
ล ำดบั
ที

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจำ้ง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

1 ล้างเคร่ืองปรับอากาศของ ปส.   106,800.00    106,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน S.R. แอร์ เซอร์วิส เป็น
เงิน 10,680 บาท

ร้าน S.R. แอร์ เซอร์วิส เป็น
เงิน 10,680 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/32 
ลว.7 พ.ย.62

2 วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน
 7 รายการ

      3,100.00        3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไร่หญ้าศักด์ิดาและสวน
นิชดา ไม้ประดับ เป็นเงิน 
3,100 บาท

ร้านไร่หญ้าศักด์ิดาและสวน
นิชดา ไม้ประดับ เป็นเงิน 
3,100 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

371/2563 
ลว.5 มี.ค.63

3101000373898

3 จา้งประกอบวัสดุเสมือน
ร่างกายมนุษยส์ าหรับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสี
ระดับเลนส์ตา จ านวน 1 งาน

    14,980.00      14,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิล์ด อครีลิค โปรดักส์ 
แอนด์ โซลูชั่น เป็นเงิน 
14,980 บาท

บ.เวิล์ด อครีลิค โปรดักส์ 
แอนด์ โซลูชั่น เป็นเงิน 
14,980 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/151 
ลว.31 ม.ค.63

4 ตรายาง จ านวน 4 รายการ          813.20           813.20 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน 813.20 บาท

หจก.สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน 813.20 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

366/2563 
ลว.28 ก.พ.63

5 หมึกพิมพ์     33,287.70      33,287.70 เฉพาะเจาะจง บ.ที.เค.ที โปรเฟสชั่นนอล 
จ ากดั เป็นเงิน 33,287.70
 บาท

บ.ที.เค.ที โปรเฟสชั่นนอล 
จ ากดั เป็นเงิน 33,287.70
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/215 
ลว.17 มี.ค.63

6 วัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซมห้อง 
รปภ. อาคาร A จ านวน 9 
รายการ

    14,124.00      14,124.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธนาทัต 2014 จ ากดั เป็น
เงิน 14,124 บาท

บ.ธนาทัต 2014 จ ากดั เป็น
เงิน 14,124 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/224 
ลว.20 มี.ค.63
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7 กล่องพลาสติก จ านวน 30ใบ       5,550.00        5,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศ แลนด์ จ ากดั เป็น
เงิน 5,550 บาท

บ.ออฟฟิศ แลนด์ จ ากดั เป็น
เงิน 5,550 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/213 
ลว.16 มี.ค.63

8 ถา่ยเอกสารร่างกฎกระทรวงฯ       7,514.00        7,514.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอม็.พ.ีเซ็นเตอร์ เป็น
เงิน 7,514 บาท

ร้าน เอม็.พี.เซ็นเตอร์ เป็น
เงิน 7,514 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/218 
ลว.18 มี.ค.63

9 จา้งเหมาบริการซ่อมบ ารุงรถ
ปฏิบัติการฯ หมายเลข
ทะเบียน 9134

    38,354.69      38,354.69 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า บัลส์ จ ากดั เป็น
เงิน 38354.69 บาท

บ.โตโยต้า บัลส์ จ ากดั เป็น
เงิน 38354.69 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/193 
ลว.5 มี.ค.63

10 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน ฌย-1115

      5,710.59        5,710.59 เฉพาะเจาะจง บ.เอ-ลิสต์ มอเตอร์ จ ากดั 
เป็นเงิน 5,710.59 บาท

บ.เอ-ลิสต์ มอเตอร์ จ ากดั 
เป็นเงิน 5,710.59 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/219 
ลว.18 มี.ค.63

11 จา้งสอบเทียบมาตรฐานการ
วัดปริมาณรังสี

    88,810.00      88,810.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนทิสท์ อนิสตรูเม้นท์ 
จ ากดั เป็นเงิน 88,810 
บาท

บ.ไซเอนทิสท์ อนิสตรูเม้นท์ 
จ ากดั เป็นเงิน 88,810 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/123 
ลว.14 ม.ค.63

12 หมึกพิมพ์ จ านวน 5 รายการ     13,792.30      13,792.30 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอม็เค เจนเนอรัล ซัพ
พลาย จ ากดั เป็นเงิน 
13,792.30 บาท

บ.ซีเอม็เค เจนเนอรัล ซัพ
พลาย จ ากดั เป็นเงิน 
13,792.30 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/205 
ลว.11 มี.ค.63

13 วัสดุอปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ส าหรับห้องประชุม จ านวน 6
 รายการ

    10,905.00      10,905.00 เฉพาะเจาะจง นายประเทือง สุขขา เป็นเงิน
 10,905 บาท

นายประเทือง สุขขา เป็นเงิน
 10,905 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/196 
ลว.6 มี.ค. 63

14 อะไหล่ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร
ชั้น 6 อาคาร 9 จ านวน 3 
รายการ

    24,021.50      24,021.50 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทลิฟท์ กรุ๊ป จ ากดั 
เป็นเงิน 24,021.5 บาท

บ.สมาร์ทลิฟท์ กรุ๊ป จ ากดั 
เป็นเงิน 24,021.5 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/129 
ลว.20 ม.ค.63

15 ไนโตรเจนเหลว จ านวน 
1,680 ก.ก.

    98,868.00      98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.ลินเด้ ประเทศไทย จ ากดั 
เป็นเงิน 98,868 บาท

บ.ลินเด้ ประเทศไทย จ ากดั 
เป็นเงิน 98,868 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/125 
ลว.15 มี.ค.63



16 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 1 เคร่ือง

      5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัชชา จนัทร์เงิน เป็น
เงิน 5,000 บาท

นางณัชชา จนัทร์เงิน เป็น
เงิน 5,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/249 
ลว.3 เม.ย.63

17 วัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ า
ภายในส านักงาน จ านวน 10
 รายการ

    42,436.20      42,436.20 เฉพาะเจาะจง บ.ธนาทัต 2014 จ ากดั เป็น
เงิน 42,436.20 บาท

บ.ธนาทัต 2014 จ ากดั เป็น
เงิน 42,436.20 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/165 
ลว.11 ก.พ.63

18 ธงประดับอาคารส านักงาน 
จ านวน 4 รายการ

      8,900.00        8,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธงพุฒินาถ สรียอดแส 
เป็นเงิน 8,900 บาท

ร้านธงพุฒินาถ สรียอดแส 
เป็นเงิน 8,900 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/200 
ลว.9 มี.ค.63

19 จา้งส่งหัววัดรังสีส าหรับ
เปรียบเทียบผลการทดลอง 
จ านวน 1 งาน

    47,027.00      47,027.00 เฉพาะเจาะจง บ.โบลโลเร่ โลจสิติตส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน
 47,027 บาท

บ.โบลโลเร่ โลจสิติตส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน
 47,027 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/135 
ลว.22 ม.ค.63

20 จา้งเหมาเรือเพื่อลงไปถอด
หัววัดรังสีใต้น้ า จ.ชุมพร

      2,500.00        2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติ จนิาเพ็ญ เป็นเงิน 
2,500 บาท

นายฐิติ จนิาเพ็ญ เป็นเงิน 
2,500 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

375/2563 
ลว.3 มี.ค.63

3860300144391


