
ล ำดบั
ที

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจำ้ง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

๑ วัสดุส ำนกังำน (ปล๊ักไฟ) จ ำนวน 1 รำยกำร        2,040.00         2,040.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซีโอแอล จ ำกดั เสนอรำคำ
เปน็เงิน 2,040 บำท

บ.ซีโอแอล จ ำกดั เสนอรำคำ
เปน็เงิน 2,040 บำท

เปน็รำคำที่
เหมำะสม

สลก.10/2561
 ลว.9 ม.ีค.61

๒ วัสดุอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร       2,910.00        2,910.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอดไวซ์ ไอที อนิฟินิท 
จ ำกดั เสนอรำคำ เป็นเงิน 
2,910 บำท

บ.แอดไวซ์ ไอที อนิฟินิท 
จ ำกดั เสนอรำคำ เป็นเงิน 
2,910 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0402.5(1)/79
 ลว.15 ม.ีค.61

๓ วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ จ ำนวน 3 รำยกำร       1,000.00        1,000.00 เฉพำะเจำะจง โครงกำรส่งเสริมอำชีพ ไม้
ดอกไม้ประดับเพื่อสวัสดิกำร
 ร.11 พัน 2 รอ. เสนอรำคำ
เป็นเงิน 1,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมอำชีพ ไม้
ดอกไม้ประดับเพื่อสวัสดิกำร
 ร.11 พัน 2 รอ. เสนอรำคำ
เป็นเงิน 1,000 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

202/2561 
ลว.15 ม.ีค.61

๔ แบตเตอร่ีเคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 1 ลูก          631.30           631.30 เฉพำะเจำะจง หจก.สยำมแบตเตอร่ี
อเิลคทรอนิคส์ เสนอรำคำ 
เป็นเงิน 631.30 บำท

หจก.สยำมแบตเตอร่ี
อเิลคทรอนิคส์ เสนอรำคำ 
เป็นเงิน 631.30 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

3/2561 ลว.
24 ม.ค.61

๕ แบตเตอร่ีเคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 2 ลูก       1,476.60        1,476.60 เฉพำะเจำะจง หจก.สยำมแบตเตอร่ี
อเิลคทรอนิคส์ เสนอรำคำ 
เป็นเงิน 1,476.6  บำท

หจก.สยำมแบตเตอร่ี
อเิลคทรอนิคส์ เสนอรำคำ 
เป็นเงิน 1,476.6  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0402.1/67 
ลว.28 ก.พ.61

รำยชือ่ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมนีำคม ๒๕๖๑
ส ำนักงำนปรมำณเูพ่ือสนัติ

วันที่ 31 เดอืน มนีำคม พ.ศ.๒๕๖๐



๖ จดัจำ้งพิมพ์ใบอนุญำตและแนบท้ำยใบอนุญำต 
จ ำนวน ๒๐ ห่อ

      8,453.00        8,453.00 วิธี
เฉพำะเจำะจง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัส 
ดิภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (องค์กำรค้ำ
ของ สกสค.) เป็นเงิน 
8,453.00 บำท

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิ
ภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (องค์กำรค้ำ
ของ สกสค.) เป็นเงิน 
8,453.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 0404/40 
 ลว. 23 ม.ีค. 61

๗ จดัซ้ือดอกไม้ตกแต่งสถำนที่       1,500.00        1,500.00 วิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนดอกไม ้ฟลอร่ำคิงส์  เปน็
เงิน 1,500.00 บำท

ร้ำนดอกไม ้ฟลอร่ำคิงส์  เปน็
เงิน 1,500.00 บำท

เปน็รำคำที่
เหมำะสม

ลว. 23 ม.ีค. 61

๘ จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลำง ปส.       2,000.00        2,000.00 วิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอส ที เพำเวอร์ กรุ๊ป 
จ ำกดั และบริษทั ไฮ
ปโิตรเลียม จ ำกดั เปน็เงิน 
2,000.00 บำท

บริษทั เอส ที เพำเวอร์ กรุ๊ป 
จ ำกดั และบริษทั ไฮ
ปโิตรเลียม จ ำกดั เปน็เงิน 
2,000.00 บำท

เปน็รำคำที่
เหมำะสม

ลว. 23 ม.ีค. 61

๙ จดัจำ้งเหมำพำหนะรับ-ส่ง (รวมค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง)
 จ ำนวน ๒ วัน

