
ล ำดบั
ที

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจำ้ง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

๑ วัสดุปรับปรุงภมูทิัศน ์จ ำนวน 7  รำยกำร        3,000.00         3,000.00 เฉพำะเจำะจง โครงกำรส่งเสริมอำชีพ ไม้
ดอกไมป้ระดับเพื่อสวัสดิกำร 
ร.11 พัน 2 รอ.เปน็เงิน 
3,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมอำชีพ ไม้
ดอกไมป้ระดับเพื่อสวัสดิกำร 
ร.11 พัน 2 รอ.เปน็เงิน 
3,000 บำท

เปน็รำคำที่
เหมำะสม

138/2561 
ลว.15 ม.ค.61

๒ ตัวแปลงสัญญำณ จ ำนวน 2 รำยกำร       1,950.00        1,950.00 เฉพำะเจำะจง บ. ยง่ฉงิ แอค็เซสโซร่ี จ ำกดั
เป็นเงิน 1,950 บำท

บ. ยง่ฉงิ แอค็เซสโซร่ี เป็น
เงิน 1,950 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

148/2561 
ลว.24 ม.ค.61

๓ น  ำด่ืมน  ำใส ขนำด 18.9 ลิตร จ ำนวน 96 ถงั       6,676.80        6,676.80 เฉพำะเจำะจง บ.เอม็ วอเตอร์ จ ำกดั เป็น
เงิน 6,676.80 บำท

บ.เอม็ วอเตอร์ จ ำกดั เป็น
เงิน 6,676.80 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

 0402.4/53 
ลว.8 ธ.ค.60

๔ วัสดุปรับปรุงภมูทิัศน ์จ ำนวน 7  รำยกำร       2,931.80        2,931.80 เฉพำะเจำะจง หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ เป็น
เงิน 2,931.80 บำท

หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ เป็น
เงิน 2,931.80 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

155/2561 
ลว.29 ธ.ค.61

๕ ซ่อมแซมอปุกรณ์ปัม๊อำกำศ 2 ระบบ       4,412.68        4,412.68 เฉพำะเจำะจง  หจก.วีอำร์พีเจ ซัพพลำย 
เป็นเงิน 4,412.68 บำท

 หจก.วีอำร์พีเจ ซัพพลำย 
เป็นเงิน 4,412.68 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

143/2561 
ลว.19 ม.ค.61

๖ ซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ฮค-7382     11,522.83      11,522.83 เฉพำะเจำะจง บ.วรจกัร์ยนต์ เป็นเงิน 
11,522.83 บำท

บ.วรจกัร์ยนต์ เป็นเงิน 
11,522.83 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0402.4/84 
ลว. 30 ม.ค.61

๗ จำ้งจดักจิกรรม สำนสัมพันธ์เครือขำ่ยควำมร่วมมือ
 ASEANTOM-EC ด้วยประเพณีไทย

  150,000.00    149,800.00 เฉพำะเจำะจง 1.บ 1 ต่อ 100 จ ำกดั เป็น
เงิน 160,500 บำท 2. บ.
เบลส พลัส จ ำกดั เป็นเงิน 
160,500 บำท 3. บ.ไบร์ท
 ทู ย ูจ ำกดั เป็นเงิน 
14,9800 บำท

1.บ .1 ต่อ 100 จ ำกดั เป็น
เงิน 160,500 บำท 2. บ.
เบลส พลัส จ ำกดั เป็นเงิน 
160,500 บำท 3. บ.ไบร์ท
 ทู ย ูจ ำกดั เป็นเงิน 
14,9800 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0402.4/93 
ลว.5 ก.พ.61

 รำยชือ่ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ส ำนักงำนปรมำณเูพ่ือสนัติ

วันที่ ๒๘ เดอืน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐



๘ ซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ฮต-1113       2,408.57        2,408.57 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมนิสสัน มหำนคร เป็น
เงิน 2,213.56 บำท

