
ล ำดบั
ที

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจำ้ง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

๑ แบตเตอร่ีเคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 1 ลูก           845.30            845.30 เฉพำะเจำะจง หจก.สยำมแบตเตอร่ี
อเิลคทรอนคิส์ เปน็เงิน 
845.30 บำท

หจก.สยำมแบตเตอร่ี
อเิลคทรอนคิส์ เปน็เงิน 
845.30 บำท

เปน็รำคำที่
เหมำะสม

วท 
0402.3/820
 10 เม.ย.61

๒ ฮำร์ทดีสก ์จ ำนวน 1 ชุด       1,350.00        1,350.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอดไวซ์ ไอที อนิฟินิท 
จ ำกดั เป็นเงิน 1,350 บำท

บ.แอดไวซ์ ไอที อนิฟินิท 
จ ำกดั เป็นเงิน 1,350 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

สลก.16/2561
 22 ม.ีค.61

๓ คียบ์อร์ด จ ำนวน 1 อนั          500.00           500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีวำยน์ ฟรำยเดย ์จ ำกดั 
เป็นเงิน 390 บำท

บ.ดีวำยน์ ฟรำยเดย ์จ ำกดั 
เป็นเงิน 390 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท
0402.5(2)/42
5 19 ม.ีค.61

๔ แบตเตอร่ีเคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 1 ลูก           845.30            845.30 เฉพำะเจำะจง หจก.สยำมแบตเตอร่ี
อเิลคทรอนคิส์ เปน็เงิน 
845.30 บำท

หจก.สยำมแบตเตอร่ี
อเิลคทรอนคิส์ เปน็เงิน 
845.30 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0402.3/982
 1 พ.ค.61

๕ เคร่ืองสังฆทำน วัสดุ อปุกรณ์ต่ำงๆ       8,500.00        8,316.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสังฆภัณฑ์ เป็นเงิน 
1,360 บำท หจก.อนันต
วนำ เป็นเงิน 345 บำท 
ร้ำนค้ำยอ่ย 6,611 บำท

ร้ำนอดุมสังฆภัณฑ์ เป็นเงิน 
1,360 บำท หจก.อนันต
วนำ เป็นเงิน 345 บำท 
ร้ำนค้ำยอ่ย 6,611 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท
0402.1/139
 19 เม.ย.61

๖ ดอกไม้  บำยศรี และเคร่ืองสักกำระ       7,500.00        7,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้ปัทมำวรรณ เป็น
เงิน 1,000 บำท ร้ำนค้ำ
ยอ่ย 6,495 บำท

ร้ำนดอกไม้ปัทมำวรรณ เป็น
เงิน 1,000 บำท ร้ำนค้ำ
ยอ่ย 6,495 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

สลก.23/2561
 2 พ.ค.61

 รำยชือ่ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน เมษำยน ๒๕๖๑
ส ำนักงำนปรมำณเูพ่ือสนัติ

วันที่  เดอืน 30 เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๐



๗ แบตเตอร่ี จ ำนวน 1 รำยกำร          845.30           845.30 เฉพำะเจำะจง หจก.สยำมแบตเตอร่ี
อเิลคทรอนิคส์ เป็นเงิน 
845.30 บำท

หจก.สยำมแบตเตอร่ี
อเิลคทรอนิคส์ เป็นเงิน 
845.30 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

สลก.26/2561
 7 พ.ค.61

๘ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 1 รำยกำร       2,193.50        2,193.50 เฉพำะเจำะจง บ.ที.เค.ที โปรเฟสชั่นนอล 
จ ำกดั เป็นเงิน 2,193.50 
บำท

บ.ที.เค.ที โปรเฟสชั่นนอล 
จ ำกดั เป็นเงิน 2,193.50 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

สลก.19/2561
 11 เม.ย.61

๙ ซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จ ำนวน 1 งำน       3,500.00        3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐกฤตำ สมศรี เป็น
เงิน 3,500 บำท

