
ล ำดบั
ที

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจำ้ง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

๑ จ้างตรวจสภาพถังแกส๊รถยนต์ จ านวน 2 คัน  1,000 บาท  1,000 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

1.ร้าน KORPIBOON เสนอ
ราคาเปน็เงิน 500 บาท 2. 
ร้าน ศิริมติร เซอร์วิส เสนอ
ราคาเปน็เงิน 500 บาท

1.ร้าน KORPIBOON เสนอ
ราคาเปน็เงิน 500 บาท 2. 
ร้าน ศิริมติร เซอร์วิส เสนอ
ราคาเปน็เงิน 500 บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

124/2561 
ลงวันที่ 3 
มกราคม 2561

๒ จา้งปรับปรุงระบบเสียงตามสายของ ปส.  285,101.50
 บาท

 285,101.50 
บาท

วิธี
เฉพาะเจาะจง

 1. นายมนต์ชัย พึ่งแพ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
285,101.50 บาท 2. 
ร้านโปรเกรส ออดิโอ ้เสนอ
ราคาเป็นเงิน 306300 
บาท 3. หจก. วิภาวดีแลนด์
แอนด์โทรโลโพน เสนอราคา
เป็นเงิน 334,268 บาท

 1. นายมนต์ชัย พึ่งแพ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
285,101.50 บาท 2. 
ร้านโปรเกรส ออดิโอ ้เสนอ
ราคาเป็นเงิน 306300 
บาท 3. หจก. วิภาวดีแลนด์
แอนด์โทรโลโพน เสนอราคา
เป็นเงิน 334,268 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

0402.4/163 
ลงวันที่ 26 
ก.ย.2560

๓ ซ่อมพัดลมดูดอากาศ จ านวน 3 ตัว  2,461 บาท  2,461 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านค้ายอ่ย เสนอราคาเป็น
เงิน 2,461 บาท

ร้านค้ายอ่ย เสนอราคาเป็น
เงิน 2,461 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

111/2561 
ลงวันที่ 20 
ธ.ค.2560

๔ ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน          
  ฌย-1114

 33,555.20 
บาท

 33,555.20 
บาท

วิธี
เฉพาะเจาะจง

บ. สยามนิสสัน มหานคร 
จ ากดั เสนอราคาเป็นเงิน 
33,555.20 บาท

บ. สยามนิสสัน มหานคร 
จ ากดั เสนอราคาเป็นเงิน 
33,555.20 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

0402.4/59 
ลงวันที่ 20 
ธ.ค.2560

๕ วัสดุอปุกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์  1,123.50 
บาท

 1,123.50 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

 หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
1,123.50 บาท

 หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
1,123.50 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

123/2561 
ลงวันที่ 3 ม.ค.
2561

   รำยชือ่ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมกรำคม ๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ เดอืน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑



๖ ไนโตรเจนเหลว  89,998.70 
บาท

 89,998.70 
บาท

วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านชนินทร์ออ๊กซิเยน่ เสนอ
ราคาเป็นเงิน 89,998.70 
บาท

ร้านชนินทร์ออ๊กซิเยน่ เสนอ
ราคาเป็นเงิน 89,998.70 
บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

0402.4/47 
ลงวันที่ 4 ธ.ค.
2560

๗ ถา่นอลัคาไลน์ 2 รายการ  2,407.50 
บาท

 2,407.50 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนสามญักรุงเทพ
วิทยา เสนอราคาเปน็เงิน 
2,407.50 บาท

หา้งหุน้ส่วนสามญักรุงเทพ
วิทยา เสนอราคาเปน็เงิน 
2,407.50 บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

115/2561 
ลงวันที่ 21 
ธ.ค.2560

๘ จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  5,000 บาท  5,000 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

บ.ดิทโต้ จ ากดั (มหาชน) 
เสนอราคาเป็นเงิน 
4,665.75 บาท

บ.ดิทโต้ จ ากดั (มหาชน) 
เสนอราคาเป็นเงิน 
4,665.75 บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