บ.สยำมนิสสัน มหำนคร เป็น
เงิน 2,213.56 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

158/2561 
ลว.30 ม.ค.61

๙ ตรำยำง จ ำนวน 1 อนั          192.60           192.60 เฉพำะเจำะจง หจก.สำกลตรำยำงและกำร
พิมพ์ เป็นเงิน 192.60 บำท

หจก.สำกลตรำยำงและกำร
พิมพ์ เป็นเงิน 192.60 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

1/2561 ลว.
21 พ.ย.60

๑๐ ตรำยำง จ ำนวน 1 อนั        1,840.40         1,840.40 เฉพำะเจำะจง หจก.สำกลตรำยำงและกำร
พิมพ์ เป็นเงิน 1,840.40 
บำท

หจก.สำกลตรำยำงและกำร
พิมพ์ เป็นเงิน 1,840.40 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

169/2561 
ลว. 6 ก.พ.61

๑๑ ปำกกำ จ ำนวน 12 ด้ำม          635.97           635.97 เฉพำะเจำะจง บ.ซีโอแอล จ ำกดั เป็นเงิน 
635.97 บำท

บ.ซีโอแอล จ ำกดั เป็นเงิน 
635.97 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

168/2561 
ลว.6 ก.พ.61

๑๒ วัสดุอปุกรณ์ส ำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ จ ำนวน 6 
รำยกำร

      2,931.80        2,931.80 เฉพำะเจำะจง หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ เป็น
เงิน 2,931.80 บำท

หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ เป็น
เงิน 2,931.80 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

155/2561 
ลว.29 ม.ค.61

๑๓ ไนโตรเจนเหลวจ ำนวน 295 ลิตร       9,153.85        9,153.85 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชนินทร์ออ๊กซิเยน่ เป็น
เงิน 1,551.50 บำท

ร้ำนชนินทร์ออ๊กซิเยน่ เป็น
เงิน 1,551.50 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0402.4/63 
ลว.26 ธ.ค.60

๑๔ วัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 8 รำยกำร 4,296.05 4,296.05 เฉพำะเจำะจง หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ เป็น
เงิน 4,296.05 บำท

หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ เป็น
เงิน 4,296.05 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

133/2561 
ลว.11 ม.ค.60

๑๕ วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร     22,042.00      22,042.00 เฉพำะเจำะจง บ.ยแูอนด์วี โฮลดิ ง จ ำกดั 
เป็นเงิน 2,2042 บำท

บ.ยแูอนด์วี โฮลดิ ง จ ำกดั 
เป็นเงิน 2,2042 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

72/2561 
ลว.21 พ.ย.60

16 ซื อวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 45 รำยกำร     69,336.00      69,336.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที ที เค ซำยเอนซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 69,336.00
 บำท

บริษัท ที ที เค ซำยเอนซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 69,336.00
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701083001
4 ลว. 5 ม.ค. 

61
17 ซื อคอลัมน์และเรซิน จ ำนวน 3 รำยกำร     64,220.00      64,220.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอพพลิเคชั่น ดี

ฟำยน์ จ ำกดั เป็นเงิน 
64,220.00 บำท

บริษัท แอพพลิเคชั่น ดี
ฟำยน์ จ ำกดั เป็นเงิน 
64,220.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701095192
4 ลว. 12 ก.พ.
 61

18 จำ้งตรวจเช็คบ ำรุงรักษำเคร่ืองท ำแห้งแบบเยอืก
แขง็ จ ำนวน 1 รำยกำร

3,210.00 3,210.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไซแอนติฟิค 
โปรโมชั่น จ ำกดั  เป็นเงิน 
3,210.00 บำท

บริษัท ไซแอนติฟิค 
โปรโมชั่น จ ำกดั  เป็นเงิน 
3,210.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท
0406/353 
ลว. 12 ก.พ. 
61



19 ซื อถงับรรจนุ  ำทะเลปริมำตร 2,000 ลิตร พร้อม
ติดฐำนที่ตั งและระบบท่อ จ ำนวน 1 ระบบ