นำงสำวณัฐกฤตำ สมศรี เป็น
เงิน 3,500 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

203/2561   
15 ม.ีค.61

๑๐ จ้ำงผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ตรำสัญลักษณ์ ปส. ใน
รูปแบบภำชนะเซรำมคิ จ ำนวน 2 รำยกำร

   131,967.50     131,967.50 เฉพำะเจำะจง บ.รอยลั ปอร์ซเลน จ ำกดั 
เป็นเงิน 13,1967.50 บำท

บ.รอยลั ปอร์ซเลน จ ำกดั 
เป็นเงิน 13,1967.50 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0402.4/99 
16 ก.พ.61

๑๑ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและค่ำผ่ำนทำงพิเศษ       7,000.00        7,000.00 เฉพำะเจำะจง กำรทำงพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 575 บำท

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 575 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.4/947
 18 ม.ค.61

๑๒ ซ้ือวัสดุส ำหรับปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ จ ำนวน 4
 รำยกำร

      4,912.37        4,912.37 เฉพำะเจำะจง หจก.ทวีศักด์ิ เคหะภัณฑ์ 
เป็นเงิน 4912.37 บำท

หจก.ทวีศักด์ิ เคหะภัณฑ์ 
เป็นเงิน 4912.37 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

175/2561  
12 ก.พ.61

๑๓ จำ้งซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง โตโยต้ำ ญข-3291     14,797.03      14,797.03 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ บัสส์จ ำกดั เป็น
เงิน 14,797.03 บำท

บ.โตโยต้ำ บัสส์จ ำกดั เป็น
เงิน 14,797.03 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท
0402.4/104
  22 ก.พ.61

๑๔ จำ้งซ่อมบำนกระจกอลูมิเนียม จ ำนวน 1 งำน 10,486.00 10,486.00 เฉพำะเจำะจง บ. เจ.พ.ีบิวเดอร์ จ ำกดั เป็น
เงิน 10,486 บำท

บ. เจ.พี.บิวเดอร์ จ ำกดั เป็น
เงิน 10,486 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0402.4/96 
 12 ก.พ.61

๑๕ ซ้ือผ้ำหมึกและชุดอปุกรณ์เมำส์ จ ำนวน 2 รำยกำร       1,018.00        1,018.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซีโอแอล จ ำกดั เป็นเงิน 
1,018 บำท

บ.ซีโอแอล จ ำกดั เป็นเงิน 
1,018 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

สลก.4/2561 
 23 ก.พ.61

16 หนังสือพิมพ์รำยวัน เดือน พ.ย.60 ถงึ 30 ก.ย.61       6,680.00        6,680.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนังสือพิมพ์สง่ำ ม.
เกษตร เป็นเงิน 6,680 บำท

ร้ำนหนังสือพิมพ์สง่ำ ม.
เกษตร เป็นเงิน 6,680 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท
0402.4/38 
16 พ.ย.60



17 ฮำร์ทดีสก ์จ ำนวน 1 รำยกำร       2,350.00        2,350.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอดไวซ์ ไอที อนิฟินิท 
จ ำกดั เป็นเงิน 2,196.26 
บำท

บ.แอดไวซ์ ไอที อนิฟินิท 
จ ำกดั เป็นเงิน 2,196.26 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

สลก.
20/2561 17
 เม.ย.61

18 จำ้งตรวจเช็คและแกไ้ขเคร่ืองปรับอำกำศ สล-1-
ส-35/58 จ ำนวน 1 งำน

1,070.00 1,070.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอดวำนซ์ ควอลิต้ี เป็น
เงิน 1,070 บำท

บ.แอดวำนซ์ ควอลิต้ี เป็น
เงิน 1,070 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม 196/2561  

12 มี.ค..61
19 หมึกพิมพ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,188.60 3,188.60 เฉพำะเจำะจง บ.ที.เค.ที โปรเฟสชั่นนอล 