112/2561 
ลงวันที่ 20 ธ.ค
 2560

๙ ปล๊ักไฟ 5 ตัว จ านวน 1 รายการ  1,872.50 
บาท

 1,872.50 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
1,872.50 บาท

หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
1,872.50 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

109/2561 
ลงวันที่ 20 
ธ.ค.2560

๑๐ วัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซมเคาน์เตอร์และตู้ไม้ จ านวน 
15 รายการ

 1,3564.09 
บาท

 1,3564.09 
บาท

วิธี
เฉพาะเจาะจง

บ.ฮับโหมวเฮง จ ากดั เสนอ
ราคาเป็นเงิน 1,3564.09 
บาท

บ.ฮับโหมวเฮง จ ากดั เสนอ
ราคาเป็นเงิน 1,3564.09 
บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

0402.4/48 
ลงวันที่ 6 ธ.ค.
2560

๑๑ หลอดไฟประหยดัและกอ็กตู้น  าด่ืม  4,797.60 
บาท

 4,797.60 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
4,797.60 บาท

หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
4,797.60 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

102/2561 
ลงวันที่ 18 
ธ.ค.2561

๑๒ วัสดุอปุกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3,905.50 บาท 3,905.50 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก. ทวีศักด์ิ เคหะภัณฑ์ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
3,905.40 บาท

หจก. ทวีศักด์ิ เคหะภัณฑ์ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
3,905.40 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

103/2561 
ลงวันที่ 18 
ธ.ค.2560

๑๓ ซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน ฮค-7382 13,615.75 
บาท

13,615.75 
บาท

วิธี
เฉพาะเจาะจง

บ.วรจกัร์ยนต์ เสนอราคา
เป็นเงิน 13,615.75 บาท

บ.วรจกัร์ยนต์ เสนอราคา
เป็นเงิน 13,615.75 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

0402.4/49 
ลงวันที่ 6 ธ.ค.
2560



๑๔ วัสดุส านักงาน จ านวน 30 รายการ 109,317 บาท 109,317 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

1. บ.อ.ประสาน เสนอราคา
เป็นเงิน 109,317 บาท 2.
 บ.เออาร์อ ีเทรดดิ ง เสนอ
ราคาเป็นเงิน 113,258 
บาท 3.บ. ดี.เอส.ซี อมิปอร์ต
เอก็ซ์ปอร์ต เสนอราคาเป็น
เงิน 110,765.50บาท

1. บ.อ.ประสาน เสนอราคา
เป็นเงิน 109,317 บาท 2.
 บ.เออาร์อ ีเทรดดิ ง เสนอ
ราคาเป็นเงิน 113,258 
บาท 3.บ. ดี.เอส.ซี อมิปอร์ต
เอก็ซ์ปอร์ต เสนอราคาเป็น
เงิน 110,765.50บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

0402.4/41 
ลงวันที่ 23 
พ.ย. 2560

๑๕ จา้งท าตรายาง จ านวน 1 อนั 192.60 บาท 192.60 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.สากลตรายางและการ
พิมพ์ เสนอราคาเป็นเงิน 
192.60 บาท

หจก.สากลตรายางและการ
พิมพ์ เสนอราคาเป็นเงิน 
192.60 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

1/2561 ลง
วันที่ 21 พ.ย.
2560

16 วัสดุซ่อมแซม จ านวน 10 รายการ  27,573.90 
บาท

 27,573.90 
บาท

เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
27,573.90 บาท

หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ 
เสนอราคาเป็นเงิน 
27,573.90 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

0402.4/34 
ลงวันที่ 14 
พ.ย.2560

17 จา้งตรวจเช็คแกไ้ขตู้สาขา forth D-400 
หมายเลขครุภัณฑ์ สล-1-ส-1/49

 5,339.30 
บาท

 5,339.30 บาท เฉพาะเจาะจง บ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั เสนอราคาเป็นเงิน 
5339.30 บาท