19,795.00 19,795.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อะควอติกำ จ ำกดั 
เป็นเงิน 19,795.00 บำท

บริษัท อะควอติกำ จ ำกดั 
เป็นเงิน 19,795.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701079000
9ลว. 13 ก.พ.
 61

20 ซื อ Sr Resin จ ำนวน 1 ขวด 71,690.00 71,690.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วีอำร์พีเจ
 ซัพพลำย   เป็นเงิน  
71,690.00  บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วีอำร์พีเจ
 ซัพพลำย   เป็นเงิน  
71,690.00  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701098372
4ลว. 13 ก.พ.
 61

21 ซื อเรซิน จ ำนวน 1 แพ็ค 97,370.00 97,370.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วีอำร์พีเจ
 ซัพพลำย   เป็นเงิน  
79,370.00 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วีอำร์พีเจ
 ซัพพลำย   เป็นเงิน  
79,370.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

401098554
6ลว. 13 ก.พ.
 61

22 ซื อแบตเตอร์ร่ีเคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,392.80 5,392.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท วิน วิน ยนูิเวอร์ส 
จ ำกดั เป็นเงิน 5,392.80 
บำท

บริษัท วิน วิน ยนูิเวอร์ส 
จ ำกดั เป็นเงิน 5,392.80 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/358 
ลว.13 ก.พ. 61

๒๓ ซื อกระดำษกรองใยแกว้ จ ำนวน 5 กล่อง 46,000.00 46,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไคเนติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จ ำกดั เป็นเงิน 
46,000.00 บำท

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จ ำกดั เป็นเงิน 
46,000.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701098555
3ลว. 13 ก.พ.
 61

๒๔ จำ้งพิมพ์โปสเตอร์สี จ ำนวน 1 ใบ 642.00 642.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั พรี-วัน 
เป็นเงิน 642.00  บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั พรี-วัน 
เป็นเงิน 642.00  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/364 
ลว. 13 ก.พ. 
61๒๕ จำ้งพิมพ์โปสเตอร์จ ำนวน 1 รำยกำร 535.00 535.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั พรี-วัน 

เป็นเงิน 535.00  บำท
ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั พรี-วัน 
เป็นเงิน 535.00  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/341
ลว.12 ก.พ. 61

๒๖ จำ้งเหมำบริกำรส่งตัวอยำ่งน  ำทะเลและปลำทะเล
พร้อมภำชนะบรรจ ุจ.ชุมพร ครั งที่ 1

2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดุมสิบ อกัษรผอบ   
เป็นเงิน 2,600.00 บำท

นำยอดุมสิบ อกัษรผอบ   
เป็นเงิน 2,600.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/376 
ลว.15 ก.พ. 61

๒๗ จำ้งเหมำบริกำรส่งตัวอยำ่งน  ำทะเลและปลำทะเล
พร้อมภำชนะบรรจ ุจ.ภูเกต็ ครั งที่ 1

3,400.00 3,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงพนิดำ  ชำลี     เป็นเงิน
 3,400.00  บำท

นำงพนิดำ  ชำลี     เป็นเงิน
 3,400.00  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/377 
ลว.15 ก.พ. 61



๒๘ จำ้งเหมำบริกำรส่งตัวอยำ่งน  ำทะเลและปลำทะเล
พร้อมภำชนะบรรจ ุจ.สงขลำ ครั งที่ 1

36,000.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยขวัญชัย  ปำยแกว้ เป็น
เงิน 3,600.00 บำท

นำยขวัญชัย  ปำยแกว้ เป็น
เงิน 3,600.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

 วท 
0406/378  
ลว. 15 ก.พ. 
61

๒๙ ซื อวัสดุวิทยำศำตร์ส ำหรับเคร่ือง Automatic 
Fluxer จ ำนวน 1 รำยกำร

99,510.00 99,510.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เอม็ออล
ริช เป็นเงิน 99,510.00 
บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เอม็ออล
ริช เป็นเงิน 99,510.00 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

