามอ 
เปน็เงิน ๓,๐๐๐ บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

วท๐๔๐๒.๔/
๑๐๘๓๘ ลว.๑๒
 ธ.ค.๖๐

๒ จา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ปส.รูปแบบโมบาย
แอพพลิเคชั่น

 345,500 บาท  345,500 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

 1.  บ. สยามทูดีไซน์ จ ากดั 
เป็นเงิน 374,500 บาท   
2. บ. ดิจตัิล มีเดีย เอาท์
ซอร์ส โซลูชั่น จ ากดั เป็นเงิน
 428,000 บาท  3. บ.
ไอคอนเน็คมาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 
เป็นเงิน 535,000 บาท

บ. สยามทูดีไซน์ จ ากดั เป็น
เงิน 374,500 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

๒๘/๒๕๖๐ ลว.
 ๓๐ ธ.ค.๖๐

๓ จา้งซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเยน็ จ านวน 2 เคร่ือง  2,300.50 
บาท

 2,300.50 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

บ. แสงเอกซัพพลาย เป็นเงิน
 2,300.50 บาท

บ. แสงเอกซัพพลาย เป็นเงิน
 2,300.50 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

๘๘/๒๕๖๑ ลว.
๑ ธ.ค.๖๐

๔ น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ  2,000 บาท  1,260 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

1. หจก.ศรีเสาวภาบริการ 
เป็นเงิน 1,000 บาท 2. 
การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 1,000 บาท

1. หจก.ศรีเสาวภาบริการ 
เป็นเงิน 1,000 บาท 2. 
การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 1,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

๙๑/๒๕๖๑ ลว.
๘ ธ.ค.๖๐

๕ จา้งท าป้ายสแตนเลส จ านวน 1 อนั ตรายาง 
จ านวน 10 อนั

 1,909.50 
บาท

 1,909.50 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

 1. ฟ้าใสโฆษณา เป็นเงิน 
1,000 บาท 2. หจก.สากล
ตรายางและการพิมพ์ เป็น
เงิน 909.50 บาท

 1. ฟ้าใสโฆษณา เป็นเงิน 
1,000 บาท 2. หจก.สากล
ตรายางและการพิมพ์ เป็น
เงิน 909.50 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

๑๐๐/๒๕๖๑ 
ลว. ๑๔ ธ.ค.๖๐

 รำยชือ่ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนธันวำคม ๒๕๖๐

วันที่ ๓๑ เดอืน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๐



๖ จา้งท าตรายาง จ านวน 21 อนั  2,418.20 
บาท

 2,418.20 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน ๒,๔๑๘.๒๐

หจก.สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน ๒,๔๑๘.๒๐

เป็นราคาที่
เหมาะสม

๒/๒๕๖๑ ลว.
๑๘ ธ.ค.๖๐

๘ จดัซ้ือสีและอปุกรณ์ส าหรับปรับปรุงฝาผนัง จ านวน
 ๔ รายการ

 ๔,๕๐๐ บาท  ๔,๕๐๐ บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านโยธินการไฟฟ้า เปน็เงิน
๓,๔๘๐บาท

ร้านโยธินการไฟฟ้า เปน็เงิน
๓,๔๘๐บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

กอญ.๒/๒๕๖๐ 
ลว.๒๓ พ.ย. ๖๐

๙ จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ  ๒๑,๙๑๓.๖๐ 
บาท

 ๒๑,๙๑๓.๖๐ บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทีทีไนนที
ไนน จ ากดั เป็นเงิน 
๒๑,๙๑๓.๖๐ บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทีทีไนนที
ไนน จ ากดั เป็นเงิน 
๒๑,๙๑๓.๖๐ บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

วท ๐๔๐๒/๒    
   ลว. ๒๖ ธ.ค. 
๖๐

๑๐ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์แผ่นฟีมล์วัดปริมาณรังสี 
Radiachromic Dosimeters จ านวน ๒ กล่อง

 ๔๒,๐๐๐ บาท  ๔๒,๐๐๐ บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอพพลิเคชั่น ดี
ฟายน์ จ ากดั เป็นเงิน 
๔๒,๐๐๐ บาท

บริษัท แอพพลิเคชั่น ดี
ฟายน์ จ ากดั เป็นเงิน 
๔๒,๐๐๐ บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท
๐๔๐๖.๑.๑/๗ 
 ลว. ๒๘ พ.ย. 
๖๐