บ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั เสนอราคาเป็นเงิน 
5339.30 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

0402.4/8 ลง
วันที่ 24 ต.ค.
60

18 ซื อสารเคมี จ านวน 11 รายการ  76,783.20 
บาท

 76,783.20 
บาท

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั     วีอาร์พี
เจ ซัพพลาย  เป็นเงิน 
76,783.20 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั     วีอาร์พี
เจ ซัพพลาย  เป็นเงิน 
76,783.20 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

701084180
 9 ม.ค. 61

19 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 53 รายการ  26,720.50 
บาท

 26,720.50 
บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท อ. ประสาร จ ากดั 
เป็นเงิน 26,720.50  บาท

บริษัท อ. ประสาร จ ากดั 
เป็นเงิน 26,720.50  บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

701082445
4  11 ม.ค. 61

20 จา้งซ่อมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
1 งาน

 7,600  บาท  7,600  บาท เฉพาะเจาะจง นายเพทาย  ศรีอทุัย เป็นเงิน
 7,600  บาท

นายเพทาย  ศรีอทุัย เป็นเงิน
 7,600  บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 0406/98
   17 ม.ค. 61

21 จา้งพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,337.50 บาท 1,337.50 บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พรี - วัน 
เป็นเงิน 1,337.50 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พรี - วัน 
เป็นเงิน 1,337.50 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 
0406/128  
 18 ม.ค. 61



22 จา้งเหมาบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวิทยาศาสวตร์
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 งาน

74,744.85 
บาท

74,744.85 
บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ที เค      ซาย
เอนซ์ จ ากดั เป็นเงิน 
74,744.85 บาท

บริษัท ที ที เค      ซาย
เอนซ์ จ ากดั เป็นเงิน 
74,744.85 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

701088636
5  19 ม.ค. 61

23 จา้งสอบเทียบเตาเผาและเตาอบสารตัวอยา่ง 
จ านวน 2 รายการ

10,379.00 
บาท

10,379.00 
บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี ซี แคลลิ
เบรชั่น เซ็นเตอร์ จ ากดั  เป็น
เงิน 10,379.00 บาท

บริษัท เอส พี ซี แคลลิ
เบรชั่น เซ็นเตอร์ จ ากดั  เป็น
เงิน 10,379.00 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

701089530
0   23 ม.ค. 
61

24 จา้งท ากระบอกส าหรับการฉายรังสี จ านวน 1 งาน 60,990.00 
บาท

60,990.00 
บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิด์ล อครีลิค โปร
ดักส์ แอนด์ โซลูชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 60,990.00 บาท

บริษัท เวิด์ล อครีลิค โปร
ดักส์ แอนด์ โซลูชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 60,990.00 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

701091023
4    25 ม.ค. 
61

25 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 99,456.50 
บาท

99,456.50 
บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟายน์สเปค จ ากดั 
เป็นเงิน 99,456.50 บาท

บริษัท ฟายน์สเปค จ ากดั 
เป็นเงิน 99,456.50 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

701085398
2   12 ม.ค. 
61

26 ซื ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 6,400.00 บาท 6,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที ฟินิท 
จ ากดั เป็นเงิน 6,400.00 
บาท

บริษัท แอดไวซ์ ไอที ฟินิท 
จ ากดั เป็นเงิน 6,400.00 
บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

701087860
0  18 ม.ค. 61

27 ซื อ Power Supply 550 w. จ านวน ๑ รายการ 4,600.00 บาท 4,600.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดมอนด์โปรดักซ์ 
จ ากดั เป็นเงิน 4,600.00 
บาท

บริษัท ไดมอนด์โปรดักซ์ 
จ ากดั เป็นเงิน 4,600.00 
บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 
0406/139   
   19 ม.ค. 61