401099861
5 ลว.14 ก.พ.
 61

๓๐ จำ้งเกบ็ตัวอยำ่งขำ้วสำรและดินในนำขำ้ว จ. พัทลุง
 จ ำนวน 1 รำยกำร

1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเจยีมใจ  เกื อกอบ   เป็น
เงิน 1,000.00  บำท

นำงเจยีมใจ  เกื อกอบ   เป็น
เงิน 1,000.00  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/409 
ลว.19 ก.พ. 61

๓๑ ซื อวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 29,622.95 29,622.95 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีทีเค ซำนเอนซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 29,622.95
 บำท

บริษัท ทีทีเค ซำนเอนซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 29,622.95
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701101410
7ลว. 20 ก.พ.
 61

๓๒ ซื อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 7,265.30 7,265.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีทีเค ซำนเอนซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 7,265.30 
บำท

บริษัท ทีทีเค ซำนเอนซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 7,265.30 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701101410
3 ลว.20 ก.พ.
 61

๓๓ จำ้งบ ำรุงรักษำเคร่ืองเอก็ซเรยป์ระจ ำปี พ.ศ. 
2561 จ ำนวน 1 งำน

23,540.00 23,540.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอน็ดีที อนิสตรูเม้นท์
 (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็น
เงิน 23,540.00 บำท

บริษัท เอน็ดีที อนิสตรูเม้นท์
 (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็น
เงิน 23,540.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

401101037
9ลว.20 ก.พ. 
61

๓๔ ซื อวัสดุอำ้งองิมำตรฐำน จ ำนวน 3 รำยกำร 94,160.00 94,160.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วีอำร์พีเจ
 ซัพพลำย   เป็นเงิน  
94,160.00 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วีอำร์พีเจ
 ซัพพลำย   เป็นเงิน  
94,160.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701101997
3ลว.21 ก.พ. 
61

๓๕ ซื อวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 29,960.00 29,960.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วีอำร์พีเจ
 ซัพพลำย   เป็นเงิน  
29,960.00  บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วีอำร์พีเจ
 ซัพพลำย   เป็นเงิน  
29,960.00  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701101996
9 ลว.21 ก.พ.
 61

๓๖ ซื อวัสดุวิทยำศำสตร์ สำรเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร     82,818.00      82,818.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น 
จ ำกดั เป็นเงิน 82,818.00
 บำท

บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น 
จ ำกดั เป็นเงิน 82,818.00
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701094990
9ลว. 5 ม.ค. 
61



๓๗ ซั อวัสดุวิทยำศำสตร์ สรเคมื จ ำนวน 1 รำยกำร     25,680.00      25,680.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กบิไทย จ ำกดั     
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

บริษัท กบิไทย จ ำกดั     
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701094885
1 ลว.6 ก.พ. 
61๓๘ ซื อสำรเคมี จ ำนวน 4 รำยกำร     17,976.00      17,976.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยแูอนด์ โฮดิ ง (ไทย

แลนด์ ) จ ำกดั เป็นเงิน 
17,976.00 บำท

บริษัท ยแูอนด์ โฮดิ ง (ไทย
แลนด์ ) จ ำกดั เป็นเงิน 
17,976.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701094657
8ลว. 5 ก.พ. 
61

๓๙ จง้บ ำรุงรักษำพร้อมสอบเทียบเคร่ืองสเปกโตรโต
มิเตอร์ จ ำนวน 1 งำน

11,556.00 11,556.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอกไฮแล็บ 
จ ำกดั เป็นเงิน 11,556.00
 บำท

บริษัท บำงกอกไฮแล็บ 
จ ำกดั เป็นเงิน 11,556.00
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701095772
1ลว.6 ก.พ. 61

