
ล ำดบั
ที

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจำ้ง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ่อมแซมรถยนต์ ฮท-
1996

      5,490.38     5,490.38 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า บัลส์ จ ากดั เป็น
เงิน 5,490.38 บาท

บ.โตโยต้า บัลส์ จ ากดั เป็น
เงิน 5,490.38 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/161
 ลว.6 ก.พ.63

2 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน
 20 รายการ

    28,078.94   28,078.94 เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากดั 
เป็นเงิน 28,078.94 บาท

บ.ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากดั 
เป็นเงิน 28,078.94 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/122
 ลว.14 ม.ค.63

3 กระดาษช าระม้วนใหญ่ 
จ านวน 50 ลัง

    36,380.00   36,380.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยนูิแคร์ จ ากดั เป็น
เงิน 36,380 บาท

บ.สยามยนูิแคร์ จ ากดั เป็น
เงิน 36,380 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/44 
ลว.14 พ.ย.62

4 ถา่นอลัคาไลน์ จ านวน 
200 กอ้น

      3,745.00     3,745.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศ แลนด์ จ ากดั เป็น
เงิน 3,745 บาท

บ.ออฟฟิศ แลนด์ จ ากดั 
เป็นเงิน 3,745 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

114/2563 
ลว.14 พ.ย.62 0105546107838

5 ถงัขยะ จ านวน 48 ใบ       9,244.80     9,244.80 เฉพาะเจาะจง บ.เพิ่มมิตรกรุ๊ป จ ากดั เป็น
เงิน 9,244.80 บาท

บ.เพิ่มมิตรกรุ๊ป จ ากดั เป็น
เงิน 9,244.80 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/76 
ลว.2 ธ.ค.62

6 พิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 1 
แผ่น

        642.00        642.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรี-วัน เป็นเงิน 642 
บาท

หจก.พรี-วัน เป็นเงิน 642
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

309/2563 
ลว.31 ม.ค.63 0103544023341

สรุปผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  ปีงบประมำณ ๒๕๖3
ส ำนักงำนปรมำณเูพ่ือสนัติ
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7 ซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน
 1 เคร่ือง

      8,000.00     8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัชชา จนัทร์เงิน เป็น
เงิน 8,000 บาท

นางณัชชา จนัทร์เงิน เป็น
เงิน 8,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/168
 ลว.12 ก.พ.63

8 ตรายาง จ านวน 6 อนั         620.60        620.60 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายาง เป็นเงิน
 620.60 บาท

หจก.สากลตรายาง เป็นเงิน
 620.60 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

334/2563 
ลว.12 ก.พ.63 0103524020312

9 วัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซม
สถานที่จอดรถยนต์ผู้
พิการ จ านวน 3 รายการ

      2,824.80     2,824.80 เฉพาะเจาะจง บ.ธนาทัต 2014 จ ากดั เป็น
เงิน 2,824.80 บาท

บ.ธนาทัต 2014 จ ากดั 
เป็นเงิน 2,824.80 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

357/2563 
ลว.25 ก.พ.63 0135557009441

10 ค่าผ้าเบรกรถและ
ค่าบริการ จ านวน 2 
รายการ

    29,990.00   29,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ-ีควิก จ ากดั เป็นเงิน 
2,990 บาท

บ.บ-ีควิก จ ากดั เป็นเงิน 
2,990 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0506/127 
ลว.12 ก.พ.63 0105546081804

11 หมึกพิมพ์ จ านวน 9 กล่อง     10,946.10   10,946.10 เฉพาะเจาะจง บ.ที.เค.ที.โปรเฟสชั่นนอล 
จ ากดั เป็นเงิน 10,946.10
 บาท

บ.ที.เค.ที.โปรเฟสชั่นนอล 
จ ากดั เป็นเงิน 
10,946.10 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/173
 ลว.17 ก.พ.63

12 จา้งเหมาบริการส่ง
ตัวอยา่งน  าทะเลและปลา
ทะเลพร้อมภาชนะบรรจ ุ
จ.สงขลา

      3,600.00     3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย ปานแกว้ เป็น
เงิน 3,600 บาท