      6,000.00        6,000.00 วิธี
เฉพำะเจำะจง

วรกจิทัวร์  เปน็เงิน 
6,000.00 บำท

วรกจิทัวร์  เปน็เงิน 
6,000.00 บำท

เปน็รำคำที่
เหมำะสม

ลว. 23 ม.ีค. 61

๑๐ จดัซ้ืออปุกรณ์ตกแต่งสถำนที่และจดัท ำป้ำยเวที       1,100.00        1,100.00 วิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ณุศำพลำญ่ำ โฮเทล 
แอนด์ สปำ จ ำกดั เป็นเงิน 
1,100.00 บำท

บริษัท ณุศำพลำญ่ำ โฮเทล 
แอนด์ สปำ จ ำกดั เป็นเงิน 
1,100.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

ลว. 23 ม.ีค. 61

๑๑ จดัเช่ำห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์       9,000.00        9,000.00 วิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ณุศำพลำญ่ำ โฮเทล 
แอนด์ สปำ จ ำกดั เป็นเงิน 
9,000.00 บำท

บริษัท ณุศำพลำญ่ำ โฮเทล 
แอนด์ สปำ จ ำกดั เป็นเงิน 
9,000.00 บำท

เปน็รำคำที่
เหมำะสม

ลว. 23 ม.ีค. 61

๑๒ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ สำรเคมี จ ำนวน 3 รำยกำร     13,200.00      13,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ. พี. เทค. (ประเทศ
ไทย) จ ำกดัเป็นเงิน 
13,200.00  บำท

บริษัท เอ. พี. เทค. (ประเทศ
ไทย) จ ำกดัเป็นเงิน 
13,200.00  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701110722
50 7 มี.ค. 61

๑๓ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และสำรเคมี จ ำนวน 2 
รำยกำร

    23,775.40      23,775.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์กนิ เอลเมอร์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 23,775.40
 บำท

บริษัท เพอร์กนิ เอลเมอร์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 23,775.40
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701096225
1 7 มี.ค. 61

๑๔ ซ้ือมำรินำรีบีกเกอร์ จ ำนวน 1 ห่อ     37,450.00      37,450.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั     วีอำร์พี
เจ เป็นเงิน 37,450 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั     วีอำร์พี
เจ เป็นเงิน 37,450 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701108686
2 ๙ มี.ค. 61

๑๕ จำ้งสอบเทียบเคร่ืองมือห้องปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 
งำน

    17,751.30      17,751.30 เฉพำะเจำะจง สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ 
เป็นเงิน 17,751.30 บำท

สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ 
เป็นเงิน 17,751.30 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/575   
    12 มี.ค. 61



16 ซ้ือแผ่นโลหะเงิน จ ำนวน 1 ชุด     34,240.00      34,240.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พรพล อะนำลิติคอล
 จ ำกดั เป็นเงิน 34,240ง
00 บำท

บริษัท พรพล อะนำลิติคอล
 จ ำกดั เป็นเงิน 34,240 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701110861
8  14 มี.ค. 61

17 ซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 12 รำยกำร     45,624.80      45,624.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีทีเค ซำยเอนซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 45,624.80
 บำท

บริษัท ทีทีเค ซำยเอนซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 45,624.80
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701110751
6 14 มี.ค. 61

18 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ของเคร่ือง XRD จ ำนวน 2 
รำยกำร

    74,365.00      74,365.00 เฉพำะเจำะจง บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจ ีเป็น
เงิน  74,365.00 บำท

บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจ ีเป็น
เงิน  74,365.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701111081
3  15 มี.ค. 61

19 ซ้ือนมสดและนมดิบ จ ำนวน 4 รำยกำร          600.00           600.00 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(นมสด) เป็นเงิน 175.00 
บำท

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(นมสด) เป็นเงิน 175.00 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/616   
   16 มี.ค. 61

เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(นมดิบ)  เป็นเงิน 75.00
บำท

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(นมดิบ)  เป็นเงิน 75.00
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมหนองโพ
รำชบุรี (นมดิบ) เป็นเงิน 
63.00 บำท

สหกรณ์โคนมหนองโพ
รำชบุรี (นมดิบ) เป็นเงิน 
63.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