๔๐ ซื อสำรเคมี จ ำนวน 6 รำยกำร 7,062.00 7,062.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วี อำร์ พี 
เจ ซัพพลำย เป็นเงิน 
7,062.00 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วี อำร์ พี 
เจ ซัพพลำย เป็นเงิน 
7,062.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701095732
3 ลว. 6 ก.พ. 
61

๔๑ ซื อสำรเคมี จ ำนวน 2  รำยกำร 24,075.00 24,075.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วี อำร์ พี 
เจ ซัพพลำย เป็นเงิน 
24,075.00 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วี อำร์ พี 
เจ ซัพพลำย เป็นเงิน 
24,075.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

401095774
0 ลว. 6 ก.พ. 
61

๔๒ วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 13,589.00 13,589.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วี อำร์ พี 
เจ ซัพพลำย เป็นเงิน 
13,589.00 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วี อำร์ พี 
เจ ซัพพลำย เป็นเงิน 
13,589.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701096352
4ลว.7 ก.พ. 61

๔๓ ซื อสำรเคมี จ ำนวน 1  รำยกำร 2,097.20 2,097.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที ที เค ซำยเอนซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 2,097.20 
บำท

บริษัท ที ที เค ซำยเอนซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 2,097.20 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/310
ลว.8 ก.พ. 61

๔๔ วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 57 รำยกำร 13,116.00 13,116.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั เป็น
เงิน 13,116.00 บำท

บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั เป็น
เงิน 13,116.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701094429
0ลว. 2 ก.พ. 
61๔๕ ซื อฮำร์ดดิสก ์จ ำนวน 1 รำยกำร 1,450.00 1,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที ฟินิท 

จ ำกดั เป็นเงิน 1,450.00 
บำท

บริษัท แอดไวซ์ ไอที ฟินิท 
จ ำกดั เป็นเงิน 1,450.00 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/279
ลว.5 ก.พ. 61

๔๖ ซื อไนโตรเจนเหลว จ ำนวน 1,596 กโิลกรัม 93,924.60 93,924.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เป็นเงิน 93,924.60
  บำท

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เป็นเงิน 93,924.60
  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701095774
3ลว. 6 ก.พ. 
61



๔๗ วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 10,052.65 10,052.65 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที ที เค      ซำย
เอนซ์ จ ำกดั เป็นเงิน 
10,052.65 บำท

บริษัท ที ที เค      ซำย
เอนซ์ จ ำกดั เป็นเงิน 
10,052.65 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701094658
5ลว. 5 ก.พ. 
61

๔๘ ซื อกล้องจลุทรรศน์ชนิดสเตอริโอ พร้อมอปุกรณ์
ประกอบ จ ำนวน 1 เคร่ือง

60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง บรัท อลัฟำเทค กรุ๊ป 2004
 (ประเทศไทย) จ ำกดั เป้น
เงิน 60,000.00 บำท

บรัท อลัฟำเทค กรุ๊ป 2004
 (ประเทศไทย) จ ำกดั เป้น
เงิน 60,000.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701078307
1 ลว.5 ก.พ. 
61

๔๙ จำ้งเหมำบริกำรส่งตัวอยำ่งน  ำทะเลและปลำทะเล
พร้อมภำชนะบรรจ ุจงัหวัดระยอง จ ำนวน 1 
รำยกำร

4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปิยะโชค  สินอนันต์  
เป็นเงิน 4,000.00 บำท

นำยปิยะโชค  สินอนันต์  
เป็นเงิน 4,000.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/464 
ลว. 23 ก.พ. 
61

๕๐ จำ้งเหมำเกบ็ตัวอยำ่งขำ้วสำรและดินในนำขำ้ว จ. 
กำฬสินธ์ จ ำนวน 1 รำยกำร

1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมัย  กงเพชร        
เป็นเงิน 1,000.00 บำท

นำยสมัย  กงเพชร        
เป็นเงิน 1,000.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