นายขวัญชัย ปานแกว้ เป็น
เงิน 3,600 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

321/2563 
ลว.5 ก.พ.63 3800700299111

13 หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 
5 รายการ

    31,886.00   31,886.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฟนิกซ์ จ ากดั เป็นเงิน 
31,886 บาท

บ.โฟนิกซ์ จ ากดั เป็นเงิน 
31,886 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/90
ลว.12 ธ.ค.62

14 ค่าผ่านทางพิเศษ         425.00        425.00 เฉพาะเจาะจง การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 425 บาท

การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 425 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอความ
เห็นชอบ 
301/2563 
ลว. 28 ม.ค.63

0994000165421



15 น  ามันเชื อเพลิงรถตู้       1,037.00     1,037.00 เฉพาะเจาะจง 1. บ. ศรีทองเจด็ยอด จ ากดั
 เป็นเงิน 250 บาท          
 2. หจก. ทองธนพล
ส านักงานใหญ่ เป็นเงิน 
787 บาท

1.บ. ศรีทองเจด็ยอด จ ากดั
 เป็นเงิน 250 บาท        
   2. หจก. ทองธนพล
ส านักงานใหญ่ เป็นเงิน 
787 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

232/2563 
ลว.6 ม.ค.63

0505560015194/
0503543003858

16 น  ามันเชื อเพลิงรถ
ปฏิบัติการตรวจวัดรังสีใน
ส่ิงแวดล้อมและรถยนต์
ส่วนกลาง

      4,970.00     4,970.00 เฉพาะเจาะจง 1. บ. ปตท. บริหารธุรกจิค้า
ปลีกจ ากดั เป็นเงิน 800 
บาท  2.  บ.ฟู่ เอน็เนอจี 
เอก็ซ์เพรส  จ ากดั เป็นเงิน 
1,450 บาท 3. บ.ปตท.
น  ามันและค้าปลีก จ ากดั 
เป็นเงิน 1,180 บาท 4. บ.
ปตท.จ ากดั เป็นเงิน 400 
บาท

1. บ. ปตท. บริหารธุรกจิ
ค้าปลีกจ ากดั เป็นเงิน 
800 บาท  2.  บ.ฟู่ เอน็
เนอจี เอก็ซ์เพรส  จ ากดั 
เป็นเงิน 1,450 บาท 3. 
บ.ปตท.น  ามันและค้าปลีก 
จ ากดั เป็นเงิน 1,180 
บาท 4. บ.ปตท.จ ากดั เป็น
เงิน 400 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอความ
เห็นชอบ 
300/2563 
ลว. 28 ม.ค.63 0105537121254

0994000159544
0994000159544
0994000159544

17 ถา่ยเอกสารสีพร้อมเขา้
เล่ม จ านวน 30 เล่ม

      6,600.00     6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เต้ยกอ็ปปีเ้ซ็นเตอร์ เป็น
เงิน 6,600 บาท

ร้าน เต้ยกอ็ปปีเ้ซ็นเตอร์ 
เป็นเงิน 6,600 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอความ
เห็นชอบ 
176/2563 
ลว.13 ธ.ค.62

18 น  ามันเชื อเพลิงและค่า
ผ่านทางพิเศษส าหรับ
รถยนต์ส่วนกลางของ ปส.
 จ านวน 1 คัน

      1,675.00     1,675.00 เฉพาะเจาะจง 1. การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เป็นเงิน 235 
บาท  2. บ.ปตท.น  ามันและ
ค้าปลีก จ ากดั (มหาชน)

1. การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เป็นเงิน 235
 บาท  2. บ.ปตท.น  ามัน
และค้าปลีก จ ากดั (มหาชน)

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอความ
เห็นชอบ 
103/2563 
ลว.12 พ.ย.62

0994000165421
0994000159544

19 จา้งเหมาบริการส่ง
ตัวอยา่งน  าทะเลและปลา
ทะเลพร้อมภาชนะบรรจ ุ
จ.สงขลา

      3,600.00     3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย ปานแกว้ เป็น
เงิน 3,600 บาท