จ ำกดั เป็นเงิน 3,188.6 
บำท

บ.ที.เค.ที โปรเฟสชั่นนอล 
จ ำกดั เป็นเงิน 3,188.6 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

สลก.
18/2561 11
 เม.ย.61

20 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่ม       4,000.00        4,000.00 วิธี
เฉพำะเจำะจง

พี่ใหญ่ ถำ่ยเอกสำร เป็นเงิน
 750.00 บำท

พี่ใหญ่ ถำ่ยเอกสำร เป็นเงิน
 750.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

รำยงำนขอควำม
เหน็ชอบกำรจัด
จ้ำง ลว. 4 เม.ย.
 6121 จดัจำ้งถำ่ยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่ม       1,250.00        1,250.00 วิธี

เฉพำะเจำะจง
พี่ใหญ่ ถำ่ยเอกสำร เป็นเงิน
 1,25.00 บำท

พี่ใหญ่ ถำ่ยเอกสำร เป็นเงิน
 1,25.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

รำยงำนขอควำม
เหน็ชอบกำรจัด
จ้ำง ลว. 23 
เม.ย. 61

22 ซ้ือถำ่นชำร์จ AA จ ำนวน 16 กอ้น       2,800.00        2,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อ.ประสำร จ ำกดั 
เป็นเงิน 2,800 บำท

บริษัท อ.ประสำร จ ำกดั 
เป็นเงิน 2,800 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

รำยงำนผลกำร
พิจำรณำและ
ขออนุมัติส่ังซ้ือ
 ที่ วท 
0402.6/114
 (ศปส.
16/2561) 
ลว. 16 มี.ค. 
61 อนุมัติเมือ่ 
21 มี.ค. 61

๒๓ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ จ ำนวน 27 รำยกำร       5,407.06        5,407.06 เฉพำะเจำะจง บจก. สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ 1
 รำยกำร เป็นเงิน 3,705 
บำท หสม. เจเค ซัพพลำย 
(สนง.ใหญ)่ 2 รำยกำร เป็น
เงิน 209.72 บำท หจก. อ.

บจก. สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ 1
 รำยกำร เป็นเงิน 3,705 
บำท หสม. เจเค ซัพพลำย 
(สนง.ใหญ)่ 2 รำยกำร เป็น
เงิน 209.72 บำท หจก. อ.

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

รำยงำนขอซ้ือ 
ที่ วท 
0402.6/148
 (ศปส.
17/2561) 



๒๔ จำ้งพิมพ์หนังสือกฎหมำยนิวเคลียร์น่ำรู้ คร้ังที่ 5 
จ ำนวน 2,500 เล่ม

99,643.75 99,643.75 เฉพำะเจำะจง บ.มำยด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 
จ ำกดั เสนอรำคำเป็นเงิน 
99,643.75 บำท

บ.มำยด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 
จ ำกดั เสนอรำคำเป็นเงิน 
99,643.75 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0405.1/230
 ลว. 23 เม.ย.
61๒๕ ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพื่อใช้ในกำรจดัประชุม 

คณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ
4,966.00 4,966.00 เฉพำะเจำะจง บ. อ.ประสำร จ ำกดั เสนอ

รำคำ เป็นเงิน 4,966 บำท
บ. อ.ประสำร จ ำกดั เสนอ
รำคำ เป็นเงิน 4,966 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

กยผ.
53/2561 
ลว.19 มี.ค.61๒๖ จำ้งถำ่ยเอกสำรพร้อมจดัท ำรูปเล่มเอกสำร

ประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ

4,950.00 4,950.00 เฉพำะเจำะจง พี่ใหญ่ ถำ่ยเอกสำร เป็นเงิน
 4,950บำท

พี่ใหญ่ ถำ่ยเอกสำร เป็นเงิน
 4,950บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

กยผ.
54/2561 
ลว.29 มี.ค.61

๒๗ ซ้ือดอกไม้ประดับสถำนที่ประชุมคณะกรรมกำร 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง วีนำ บ้ำนดอกไม้ เสนอรำคำ 
เป็นเงิน 1,500 บำท