เฉพำะเจำะจง บริษัท กลุ่มผู้เล้ียง    โคนม 
หนองสำหร่ำย จ ำกดั (นม
ดิบ) เป็นเงิน 100.00  บำท

บริษัท กลุ่มผู้เล้ียง    โคนม 
หนองสำหร่ำย จ ำกดั (นม
ดิบ) เป็นเงิน 100.00  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

๒๐ จำ้งถำ่ยเอกสำรวิชำกำร จ ำนวน 1 งำน       1,000.00        1,000.00 เฉพำะเจำะจง วนิดำ ซีร๊อก เป็นเงิน 
1,000.00 บำท

วนิดำ ซีร๊อก เป็นเงิน 
382.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/615   
    16 มี.ค. 61

๒๑ จำ้งสอบเทียบ/ปรับเทียบเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 6 รำยกำร

      3,498.90        3,498.90 เฉพำะเจำะจง สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย ี
(ไทบ-ญี่ปุน่) เป็นเงิน 
3,498.90 บำท

สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย ี
(ไทบ-ญี่ปุน่) เป็นเงิน 
3,498.90 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/617   
    16 มี.ค 61



๒๒ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ของเคร่ือง XRF จ ำนวน 2 
รำยกำร

    39,590.00      39,590.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงวิทย ์ซำยน์ จ ำกดั
 เป็นเงิน 39,590.00 บำท

บริษัท แสงวิทย ์ซำยน์ จ ำกดั
 เป็นเงิน 39,590.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701113165
4  19 มี.ค. 61

๒๓ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 12 รำยกำร     37,898.33      37,898.33 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ทีทีไนน ทิ
ไนน  เป็นเงิน    
37,898.33 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ทีทีไนน ทิ
ไนน  เป็นเงิน    
37,898.33 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701111544
1 19 มี.ค. 61

๒๔ จำ้งเหมำบริกำรส่งตัวอยำ่งน้ ำทะเลและปลำทะเล
พร้อมภำชนะบรรจ ุจงัหวัดภูเกต็ คร้ังที่ 2 จ ำนวน
 1 รำยกำร

      3,400.00        3,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงพนิดำ  ชำลี         เป็น
เงิน 3,400.00 บำท

นำงพนิดำ  ชำลี         เป็น
เงิน 3,400.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/630   
    20 มี.ค. 61

๒๕ ซ้ือตู้ทดลองสัตว์น้ ำ พร้อมระบบท่อและติดต้ัง 
จ ำนวน 4 ตู้

    36,380.00      36,380.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท  อะควอติกำ้ จ ำกดั 
เป็นเงิน 36,380.00 บำท

บริษัท  อะควอติกำ้ จ ำกดั 
เป็นเงิน 36,380.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701079000
4 20 มี.ค. 61

๒๖ จำ้งบ ำรุงรักษำเชิงป้องกนัประจ ำปี ครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์เคร่ือง ICP-MS จ ำนวน 1 รำยกำร

    99,510.00      99,510.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เวิลด์สยำมกรุ๊ป 
จ ำกดั เป็นเงิน 99,510.00
  บำท

บริษัท เวิลด์สยำมกรุ๊ป 
จ ำกดั เป็นเงิน 99,510.00
  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701113718
 20 มี.ค. 61

๒๗ จำ้งเหมำบริกำรส่งตัวอยำ่งน้ ำทะเลและปลำทะเล
พร้อมภำชนะบรรจ ุจงัหวัดชุมพร คร้ังที่ 2 จ ำนวน
 1 รำยกำร

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

นำยอดุมสิบ  อกัษรผอบ  
เป็นเงิน  2,600.00  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/632   
    20 มี.ค. 61

๒๘ จำ้งเหมำบริกำรส่งตัวอยำ่งน้ ำทะเลและปลำทะเล
พร้อมภำชนะบรรจ ุจงัหวัดสงขลำ คร้ังที่ 2 
จ ำนวน 1 รำยกำร

      3,600.00        3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยขวัญชัย  ปำนแกว้  เป็น
เงิน 3,600.00 บำท

นำยขวัญชัย  ปำนแกว้  เป็น
เงิน 3,600.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/629   
    20 มี.ค. 61

๒๙ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 12 รำยกำร       9,416.00        9,416.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บลีดเดอร์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 9,416.00 บำท

บริษัท แล็บลีดเดอร์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 9,416.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