28 จา้งเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Fume Hood จ านวน 1 
รายการ

38,520.00 
บาท

38,520.00 
บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกกะฟิล จ ากดั เป็น
เงิน 38,520.00 บาท

บริษัท เมกกะฟิล จ ากดั เป็น
เงิน 38,520.00 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

401092941
0   31 ม.ค. 
61

29 จา้งสอบเทียบวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 13 
รายการ

32,421.00   
บาท

32,421.00   
บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลย ีอนิสตรู
เมนท์ จ ากดั     เป็นเงิน 
32,421.00 บาท

บริษัท เทคโนโลย ีอนิสตรู
เมนท์ จ ากดั     เป็นเงิน 
32,421.00 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

701092785
9    31 ม.ค. 
61



30 จา้งท าป้ายไวนิลส าหรับจดันิทรรศการกจิกรรม
ถนนสายวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ผืน

 7932.98  
บาท

 7932.98  บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัทโปเต้ กอ๊ปปี ้จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 7,932
 บาท 2. บริษัท โกโกพริ นท์ 
(ไทยแลนด์) จ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 8,827 บาท

บริษัทโปเต้ กอ๊ปปี ้จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 7,932
 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 
0405.6/15  
    ลงวันที่ 10
 มกราคม 
2561

31 ซื อวัสดุตกแต่งนิทรรศการส าหรับกจิกรรมถนน
สายววิทยาศาสตร์

 15000 บาท 14,994 บาท เฉพาะเจาะจง 1.ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 5 
มกราคม 2561 เสนอราคา 
เป็นเงิน 3,250 บาท

1.ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 5 
มกราคม 2561 เสนอราคา 
เป็นเงิน 3,250 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

กผย.
23/2561     
   ลงวันที่ 4 
มกราคม 2561

32 จา้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ท้องถิ่น 
(Cable TV) ปีงบประมาณ 2561

 148,730 บาท  153063.5 บาท เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไบรท์ ทูย ูจ ากดั 
เสนอราคม เป็นเงิน 
148,730 บาท  2.บริษัท 
เบลส พลัส จ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 
149,960.50 บาท      
3.บริษัท อนิเตอร์ลัคส์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั เสนอราคา 
เป็นเงิน 148,730 บาท

บริษัท ไบรท์ ทูย ูจ ากดั 
เสนอราคม เป็นเงิน 
148,730 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 
0405.1/16  
    ลงวันที่ 17
 มกราคม 
2561

33 จา้งผลิตของที่ระลึกส าหรับกจิกรรมถนนสาย
วิทยาศาสตร์ ปี 2561

 4,850 บาท  4,850 บาท เฉพาะเจาะจง  ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 10 
มกราคม 2561 เสนอราคา 
เป็นเงิน 4,850 บาท

 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 10 
มกราคม 2561 เสนอราคา 
เป็นเงิน 4,850 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

กยผ.
25/2561     
   ลงวันที่ 9 
มกราคม 2561

34 ซื อวัสดุอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ  3,450 บาท  3,450 บาท เฉพาะเจาะจง กรูู ไอที (KURU IT)   เสนอ
ราคา เป็นเงิน 3,450 บาท

กรูู ไอที (KURU IT)   เสนอ
ราคา เป็นเงิน 3,450 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

กยผ.
26/2561     
  ลงวันที่ 12 
มกราคม 2561



35 ซื อดอกไม้สดประดับสถานที่จดัประชุม พนส.  1,000 บาท  1,000 บาท เฉพาะเจาะจง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 ลงวันที่ 23 มกราคม 
2561 เสนอราคา เป็นเงิน 
1,000 บาท

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 ลงวันที่ 23 มกราคม 
2561 เสนอราคา เป็นเงิน 
1,000 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

กยผ.
27/2561     
   ลงวันที่ 11 
มกราคม 2561

36 ซื อวัสดุส านักงานเพื่อน าไปใช้ในการจดัประชุม 
พนส.