 วท 
0406/471 
ลว.26 ก.พ. 61

๕๑ ซื อวัสดุวิทยำศำสตร์ของเคร่ือง ICP-MS จ ำนวน ๒
 รำยกำร

72,653.00 72,653.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำยน์สเปค  จ ำกดั 
เป็นเงิน 72,653.00 บำท

บริษัท ฟำยน์สเปค  จ ำกดั 
เป็นเงิน 72,653.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701100341
83          23
 ก.พ. 61

๕๒ ซื อสำรเคมี จ ำนวน ๑ รำยกำร 6,955.00 6,955.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วี อำร์ พี
เจ ซัพพลำย เป็นเงิน 
6,955.00 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั วี อำร์ พี
เจ ซัพพลำย เป็นเงิน 
6,955.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

401103747
1 ลว.26 ก.พ.
 61

๕๓ ซ่อมเคร่ืองท ำน  ำแขง็ จ ำนน 1 งำน 14,231.00 14,231.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวตั น อคีวิปเม้นท์ 
จ ำกดั  เป็นเงิน 
14,231.00 บำท

บริษัท นิวตั น อคีวิปเม้นท์ 
จ ำกดั  เป็นเงิน 
14,231.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701104066
9ลว.23 ก.พ. 
61

๕๔ จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ขนของ       1,200.00        1,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยจ ำนงค์  ดอกกหุลำบ 
เป็นเงิน 1,200 บำท

นำยจ ำนงค์  ดอกกหุลำบ 
เป็นเงิน 1,200 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0402.6/22 
 ลว. 23 ม.ค. 
61

๕๕ จำ้งเหมำบริกำรรถตู้โดยสำรปรับอำกำศพร้อม
คนขบั

      3,600.00        3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงษ์  รักษำภักดี 
เป็นเงิน 3,600 บำท

นำยณัฐพงษ์  รักษำภักดี 
เป็นเงิน 3,600 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0402.6/25 
 ลว. 23 ม.ค. 
61



๕๖ ซื อน  ำมันเชื อเพลิง       3,000.00        3,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยนืยงปิโตรเลียม 
จ ำกดั (สำขำ 00001) เป็น
เงิน 1,500 บำท และ
บริษัท เอม็เอชซีปิโตรเลียม 
จ ำกดั (ส ำนักงำนใหญ)่ เป็น
เงิน 1,500 บำท รวมทั งสิ น
 3,000 บำท

บริษัท ยนืยงปิโตรเลียม 
จ ำกดั (สำขำ 00001) เป็น
เงิน 1,500 บำท และ
บริษัท เอม็เอชซีปิโตรเลียม 
จ ำกดั (ส ำนักงำนใหญ)่ เป็น
เงิน 1,500 บำท รวมทั งสิ น
 3,000 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0402.6/26 
ลว. 23 ม.ค. 
61

๕๗ ซื อน  ำมันเชื อเพลิง       1,000.00        1,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ส.รุ่งวิภำ จ ำกดั 
(ส ำนักงำนใหญ)่ เป็นเงิน 
750 บำท

บริษัท ส.รุ่งวิภำ จ ำกดั 
(ส ำนักงำนใหญ)่ เป็นเงิน 
750 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

 วท 
0402.6/73 
 ลว. 19 ก.พ. 
61

๕๘ จดัซื อวัสดุอปุกรณ์จดัท ำป้ำยเวทีและตกแต่งสถำนที่       1,500.00        1,500.00 วิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวศิริวรรณ แสงสมี   
เป็นเงิน 1,200.00 บำท

นำงสำวศิริวรรณ แสงสมี   
เป็นเงิน 1,200.00 บำท

เปน็รำคำที่
เหมำะสม

กอญ. 
11/2561  ลว.
 16 ก.พ. 61

๕๙ ซื อสำยสัญญำณเชื่อมต่อกล้องวีดีโอ จ ำนวน 2 ชิ น       4,000.00        4,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน NANA Accessories 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 4,000
 บำท