๓๐ ซ้ือเนือ้วัวและผัก จ ำนวน ๖ รำยกำร       3,040.00        3,040.00 เฉพำะเจำะจง นำงวณี ศิวิลัย  (เนือ้หมู) 5 
ก.ก.  เป็นเงิน 600.00 บำท

นำงวณี ศิวิลัย  (เนือ้หมู) 5 
ก.ก.  เป็นเงิน 600.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

เฉพำะเจำะจง นำงสวรส อนิทรสิงห์ (เนือ้ไก่
 5 ก.ก. เป็นเงิน 500.00 
บำท

นำงสวรส อนิทรสิงห์ (เนือ้ไก่
 5 ก.ก. เป็นเงิน 500.00 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม



เฉพำะเจำะจง น.ส.สุไพวรรณ  อทิรสิงห์ 
(ปลำทับทิม) 7 ก.ก. เป็นเงิน
 840.00 บำท

น.ส.สุไพวรรณ  อทิรสิงห์ 
(ปลำทับทิม) 7 ก.ก. เป็นเงิน
 840.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

เฉพำะเจำะจง นำงสำวปฐมำภรณ์  สุก
เจริญ (ผักกำดหอม) 10 
ก.ก. เป็นเงิน 600.00 บำท

นำงสำวปฐมำภรณ์  สุก
เจริญ (ผักกำดหอม) 10 
ก.ก. เป็นเงิน 600.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

เฉพำะเจำะจง นำงสำวปฐมำภรณ์  สุก
เจริญ (ผักคะน้ำ) 10 ก.ก. 
เป็นเงิน 300.00 บำท

นำงสำวปฐมำภรณ์  สุก
เจริญ (ผักคะน้ำ) 10 ก.ก. 
เป็นเงิน 300.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

เฉพำะเจำะจง นำงสำวปฐมำภรณ์  สุก
เจริญ (ผักบุง้) 10 ก.ก. เป็น
เงิน 200.00 บำท

นำงสำวปฐมำภรณ์  สุก
เจริญ (ผักบุง้) 10 ก.ก. เป็น
เงิน 200.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

๓๑ จำ้งรถบัสปรับอำกำศ 50 ที่นัง่ จ ำนวน 2 คัน     18,000.00      18,000.00 เฉพำะเจำะจง คณะบุคคล  ชยำภรณ์ เป็น
เงิน 18,000.00 บำท

คณะบุคคล  ชยำภรณ์ เป็น
เงิน 18,000.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/567   
    13 มี.ค. 61

๓๒ จำ้งท ำป้ำยส ำหรับประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 งำน     14,669.70      14,669.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบรท์ ทูย ูจ ำกดั เป็น
เงิน 14,669.70  บำท

บริษัท ไบรท์ ทูย ูจ ำกดั เป็น
เงิน 14,669.70  บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/569   
    23 มี.ค. 61

๓๓ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และสำรเคมี จ ำนวน 9 
รำยกำร

      7,945.82        7,945.82 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีทีเค ซำยเอนซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 7,945.82 
บำท

บริษัท ทีทีเค ซำยเอนซ์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 7,945.82 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

๓๔ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และสำรเคมี จ ำนวน 2 
รำยกำร

      9,951.00        9,951.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำโคบิส จ ำกดั  เป็น
เงิน 9,951.00

บริษัท ฟำโคบิส จ ำกดั  เป็น
เงิน 9,951.00

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701118259
5  29 มี.ค. 61

๓๕ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และสำรเคมี จ ำนวน 7 
รำยกำร

    21,528.40      21,528.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยแูอนด์วี โฮลด้ิง 
(ไทยแลนด์) จ ำกดั      เป็น
เงิน 21,528.40 บำท

บริษัท ยแูอนด์วี โฮลด้ิง 
(ไทยแลนด์) จ ำกดั      เป็น
เงิน 21,528.40 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701118571
0 29 มี. ค. 61

๓๖ จำ้งเหมำบริกำรเปล่ียนยำงรถยนต์หมำยเลข
ทะเบียน ฆฎ - 9134 จ ำนวน 1 งำน

    12,825.00      12,825.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บ-ีควิก จ ำกดั    เป็น
เงิน 12,825.00 บำท

บริษัท บ-ีควิก จ ำกดั    เป็น
เงิน 12,825.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/669   
    26 มี.ค. 61