 3,964 บาท  3,964 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อ. ประสาร จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 3,964
 บาท

บริษัท อ. ประสาร จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 3,964
 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

กยผ.
28/2561     
   ลงวันที่ 11 
มกราคม 2561

37 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่ม เอกสาร
ประกอบการประชุม พนส.

 4,800 บาท  4,800 บาท เฉพาะเจาะจง พี่ใหญ่ถา่ยเอกสาร เสนอ
ราคา เป็นเงิน 4,800 บาท

พี่ใหญ่ถา่ยเอกสาร เสนอ
ราคา เป็นเงิน 4,800 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

กยผ.
29/2561     
   ลงวันที่ 11 
มกราคม 2561

38 จา้งเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน  ามันเชื อเพลิง 
และค่าผ่านทางพิเศษ จ านวน 1 คัน วันที่ 10 - 
11 กมุภาพันธ์ 2561

 30,600 บาท  30,600 บาท เฉพาะเจาะจง นายอพิชิต ทองบุญเพียร 
เสนอราคา เป็นเงิน 
30,600 บาท

นายอพิชิต ทองบุญเพียร 
เสนอราคา เป็นเงิน 
30,600 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 
0405.1/17  
    ลงวันที่ 25
 มกราคม 
2561

39 จา้งผลิตบัตรประจ าตัวส าหรับขา้ราชการ 
เจา้หน้าที่ และบุคลากร ปส. บรรจใุหม่ เพิ่มเติม

 1,500 บาท  1,500 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน วาย เจ ซิตตี  พลาซ่า 
เสนอราคา เป็นเงิน 1,500
 บาท

ร้าน วาย เจ ซิตตี  พลาซ่า 
เสนอราคา เป็นเงิน 1,500
 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

กยผ.
31/2561     
   ลงวันที่ 24 
มกราคม 2561

40 จา้งถา่ยเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี
 จ านวน 102 ชุม

 7,020 บาท  7,020 บาท เฉพาะเจาะจง พี่ใหญ่ถา่ยเอกสาร เสนอ
ราคา เป็นเงิน 7,020 บาท

พี่ใหญ่ถา่ยเอกสาร เสนอ
ราคา เป็นเงิน 7,020 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 
0405.1/18  
   ลงวันที่ 24 
มกราคม 2561



41 ซื อวัสดุอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ Hard disk  จ านวน 
3 ลูก

 20,544 บาท  22,149 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เมมโมร่ีทูเดย ์
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
20,545 บาท  2. บริษัท 
โซนัน ไฮ-เทค (ไทยแลนด์) 
จ ากดั เสนอราคา เป็นเงิน 
23,754 บาท

บริษัท เมมโมร่ีทูเดย ์จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
20,545 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 
0405.6/33  
      ลงวันที่ 7
 กมุภาพันธ์ 
2561

42 จา้งพิมพ์แผ่นพับแนะน า ปส. ในรูปแบบภาษาไทย
 และภาษาองักฤษ จ านวน 15,000 แผ่น

 36,380 บาท  44,940 บาท เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อสระดี จ ากดั 
เสนอราคา เป็นเงิน 
36,380 บาท 2. บริษัท 
เบสท์ บิวซิเนสโซลูชั่น จ ากดั
 เสนอราคา เป็นเงิน 
53,500 บาท

บริษัท อสระดี จ ากดั เสนอ
ราคา เป็นเงิน 36,380 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 
0405.1/19  
    ลงวันที่ 7 
กมุภาพันธ์ 
2561

43 อะไหล่คอมพิวเตอร์ power supply จ านวน 1 
รายการ

 1,700 บาท  1,700 บาท เฉพาะเจาะจง ลาซาด้า เสนอราคาเป็นเงิน
 1,700 บาท

ลาซาด้า เสนอราคาเป็นเงิน
 1,700 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