๑๑ ซ้ือตู้เยน็ ๒ ประตู ขนาด ๑๓ คิว จ านวน ๑ ตู้  ๑๘,๙๙๒.๕๐ 
บาท

 ๑๘,๙๙๒.๕๐ 
บาท

วิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอน็ซ์ 
จ ากดั เป็นเงิน ๑๘,๙๙๒.๕๐
 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอน็ซ์ 
จ ากดั เป็นเงิน ๑๘,๙๙๒.๕๐
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท ๐๔๐๖๑.๑
 /๙  ลว. ๑ 
ธ.ค. ๖๐

๑๒ ซ้ือ Power Supply จ านวน  ๕๕๐ W จ านวน ๑ 
รายการ

 ๒,๐๘๖.๕๐ 
บาท

 ๒,๐๘๖.๕๐ บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไดมอนด์ โปรดักซ์ 
จ ากดั เป็นเงิน ๒,๐๘๖.๕๐ 
บาท

บริษัท ไดมอนด์ โปรดักซ์ 
จ ากดั เป็นเงิน ๒,๐๘๖.๕๐ 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กพม. ๒๖/
๒๕๖๑   ลว. 
๒๘ พ.ย. ๖๐

๑๓ จา้งขนส่งรถโดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นัง่ จ านวน
 ๑ คัน

๔๙,๕๐๐ บาท ๔๙,๕๐๐ บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล 
กรุ๊ป จ ากดั เป็นเงิน 
๔๙,๕๐๐ บาท

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล 
กรุ๊ป จ ากดั เป็นเงิน 
๔๙,๕๐๐ บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
๐๔๐๖.๑.๑/
๓๙ ลว. ๑๓ 
ธ.ค. ๖๐

๑๔ ซ้ือนมสด นมดิบ และขา้วสาร คร้ังที่ ๑ จ านวน ๖ 
รายการ

๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(นมสด) เป็นเงิน ๑๗๕ บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(นมสด) เป็นเงิน ๑๗๕ บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กพม.๒๕/
๒๕๖๑   ลว. 
๓๐ พ.ย. ๖๐

๑๕ ซ้ือตุ้มน้ าหนักมาตรฐายน้ าหนัก ๕๐ กรัม จ านวน 
๑ รายการ

๒,๒๔๗ บาท ๒,๒๔๗ บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดเลอร์-โทเลโด 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน
 ๒,๒๔๗ บาท

บริษัท เมดเลอร์-โทเลโด 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน
 ๒,๒๔๗ บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กพม. ๒๔/
๒๕๖๑   ลว. 
๒๐ พ.ย. ๖๐



๑๖ ซ้ือกล้องจจลุทรรศน์แบบ ๒ กระบอกตา พร้อม
อปุกรณ์ประกอบ จ านวน ๑ เคร่ือง

๕๐,๐๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐ บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอน็ซ์ 
จ ากดั เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ 
บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอน็ซ์ 
จ ากดั เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
๐๔๐๖.๑.๑/
๒๑   ลว. ๒๑ 
ธันวาคม ๖๐

17 จา้งท าป้ายไวนิลส าหรับกจิกรรมวิทยาศาสตร์ 
Road Show

      2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปเต้ กอีปปี ้จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 963 
บาท

บริษัท โปเต้ กอีปปี ้จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 963 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ. 
15/2561     
  ลงวันที่ 21 
พฤศจกิายน 
2560

18 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์สันทนาการส าหรับกจิกรรม
วิทยาศาสตร์ Road Show

      8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 7 
ธันวาคม 2560 เสนอราคา 
เป็นเงิน 925 บาท       2.
 บริษัท ออฟฟิต คลับ (ไทย)
 จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
1,379 บาท      3. ห้าง
หุน้ส่วนสามัญ อนันตวนา 
เกษตร เสนอราคม เป็นเงิน 
1,262 บาท 4. บริษัท บีทู
เอส จ ากดั สาขาแจง้วัฒนะ 
เสนอราคา เป็นเงิน 581 
บาท 5. บริษัท สยามแม็คโค
 จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
2,861 บาท 6.บริษัท ดีแค
ทลอน (ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคาเป็นเงิน 952 
บาท

1. ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 7 
ธันวาคม 2560 เสนอราคา 
เป็นเงิน 925 บาท       2.
 บริษัท ออฟฟิต คลับ (ไทย)
 จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
1,379 บาท      3. ห้าง
หุน้ส่วนสามัญ อนันตวนา 
เกษตร เสนอราคม เป็นเงิน 
1,262 บาท 4. บริษัท บีทู
เอส จ ากดั สาขาแจง้วัฒนะ 
เสนอราคา เป็นเงิน 581 
บาท 5. บริษัท สยามแม็คโค
 จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
2,861 บาท 6.บริษัท ดีแค
ทลอน (ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคาเป็นเงิน 952 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