๓๗ จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ รถยนต์
มหำยเลขทะเบียน ฆฎ 9134 จ ำนวน 1 งำน

    16,633.15      16,633.15 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ บัสส์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 16,633.15 บำท

บริษัท โตโยต้ำ บัสส์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 16,633.15 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/668   
    26 มี.ค. 61

๓๘ วัสดุอปุกรณ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั 
เป็นเงิน 4,889 บำท

บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั 
เป็นเงิน 4,889 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท.0408/44
 28 ก.พ.61

๓๙ เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) เป็นเงิน 1,500 
บำท

บริษัท ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) เป็นเงิน 1,500 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังซ้ือ

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) เป็นเงิน 1,650 
บำท

บริษัท ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) เป็นเงิน 1,650 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังซ้ือ

เฉพำะเจำะจง บริษัท ส. รุ่งวิภำ จ ำกดั เป็น
เงิน 1,000 บำท

บริษัท ส. รุ่งวิภำ จ ำกดั เป็น
เงิน 1,000 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังซ้ือ

๔๐ จำ้งเหมำบริกำรรถตู้พร้อมคนขบั 2,000.00      2,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยพิเชษฐ ทองค ำ เป็นเงิน
 2,000 บำท

นำยพิเชษฐ ทองค ำ เป็นเงิน
 2,000 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังซ้ือ

๔๑ ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง          500.00           500.00 เฉพำะเจำะจง หจก. อนิไดไชน่ำ เอน็เนอร์จี
 เป็นเงิน 500 บำท

หจก. อนิไดไชน่ำ เอน็เนอร์จี
 เป็นเงิน 500 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

ยอดเงินไมถ่ึง
เกณฑ์ออกใบส่ัง
ซ้ือส่ังซ้ือ

๔๒ ซ้ือวัสดุอปุกรณ ำส ำหรับจดันิทรรศกำร ปส. อดีต 
ถงึปัจจบุัน

    15,000.00      15,000.00 เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำน 999 กรอบรูป 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 9,580
 บำท 2. บริษัท ออฟฟิซ 
คลับ (ไทย) จ ำกดั เสนอ
รำคำ เป็นเงิน 1,439 บำท
 3. ห้ำนหุน้ส่วนอนันตวนำ 
เกษตร เสนอรำคำ เป็นเงิน 
3,386 บำท

1. ร้ำน 999 กรอบรูป 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 9,580
 บำท 2. บริษัท ออฟฟิซ 
คลับ (ไทย) จ ำกดั เสนอ
รำคำ เป็นเงิน 1,439 บำท
 3. ห้ำนหุน้ส่วนอนันตวนำ 
เกษตร เสนอรำคำ เป็นเงิน 
3,386 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

กยผ.
40/2561     
  ลงวันที่ 2 
มีนำคม 2561

       4,150.004,150.00      ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง



๔๓ จำ้งผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ตรำสัญลักษณ์ ปส. ใน
รูปแบบผ้ำพันคอ

  118,770.00    118,770.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จนิผิน ซ่ีเยี่ย จ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 
118,770 บำท

บริษัท จนิผิน ซ่ีเยี่ย จ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 
118,770 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.1/23  
   ลงวันที่ 15 
มีนำคม 2561

๔๔ จำ้งผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ตรำสัญลักษณ์ ปส. ใน
รูปแบบสต๊ิกเกอร์พร้อมติดต้ัง

    60,455.00      60,455.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบรท์ ทู ย ูจ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 
60,455 บำท

บริษัท ไบรท์ ทู ย ูจ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 
60,455 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 0405.1 /
 27     ลงวันที่
 23 มีนำคม 
2561

๔๕ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร       3,538.00        3,538.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั 
(มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 3,538
 บำท

บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั 
(มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 3,538
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.6/81  
    ลงวันที่ 21
 มีนำคม 2561

๔๖ จำ้งเหมำรถตู้ จ ำนวน 2 คัน พร้อมน้ ำมันในกำร
จดัประชุมจดัท ำแผนโครกำรเดเพื่อกำรจ ำกดัดูงำน
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีสู่ thailand 
4.0

    10,000.00      10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชำญ ชมพู เสนอรำคำ 
เป็นเงิน 10,000 บำท

นำยวิชำญ ชมพู เสนอรำคำ 
เป็นเงิน 10,000 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