กตน.
01/2561 ลง
วันที่ 25 
ธันวาคม 2560

เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.เอสซี เซอร์วิส 49 เป็น
เงิน 1,430 บาท

หจก.เอสซี เซอร์วิส 49 เป็น
เงิน 1,430 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซื อส่ังจ้าง

เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. สีหราช ปิโตเลียม เป็น
เงิน 1,800 บาท

หจก. สีหราช ปิโตเลียม เป็น
เงิน 1,800 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซื อส่ังจ้าง

เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ส.รุ่งวิภา จ ากดั เป็น
เงิน 1,150 บาท

บริษัท ส.รุ่งวิภา จ ากดั เป็น
เงิน 1,150 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซื อส่ังจ้าง

47 จา้งเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขบั 8,800 บาท 8,800 บาท เฉพาะ 
เจาะจง

นายช านาญ  เพ็ญพันธ์นาค 
เป็นเงิน 8,800 บาท

นายช านาญ  เพ็ญพันธ์นาค 
เป็นเงิน 8,800 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 0403/3 
ลว.5 ม.ค.61

44 ซื อน  ามันเชื อเพลิง  6,400 บาท  6,400 บาท



48 ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน 16 รายการ 188,373.50 บาท 188,373.50 บาท เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท นิวเคลียร์ซิสเต็ม 
จ ากดั เป็นเงิน 
188,373.50 บาท

บริษัท นิวเคลียร์ซิสเต็ม 
จ ากดั เป็นเงิน 
188,373.50 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 0403/10 
ลว. 23 ม.ค.61

49 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์จ านวน 3 รายการ  24,995.20 
บาท

 24,995.20 
บาท

เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ไดมอนด์โปรดักซ์ 
จ ากดั เป็นเงิน 24,995.20
 บาท

บริษัท ไดมอนด์โปรดักซ์ 
จ ากดั เป็นเงิน 24,995.20
 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 0403/8 
ลว 5 ก.พ.61

50 จา้งค่าทางด่วน  3,000 บาท  3,000 บาท เฉพาะ 
เจาะจง

การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 1,000 บาท

การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 1,000 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซื อส่ังจ้าง

51 จา้งค่าทางด่วน  400 บาท  400 บาท เฉพาะ 
เจาะจง

การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 400 บาท

การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 400 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซื อส่ังจ้าง

52 เช่าห้องประชุม  10,000 บาท  10,000 บาท เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ไพร์ม เซอร์วิส จ ากดั 
เป็นเงิน 10,000 บาท

บริษัท ไพร์ม เซอร์วิส จ ากดั 
เป็นเงิน 10,000 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 0403/4 
ลว. 19 ม.ค.61

53 ค่าน  ามันเชื อเพลิง  11,400 บาท  11,400 บาท เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ปตท. บริหารธุรกจิ
ค้าปลีก เป็นเงิน 1,000 บาท

บริษัท ปตท. บริหารธุรกจิ
ค้าปลีก เป็นเงิน 1,000 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซื อส่ังจ้าง

เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ปตท. บริหารธุรกจิ
ค้าปลีก เป็นเงิน 1,000 บาท

บริษัท ปตท. บริหารธุรกจิ
ค้าปลีก เป็นเงิน 1,000 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซื อส่ังจ้าง

เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ปตท. บริหารธุรกจิ
ค้าปลีก เป็นเงิน 1,570 บาท

บริษัท ปตท. บริหารธุรกจิ
ค้าปลีก เป็นเงิน 1,570 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซื อส่ังจ้าง

เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 1,320 
บาท

บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 1,320 
บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซื อส่ังจ้าง



เฉพาะ 
เจาะจง

การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยเป็นเงิน 950 บาท

การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยเป็นเงิน 950 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซื อส่ังจ้าง

54 จา้งถา่ยเอกสาร   6,300 บาท   6,300 บาท เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท บางกอกบลูพริ น 
เซอร์วิส เป็นเงิน 6,300 
บาท