กยผ. 
16/2561     
  ลงวันที่ 21 
พฤศจกิายน 
2560



19 จา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. ใน
รูปแบบเส้ือ จ านวน 350 ตัว

    74,900.00      78,595.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง

1.บริษัท ไบรท์ ทู ย ูจ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
74,900 บาท 2. บริษัท 
เบลส พลัส จ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 82,290 บาท

บริษัท ไบรท์ ทู ย ูจ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
74,900 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/13  
     ลงวันที่ 18
 ธันวาคม 
2560

20 จา้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยแุละส่ือ
อื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  148,837.00    153,081.33 วิธี
เฉพาะเจาะจง

1.บริษัท ไบรท์ ทู ย ูจ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
148,837 บาท             
2. บริษัท เบลส พลัส จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน
149,907 บาท 3.บริษัท 1
 ต่อ 100 จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 160,500 บาท

บริษัท ไบรท์ ทู ย ูจ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
148,837 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 
0405.1/14  
     ลงวันที่ 10
 มกราคม2561

21 จา้งร้ือแอร์และติดต้ัง       3,745.00        3,745.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท กนัต์พัชร์ แอร์
เซอร์วิส จ ากดั เป็นเงิน 
3,745 บาท

บริษัท กนัต์พัชร์ แอร์
เซอร์วิส จ ากดั เป็นเงิน 
3,745 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังจ้าง

22 ซ้ือแผงวงจรการควบคุมการชาร์จแบตเตอรร่ี 17,462.40       17,462.40        เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 
17,462.40 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 
17,462.40 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 0403/1 
ลว. 6 ธ.ค.60

23 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 39,055.00       39,055.00        เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.วีอาร์พีเจ ซัฟพลาย 
เป็นเงิน 39,055 บาท

หจก.วีอาร์พีเจ ซัฟพลาย 
เป็นเงิน 39,055 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

วท 0403/7 
ลว.4 ม.ค.61

24 จา้งเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อม
คนขบั

      9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร  ปาปวน เป็นเงิน
 9,000 บาท

นายศุภกร  ปาปวน เป็นเงิน
 9,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ใบส่ังจา้ง เลขที่
 วท 
0402.6/1 
ลว. 4 ธ.ค. 60



25 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง       3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขมุเซอร์วิส จ ากดั 
สาขาแม่ฮ่องสอน (สาขาที่ 
00007) เป็นเงิน 1,300 
บาท และ สถานีบริการ
เชื้อเพลิงสวัสดิการกองบิน 

บริษัท สุขมุเซอร์วิส จ ากดั 
สาขาแม่ฮ่องสอน (สาขาที่ 
00007) เป็นเงิน 1,300 
บาท และ สถานีบริการ
เชื้อเพลิงสวัสดิการกองบิน 

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอซ้ือ 
ที่ วท 
0402.6/102
49 (ศปส.
2/2561) ลว.

26 จา้งเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อม
คนขบั

      7,200.00        7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร  ปาปวน เป็นเงิน
 7,200 บาท

นายศุภกร  ปาปวน เป็นเงิน
 7,200 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ใบส่ังจา้ง เลขที่
 วท 
0402.6/2 

27 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง       4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองฉอด ปรีชาปัญญ์
เซอร์วิส จ ากดั ส านักงาน
ใหญ่ เป็นเงิน 1,000 บาท 
บริษัท แม่สอดปิโตรเลียม 
จ ากดั ส านักงานใหญ่ เป็น
เงิน 970 บาท และบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) สาขา
 ที่ 00957 สถานีบริการ 
ปตท. สาขาเพื่อสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
เงิน 870 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 2,840 บาท

บริษัท เมืองฉอด ปรีชาปัญญ์
เซอร์วิส จ ากดั ส านักงาน
ใหญ่ เป็นเงิน 1,000 บาท 
บริษัท แม่สอดปิโตรเลียม 
จ ากดั ส านักงานใหญ่ เป็น
เงิน 970 บาท และบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) สาขา
 ที่ 00957 สถานีบริการ 
ปตท. สาขาเพื่อสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
เงิน 870 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 2,840 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอซ้ือ 
ที่ วท 
0402.6/102
51 (ศปส.
4/2561) ลว.
 1 ธ.ค. 60