ร้ำน NANA Accessories 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 4,000
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

กยผ. 35/ 
2561    ลง
วันที่ 5 
กมุภำพันธ์ 
2561

๖๐ จำ้งประชำสัมพันธ์ตรำสัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบ
ป้ำยแขวนกระเป่ำยำงหยอด จ ำนวน 1,000 ชิ น

    51,360.00      51,360.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เกรทพรีเมีย่ม จ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 
51,360 บำท

บริษัท เกรทพรีเมีย่ม จ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 
51,360 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.1/22 
 ลงวันที่ 20 
มีนำคม 2561

๖๑ จำ้งผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ตรำสัญลักษณ์ ปส. ใน
รูปแบบผ้ำพันคอ จ ำนวน 600 ชิ น

  118,770.00    146,055.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จนิผิน ชี่เยี่ย จ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 
118,770 บำท

บริษัท จนิผิน ชี่เยี่ย จ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 
118,770 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.1/23  
   ลงวันที่ 15 
มีนำคม 2561



๖๒ จำ้งผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ตรำสัญลักษณ์ ปส. ใน
รูปแบบผ้ำห่มนำโน จ ำนวน 600 ชิ น

  154,080.00    172,350.00 เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท จนิผิน ชี่เยี่ย จ ำกดั
 เสนอรำคำ เป็นเงิน 
154,080 บำท 2.บริษัท 
เซียมำเท็กซ์ 99 จ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 
180,000 บำท 3.บริษัท 
แฌ มี คลับ จ ำกดั เสนอ
รำคำ เป็นเงิน 182,970 
บำท

บริษัท จนิผิน ชี่เยี่ย จ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 
154,080 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.1/22  
    ลงวันที่ 8 
มีนำคม 2561

๖๓ จำ้งเหมำรถบัสปรับอำกำศพร้อมน  ำมันเชื อเพลิง
และค่ำผ่ำนทำงพิเศษ เพื่อใช้ในกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร "บริกำรด้วยใจ ท ำอะไรกส็ ำเร็จ" รุ่นที่ 2
 วันที่ 2 - 4 มีนำคม 2561 ณ จงัหวัดนครนำยก

    30,600.00      30,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยอภิชิต ทองบุญเพียร 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 
30,600 บำท

นำยอภิชิต ทองบุญเพียร 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 
30,600 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.1/19  
     ลงวันที่ 26
 กมุภำพันธ์ 
2561

๖๔ จำ้งเหมำรถตู้พร้อมน  ำมันเชื อเพลิงและค่ำผ่ำนทำง
พิเศษ เพื่อใช้ในกำรฝึกอบรม หลักสูตร "บริกำร
ด้วยใจ ท ำอะไรกส็ ำเร็จ" รุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 4 
มีนำคม 2561 ณ จงัหวัดนครนำยก

      6,400.00        6,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ ฟักสุขจติร์  
เสนอรำคำ เป็นเงิน 6,400
 บำท

นำยณรงค์ ฟักสุขจติร์  
เสนอรำคำ เป็นเงิน 6,400
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 0405.1 /
 20   ลงวันที่ 
26 กมุภำพันธ์
 2561

๖๕ ซื อแบตเตอร่ีจ ำนวน 2 รำยกำร 9,993.80             9,993.80 เฉพำะ 
เจำะจง

บริษัท ไดมอนด์โปรดักซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 9,993.80 
บำท

บริษัท ไดมอนด์โปรดักซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 9,993.80 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 0403/11
 ลว. 2 มี.ค.61

๖๖ จำ้งเหมำบริกำรรถตู้พร้อมคนขบั 12,600.00    12,600.00     เฉพำะ 
เจำะจง

นำยช ำนำญ  เพ็ญพันธ์นำค 
เป็นเงิน 8,800 บำท

นำยช ำนำญ  เพ็ญพันธ์นำค 
เป็นเงิน 8,800 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 0403/13
 ลว. 16 ก.พ.
61






