บริษัท บางกอกบลูพริ น 
เซอร์วิส เป็นเงิน 6,300 
บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท 0403/6 
ลว.19 ม.ค.61

55 จา้งเหมารถยนต์โดยสารพร้อมคนขบัส าหรับปฏิบัติ
ราชการ จ.สงขลา

 1,500 บาท  1,500 บาท เฉพาะ 
เจาะจง

นายนัฐพงษ์ รักษาภักดี เป็น
เงิน 1,500 บาท

นายนัฐพงษ์ รักษาภักดี เป็น
เงิน 1,500 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท
0407/10344
 ลว. 21 ธ.ค.
6056 ค่าน  ามันเชื อเพลิง  500 บาท  500 บาท เฉพาะ 

เจาะจง
บ. ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่
 เป็นเงิน 500 บาท

บ. ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่
 เป็นเงิน 500 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท
0407/10344
 ลว. 21 ธ.ค.
6057 จา้งถา่ยเอกสารร่างกฎกระทรวงออกตามความใน

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
 17,974 บาท  17,974 บาท เฉพาะ 

เจาะจง
ร้านเอม็.พี.เซ็นเตอร์ เป็นเงิน
 17,974 บาท

ร้านเอม็.พี.เซ็นเตอร์ เป็นเงิน
 17,974 บาท

เป็นราคา
ที่เหมาะสม

วท
00407/35 
ลว. 17 ม.ค.61

58 จดัจา้งเคล่ือนยา้ยและติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ 
สร.-1-ส-10/54 จากห้อง 506 ไปห้อง 504

      3,745.00        3,745.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษทั กนัตพัชร์ แอร์เซอร์วิส
จ ากดั เปน็เงิน 3,745.00 
บาท

บริษทั กนัตพัชร์ แอร์เซอร์วิส
จ ากดั เปน็เงิน 3,745.00 
บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

กอญ. 4/2561 
  ลว. 7 ธ.ค. 60

59 จดัจา้งท าตรายาง จ านวน 10 อนั          802.50           802.50 วิธี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสากลตรา
ยางและการพิมพ์ เปน็เงิน 
802.50 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสากลตรา
ยางและการพิมพ์ เปน็เงิน 
802.50 บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

กอญ. 6/2561 
 ลว. 21 ธ.ค. 60

60 จดัจา้งพิมพ์เอกสารกระดาษค าตอบ จ านวน 
9,800 ชุด

      4,900.00        4,900.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านพี่ใหญ่ถ่ายเอกสาร เปน็
เงิน 4,900.00 บาท

ร้านพี่ใหญ่ถ่ายเอกสาร เปน็
เงิน 4,900.00 บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

กอญ. 7/2561 
 ลว. 10 ม.ค. 61

61 จดัจา้งพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ จ านวน 12 ชุด

      2,100.00        2,100.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอม็. พี. เซ็นเตอร์ เปน็
เงิน 2,370.00 บาท

ร้าน เอม็. พี. เซ็นเตอร์ เปน็
เงิน 2,370.00 บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

กอญ. 8/2561 
 ลว. 16 ม.ค. 61

62 จดัซื อฝ้าเพดานยปิซัม จ านวน 12 กล่อง       4,800.00        4,800.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านโยธินการไฟฟ้า เปน็เงิน 
4,622.40 บาท

ร้านโยธินการไฟฟ้า เปน็เงิน 
4,622.40 บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

กอญ. 9/2561 
 ลว. 18 ม.ค. 61



63 จดัซื อดอกไม้ตกแต่งสถานที่       1,000.00        1,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านค้ายอ่ย เป็นเงิน 
1,000.00 บาท

ร้านค้ายอ่ย เป็นเงิน 
1,000.00 บาท

เปน็ราคาที่
เหมาะสม

กอญ. 
10/2561  ลว.
 24 ม.ค. 61


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