28 จา้งเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อม
คนขบั

      5,400.00        5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจน์วัฒน์  กนัส าอางค์ 
เป็นเงิน 5,400 บาท

นายโรจน์วัฒน์  กนัส าอางค์ 
เป็นเงิน 5,400 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ใบส่ังจา้ง เลขที่
 วท 
0402.6/3 



29 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง       4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.รุ่งวิภา จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่ เป็นเงิน 
1,500 บาท บริษัท 
สมาพันธ์พัฒนา จ ากดั 
สาขาที่ 00001 เป็นเงิน 
1,500.50 บาท และบริษัท
 บางจากกรีนเนท จ ากดั 
สาขาที่ 00313 เป็นเงิน 
660 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 3,660.50 บาท

บริษัท ส.รุ่งวิภา จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่ เป็นเงิน 
1,500 บาท บริษัท 
สมาพันธ์พัฒนา จ ากดั 
สาขาที่ 00001 เป็นเงิน 
1,500.50 บาท และบริษัท
 บางจากกรีนเนท จ ากดั 
สาขาที่ 00313 เป็นเงิน 
660 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 3,660.50 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอซ้ือ 
ที่ วท 
0402.6/102
84 (ศปส.
6/2561) ลว.
 8 ธ.ค. 60

30 ซ้ือบริการค่าผ่านทางพิเศษ       1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง กรมทางหลวง ทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 ใบละ 60
 บาท จ านวน 6 ใบ เป็นเงิน
 360 บาท และการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย ใบละ
 50 บาท จ านวน 6 ใบ เป็น
เงิน 300 บาท ใบละ 25 
บาท จ านวน 6 ใบ เป็นเงิน 
150 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 810 บาท

กรมทางหลวง ทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 ใบละ 60
 บาท จ านวน 6 ใบ เป็นเงิน
 360 บาท และการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย ใบละ
 50 บาท จ านวน 6 ใบ เป็น
เงิน 300 บาท ใบละ 25 
บาท จ านวน 6 ใบ เป็นเงิน 
150 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 810 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอซ้ือ 
ที่ วท 
0402.6/102
85 (ศปส.
7/2561) ลว.
 8 ธ.ค. 60

31 จา้งซ่อมแซมเปล่ียนคาปาซิเตอร์ 40UF พร้อม
เติมน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศ

      1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมลักษณ์แอร์ เป็น
เงิน 1,200 บาท

ร้านธรรมลักษณ์แอร์ เป็น
เงิน 1,200 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอจา้ง
 ที่ วท 
0402.6/102
89 (ศปส.32 จา้งเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อม

คนขบั
      5,400.00        5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญรดา  ศรีเศรษฐา 

เป็นเงิน 5,400 บาท
นางสาวธัญรดา  ศรีเศรษฐา 
เป็นเงิน 5,400 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

ใบส่ังจา้ง เลขที่
 วท 
0402.6/4 
ลว. 21 ธ.ค. 



33 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง       3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เจ เค (2011) สาขา 
1 เป็นเงิน 500 บาท และ
บริษัท ปตท. บริหารธุรกจิ
ค้าปลีก จ ากดั สาขาที่ 100 
เป็นเงิน 1,250.25 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
1,750.25 บาท

บจก. เจ เค (2011) สาขา 
1 เป็นเงิน 500 บาท และ
บริษัท ปตท. บริหารธุรกจิ
ค้าปลีก จ ากดั สาขาที่ 100 
เป็นเงิน 1,250.25 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
1,750.25 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอซ้ือ 
ที่ วท 
0402.6/103
13 (ศปส.
10/2561) 
ลว. 20 ธ.ค. 
60

34 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถปฏิบัติการฉกุเฉนิ       5,800.00        5,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. หล่มเกา่ปิโตรเลียม 
ส านักงานใหญ่ เป็นเงิน 
1,400 บาท บริษัท เมเจอร์
 เซ็นทรัล จ ากดั เป็นเงิน 
1,000 บาท และบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
สาขาที่ 00054 เป็นเงิน 
1,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 3,400 บาท

หจก. หล่มเกา่ปิโตรเลียม 
ส านักงานใหญ่ เป็นเงิน 
1,400 บาท บริษัท เมเจอร์
 เซ็นทรัล จ ากดั เป็นเงิน 
1,000 บาท และบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
สาขาที่ 00054 เป็นเงิน 
1,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 3,400 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอซ้ือ 
ที่ วท 
0402.6/103
14 (ศปส.
11/2561) 
ลว. 20 ธ.ค. 
60