วีนำ บ้ำนดอกไม้ เสนอรำคำ 
เป็นเงิน 1,500 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

กยผ.
55/2561ลว.
3 เม.ย.61

๒๘ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ตกแต่งสถำนที่ส ำหรับกจิกรรมเปิด
บ้ำนปรมำณู วันที่ 25 เมษำยน 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง 1.บ.มำสเตอร์ ดิจติอล จ ำกดั
 เสนอรำคำเป็นเงิน 690 
บำท 2.หจก.อนันตวนำ 
เกษตร เสนอรำคำเป็นเงิน 
1,756 บำท 3. ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน ลว.19 
เม.ย.61 เป็นเงิน 1,054 
บำท

1.บ.มำสเตอร์ ดิจติอล จ ำกดั
 เสนอรำคำเป็นเงิน 690 
บำท 2.หจก.อนันตวนำ 
เกษตร เสนอรำคำเป็นเงิน 
1,756 บำท 3. ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน ลว.19 
เม.ย.61 เป็นเงิน 1,054 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

กยผ.
58/2561 
ลว.26 เม.ย.61

๒๙ จำ้งถำ่ยเอกสำรพร้อมจดัท ำรูปเล่มเอกสำร
ประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ

4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี่ใหญ่ ถำ่ยเอกสำร 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 4,200
 บำท

ร้ำนพี่ใหญ่ ถำ่ยเอกสำร 
เสนอรำคำ เป็นเงิน 4,200
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

กยผ.
59/2561 
ลว.30 เม.ย.61

๓๐ ซ้ือหอยแมลงภู ่จงัหวัดสุรำษฏร์ธำนี จ ำนวน 30 
กโิลกรัม

      3,500.00        3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตนวลี    ชูศักด์ิ  
เป็นเงิน 3,500.00 บำท

นำงสำวรัตนวลี    ชูศักด์ิ  
เป็นเงิน 3,500.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/962   
     1 พ.ค. 61

๓๑ ซ้ือหอยแครง จงัหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวน 30 
กโิลกรัม

      4,000.00        4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำยพิน  แสงแจม่ เป็น
เงิน 4,000.00 บำท

นำงสำยพิน  แสงแจม่ เป็น
เงิน 4,000.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/963   
      2 พ.ค. 61



๓๒ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร     27,927.00      27,927.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ทิทิไนนที
ไนน  เป็นเงิน 27,927.00 
 บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ทิทิไนนที
ไนน  เป็นเงิน 27,927.00 
 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701129567
7    1 พ.ค. 61

๓๓ ซ้ือหอยแมลงภู ่จงัหวัดระนอง จ ำนวน 30 กโิลกรัม       3,000.00        3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงศศิมำกร  น้อยประเทศ 
เป็นเงิน 3,000.00 บำท

นำงศศิมำกร  น้อยประเทศ 
เป็นเงิน 3,000.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/961   
      1 พ.ค. 61

๓๔ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และสำรเคมี จ ำนวน 14 
รำยกำร

    73,262.90      73,262.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำโคบิส จ ำกดั เป็น
เงิน 73,262.90 บำท

บริษัท ฟำโคบิส จ ำกดั เป็น
เงิน 73,262.90 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701130197
2  1 พ.ค. 61

๓๕ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และสำรเคมี จ ำนวน 14 
รำยกำร

    71,730.00      71,730.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีซำยเอน็ซ์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 71,730.00 บำท

บริษัท ดีซำยเอน็ซ์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 71,730.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

701130375
4   3 พ.ค. 61

๓๖ ซ้ือแมลงภู ่จงัหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวน 30 
กโิลกรัม

      3,000.00        3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงศศิมำกร  น้อยประเทศ 
เป็นเงิน 3,000.00 บำท

นำงศศิมำกร  น้อยประเทศ 
เป็นเงิน 3,000.00 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

วท 
0406/991   
     4 พ.ค. 61
