นายขวัญชัย ปานแกว้ เป็น
เงิน 3,600 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

321/2563 
ลว.5 ก.พ.63

3800700299111



20 เช่าห้องและอปุกรณ์
ส าหรับการประชุม 
จ านวน 5 วัน

    12,500.00   12,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่น
แนล จ ากดั เป็นเงิน 
12,500 บาท

บ.ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่น
แนล จ ากดั เป็นเงิน 
12,500 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/71 
ลว.28 พ.ย.62

21 เคร่ืองชั่งดิจติอลส าหรับ
สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์ 
RN65 จ านวน 1 เคร่ือง

    13,803.00   13,803.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีเอน็พี ไซเอน็ซ์ แอนด์
เทคโนโลย ีจ ากดั เป็นเงิน 
13,803 บาท

บ.พีเอน็พี ไซเอน็ซ์ แอนด์
เทคโนโลย ีจ ากดั เป็นเงิน 
13,803 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/85 
ลว.4 ธ.ค.62

22 จา้งสอบเทียบวัสดุ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 17
 รายการ

    23,754.00   23,754.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนโลย ีอนิสตรูเมนท์ 
จ ากดั เป็นเงิน 23,754 
บาท

บ. เทคโนโลย ีอนิสตรูเมนท์
 จ ากดั เป็นเงิน 23,754 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/69 
ลว.27 พ.ย.62

23 วัสดุส านักงาน จ านวน 
38 รายการ

 117,134.00 ########## เฉพาะเจาะจง บ. ออฟฟิศ แลนด์ จ ากดั 
เป็นเงิน 117,134 บาท

บ. ออฟฟิศ แลนด์ จ ากดั 
เป็นเงิน 117,134 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/106
 ลว.26 ธ.ค.62

24 จา้งปรับปรุงหลังคาอาคาร
 10 ปส.

 330,680.00 ########## เฉพาะเจาะจง บ. เจ.พี.บิวเดอร์ จ ากดั เป็น
เงิน 330,680 บาท

บ. เจ.พี.บิวเดอร์ จ ากดั 
เป็นเงิน 330,680 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/167
 ลว.17 ก.ย.62

25 ยางรถยนต์ (ฌย-115) 
จ านวน 4 เส้น

    12,600.00   12,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มิตรยนต์ (บางเขน) 
เป็นเงิน 12,600 บาท

หจก. มิตรยนต์ (บางเขน) 
เป็นเงิน 12,600 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/112
 ลว.3 ม.ค.63

26 เบรกเกอร์และรางไฟโค้ง 
จ านวน 2 รายการ

      7,639.80     7,639.80 เฉพาะเจาะจง บ.ภณรัตน์ ไลท์ติ ง จ ากดั 
เป็นเงิน 7,639.80 บาท

บ.ภณรัตน์ ไลท์ติ ง จ ากดั 
เป็นเงิน 7,639.80 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/109
 ลว. 2 ม.ค.63

27 จา้งเหมาบริการส่ง
ตัวอยา่งน  าทะเลและปลา
ทะเลพร้อมภาชนะบรรจ ุ
จ.ชุมพร ครั งที่ 1

      2,600.00     2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุมสิน อกัษรผอบ เป็น
เงิน 2,600 บาท

นายอดุมสิน อกัษรผอบ 
เป็นเงิน 2,600 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

178/2563 
ลว.16 ธ.ค.62 3841700790754



28 จา้งเหมาบริการส่ง
ตัวอยา่งน  าทะเลและปลา
ทะเลพร้อมภาชนะบรรจ ุ
จ.ชุมพร ครั งที่ 2

      2,600.00     2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุมสิน อกัษรผอบ เป็น
เงิน 2,600 บาท

นายอดุมสิน อกัษรผอบ 
เป็นเงิน 2,600 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

237/2563 
ลว.7 ม.ค.63 3841700790754

29 จา้งท าตรายาง จ านวน 
20 อนั

      2,193.50     2,193.50 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน 2,193.50 
บาท

หจก.สากลตรายางและ
การพิมพ์ เป็นเงิน 
2,193.50 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

137/2563 
ลว.20 พ.ย.62 0103524020312