ววท 
0405.6/98  
   ลงวันที่ 27 
มีนำคม 2561

๔๗ จำ้งเหมำรถบัสพร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรจดั
ประชุมจดัท ำแผนโครกำรเดเพื่อกำรจ ำกดัดูงำน
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีสู่ thailand 
4.0

    18,000.00      18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชำญ ชมพู เสนอรำคำ 
เป็นเงิน 18,000 บำท

นำยวิชำญ ชมพู เสนอรำคำ 
เป็นเงิน 18,000 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.1/24  
   ลงวันที่ 20 
มีนำคม 2561

๔๘ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ในกำรทดลองวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 9 รำยกำร

    32,057.20      32,057.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไดมอนด์โปรดักซ์ 
จ ำกดั เสนอรำคำ เป็นเงิน 
32,057.20 บำท

บริษัท ไดมอนด์โปรดักซ์ 
จ ำกดั เสนอรำคำ เป็นเงิน 
32,057.20 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.1/25  
    ลงวันที่ 16
 มีนำคม 2561

๔๙ จดัพิมพ์แผ่นพับแนะน ำศูนยป์รมำณูเพื่อสันติ
ภูมิภำค จ ำนวน 10,000 แผ่น

    20,330.00      20,330.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อสิระดี จ ำกดั เสนอ
รำคำ เป็นเงิน 20,330 บำท

บริษัท อสิระดี จ ำกดั เสนอ
รำคำ เป็นเงิน 20,330 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.1/26  
   ลงวันที่ 23 
มีนำคม 2561



๕๐ จำ้งด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรขบัเคล่ือน
ศูนยป์รมำณูภูมิภำคตะวันออกระยองโมเดลผ่ำน
ส่ือวิทยแุละอื่น ๆ

    30,000.00      30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กวีมี เดีย จ ำกดั 
เสนอรำคม เป็นเงิน 
30,000 บำท

บริษัท กวีมี เดีย จ ำกดั 
เสนอรำคม เป็นเงิน 
30,000 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.1/28  
     ลงวันที่ 26
 มีนำคม 2561

๕๑ จำ้งถำ่ยเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะรัฐมนตรี       8,856.00        8,856.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี่ใหญ่ถำ่ยเอกสำร 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 8,856
 บำท

ร้ำนพี่ใหญ่ถำ่ยเอกสำร 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 8,856
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.1/29  
   ลงวันที่ 14 
มีนำคม 2561

๕๒ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส ำนักงำนกจิกรรมสัมพันธ์ภำยใน 
ปส.

    15,000.00      15,000.00 เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท อทิเวิร์ค จ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 4,973
 บำท 2.บริษัท ซันไซน์
อนิเตอร์เนชั่นแนล แทรดด้ิง
 จ ำกดั เสนอรำคำ เป็นเงิน 
525 บำท 3. ใบรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน  ลงวันที่ 10 
เมษำยน 2561 เสนอรำคำ 
เป็นเงิน 9,500 บำท

1. บริษัท อทิเวิร์ค จ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 4,973
 บำท 2.บริษัท ซันไซน์
อนิเตอร์เนชั่นแนล แทรดด้ิง
 จ ำกดั เสนอรำคำ เป็นเงิน 
525 บำท 3. ใบรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน  ลงวันที่ 10 
เมษำยน 2561 เสนอรำคำ 
เป็นเงิน 9,500 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

กยผ.
50/2561     
 ลงวันที่ 21 
มีนำคม 2561

๕๓ ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพื่อใช้ในกำรจดัประชุม
คณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ วันที่ 
29 มีนำคม 2561

      4,966.00        4,966.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อ. ประสำร จ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 4,966
 บำท

บริษัท อ. ประสำร จ ำกดั 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 4,966
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

กยผ.
53/2561     
  ลวันที่ 19 
มีนำคม 2561

๕๔ จำ้งถำ่ยเอกสำรพร้อมกำรจดัท ำรูปเล่มเอกสำร
ประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ วันที่ 29 มีนำคม 2561

      4,950.00        4,950.00 เฉพำะเจำะจง พี่ใหญ่ถำ่ยเอกสำร เสนอ
รำคำ เป็นเงิน 4,950 บำท

พี่ใหญ่ถำ่ยเอกสำร เสนอ
รำคำ เป็นเงิน 4,950 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม






















