
ล ำดบั
ที

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้ำง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

๑ ไนโตรเจนเหลว จ ำนวน 2240 กก. 131,824.00 131,824.00 เฉพำะเจำะจง บ.ลินเด้ จ ำกดั มหำชน เป็น
เงิน 131,824 บำท

บ.ลินเด้ จ ำกดั มหำชน เป็น
เงิน 131,824 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/101 
ลว.19 ส.ค.62

๒ ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองวัดปริมำณรังสีแอลฟำ-
บีตำรวมชนิดลิควิดซิลทิลเลชั่น จ ำนวน 1
 รำยกำร

14,198.90 14,198.90 เฉพำะเจำะจง บ.เพอร์กนิเอลเมอร์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 14,198.90 บำท

บ.เพอร์กนิเอลเมอร์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 14,198.90 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/146 
ลว.5 ก.ย.62

๓ จำ้งจดันิทรรศกำร ASEANTOM 4,229.84 4,229.84 เฉพำะเจำะจง บ.STANDOUT  เป็นเงิน 
144,058.19 บำท

บ.STANDOUT  เป็นเงิน 
144,058.19 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/152 
ลว.9 ส.ค.62

๔ จำ้งเหมำรถตู้ปรับอำกำสพร้อมคนขบั
และน้ ำมันเชื้อเพลิง

           2,500.00           2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยรณชัย ทองนันไชย เป็น
เงิน 2,500 บำท

นำยรณชัย ทองนันไชย เป็น
เงิน 2,500 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

416/2562 ลว.
23 ก.ค.62

5 วัสดุซ่อมแซมพื้นดำดฟ้ำ อำคำร 1          58,154.50         58,154.50 เฉพำะเจำะจง หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ เป็น
เงิน 58,254.50 บำท

หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ เป็น
เงิน 58,254.50 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/158 
ลว.12 ก.ย.62

6 ซ่อมแซมเคร่ืองวัดรังสี          26,536.00         26,536.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 26,536 บำท

บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 26,536 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/114 
ลว.22 ส.ค.62

7 ซ่อมแซมประตูและหน้ำต่ำงกระจก
อลูมิเนียม

       102,000.00       102,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจ.พี.บิวเดอร์ จ ำกดั เป็น
เงิน 102,000 บำท

บ.เจ.พี.บิวเดอร์ จ ำกดั เป็น
เงิน 102,000 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/168 
ลว.17 ก.ย.62

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน  ปีงบประมำณ ๒๕๖3
ส ำนักงำนปรมำณเูพ่ือสันติ

วนัที ่ เดอืน 31 ตลุำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒



8 วัสดุส ำนักงำนและวัสดุวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 9 รำยกำร

         52,708.20         52,708.20 เฉพำะเจำะจง บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 52,708.20 บำท

บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 52,708.20 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/113 
ลว.22 ส.ค.62

9 ซ้ือโปรแกรม windows sever 2016 
จ ำนวน 1 ชุด

         19,900.00         19,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูชั่น 
คอมพิวเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน
 19,900 บำท

บ.สมำร์ท โซลูชั่น 
คอมพิวเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน
 19,900 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/162 
ลว.16 ก.ย.62

10 จำ้งปรับปรุงห้องผู้บริหำร จ ำนวน 1 งำน        306,105.60       306,105.60 เฉพำะเจำะจง บ.เมกำ้ พำวเวอร์ คอม 
จ ำกดั เป็นเงิน 
306,105.60 บำท

บ.เมกำ้ พำวเวอร์ คอม 
จ ำกดั เป็นเงิน 
306,105.60 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/32 
ลว.12 ก.ค.62

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร            1,198.40           1,198.40 เฉพำะเจำะจง บ.พี.พี.เอม็.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 1,198.40 บำท

บ.พี.พี.เอม็.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 1,198.40 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

522/2562 ลว.
22 ส.ค.62

12 มำรินนำรีบิกเกอร์ จ ำนวน 1 แพ็ค          47,080.00         47,080.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีอำร์พีเจ ซัพพลำย 
เป็นเงิน 47,080 บำท

หจก.วีอำร์พีเจ ซัพพลำย 
เป็นเงิน 47,080 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/92 
ลว.15 ส.ค.62

13 จำ้งล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ ประจ ำปีงบ 
2562

       105,600.00       105,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.กนัตพัชร์แอร์เซอร์วิส 
จ ำกดั เป็นเงิน 105,600 
บำท

บ.กนัตพัชร์แอร์เซอร์วิส 
จ ำกดั เป็นเงิน 105,600 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0402.4/26 
ลว.1 พ.ย.61

14 ซ่อมบ ำรุงรักษำระบบสำรบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์ ประจ ำปีงบ 2562

       140,000.00       140,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซอฟต์ไวบ์ จ ำกดั เป็นเงิน
 70,000 บำท

บ.ซอฟต์ไวบ์ จ ำกดั เป็นเงิน
 70,000 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0402.4/17 
ลว.31 ต.ค.61

15 จำ้งซ่อมกล้องจลุทรรศน์อเิล็กตรอนแบบ
ส่องกรำด

         52,002.00         52,002.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอบโซเทค จ ำกดั เป็นเงิน
 52,002 บำท

บ.แอบโซเทค จ ำกดั เป็นเงิน
 52,002 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/117 
ลว.26 ส.ค.62



16 ไฟไซเรนสีแดง จ ำนวน 2 ชุด          36,000.00         36,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ำกดั 
เป็นเงิน 36,000 บำท

บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ำกดั 
เป็นเงิน 36,000 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/109 
ลว.21 ส.ค.62

17 พระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจำ้ฯ
พร้อมกรอบ และธงพระนำมำภิไธย ส.ท. 
จ ำนวน 2 รำยกำร

           2,000.00           2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธงวันชำติ เป็นเงิน 
2,000 บำท

ร้ำนธงวันชำติ เป็นเงิน 
2,000 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

361/2562 ลว.
31 พ.ค.62

18 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 5 อนั               599.20              599.20 เฉพำะเจำะจง หจก.สำกลตรำยำงและกำร
พิมพ์ เป็นเงิน 599.20 บำท

หจก.สำกลตรำยำงและกำร
พิมพ์ เป็นเงิน 599.20 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

515/2562 ลว.
16 ส.ค.62

19 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร          14,120.00         14,120.00 เฉพำะเจำะจง  บ. เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 14,120 
บำท

 บ. เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 14,120 
บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/123 
ลว.29 ส.ค.62

20 วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 รำยกำร          46,769.70         46,769.70 เฉพำะเจำะจง บ. ยแูอนด์วี โฮลด้ิง จ ำกดั 
เงิน 46,769.70 บำท

บ. ยแูอนด์วี โฮลด้ิง จ ำกดั 
เงิน 46,769.70 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/97 
ลว.16 ส.ค.62

21 วัสดุอปุกรณ์ส ำหรับท ำหลังคำโครงเหล็ก
บริเวณระเบียงห้องประชุมใหญ่ อำคำร 1
 ชั้น 2

         40,000.00         40,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเสริม กนัจนัทวงศ์ 
เป็นเงิน 40,000 บำท

นำยบุญเสริม กนัจนัทวงศ์ 
เป็นเงิน 40,000 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/169 
ลว.17 ก.ย.62

22 จำ้งถำ่ยเอกสำรพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ

           5,142.00           5,142.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอม็.พ.ีเซ็นเตอร์ เป็น
เงิน 5,142 บำท

ร้ำน เอม็.พี.เซ็นเตอร์ เป็น
เงิน 5,142 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/164 
ลว.16 ก.ย.62

23 น้ ำมันเชื้อเพลิง            2,000.00           2,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ปิโตรเล่ียม (ไทรน้อย) 
จ ำกดั เป็นเงิน 1,300 บำท

บ.ปิโตรเล่ียม (ไทรน้อย) 
จ ำกดั เป็นเงิน 1,300 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

รำยงำนขอควำม
เห็นชอบ 
587/2562 ลว.
11 ก.ย.62



24 วัสดุซ่อมบ ำรุงแผงวงจร High Voltage 
Power Supply จ ำนวน 4 ชุด

         64,200.00         64,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิสเต็ม ควอลิต้ี แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ จ ำกดั เป็นเงิน
 64,200 บำท

บ.ซิสเต็ม ควอลิต้ี แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ จ ำกดั เป็นเงิน
 64,200 บำท

เป็นรำคำที่
เหมำะสม

0502.4/112 
ลว.22 ส.ค.62

25 วัสดุวิทยำศำสตร์และสำรเคมี จ ำนวน 1 
รำยกำร

         17,355.40         17,355.40 เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีเค ซำยเอนซ์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 17,355.40 บำท

บ.ทีทีเค ซำยเอนซ์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 17,355.40 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/120 
ลว.27 ส.ค.62

26 อะไหล่เคร่ืองกรองน้ ำห้องปฏิบัติกำร 
จ ำนวน 1 ชุด

         31,886.00         31,886.00 เฉพาะเจาะจง บ.แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกดั
 เป็นเงิน 31,886 บำท

บ.แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกดั
 เป็นเงิน 31,886 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/108 
ลว.21 ส.ค.62

27 จำ้งเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศพร้อม
คนขบัและน้ ำมันเชื้อเพลิง จ ำนวน 1 คัน

         31,000.00         31,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยม์งคลทัวร์ เป็น
เงิน 31,000 บำท

หจก.ทรัพยม์งคลทัวร์ เป็น
เงิน 31,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/154 
ลว.10 ก.ย.62

28 สำรเคมี จ ำนวน 5 รำยกำร          26,798.15         26,798.15 เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีเค ซำยเอนซ์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 26,798.15  บำท

บ.ทีทีเค ซำยเอนซ์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 26,798.15  บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/100 
ลว.19 ส.ค.62

29 จำ้งสอบเทียบเคร่ืองมือและอปุกรณ์
วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร

           9,309.00           9,309.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีเค ซำยเอนซ์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 9,309  บำท

บ.ทีทีเค ซำยเอนซ์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 9,309  บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/106 
ลว.21 ส.ค.62

30 ผัก จ ำนวน 2 รำยกำร            2,150.00           2,150.00 เฉพาะเจาะจง นำงสำวรัตนำ นะวะสีมำ 
เป็นเงิน 2,150 บำท

นำงสำวรัตนำ นะวะสีมำ 
เป็นเงิน 2,150 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

510/2562 ลว.
15 ส.ค.62

31 วัสดุประกอบติดต้ังหัววัดรังสีใต้น้ ำทะเล 
จ ำนวน 8 รำยกำร

         10,907.26         10,907.26 เฉพาะเจาะจง บ.โชคไพลินมัน่ค่ัง เป็นเงิน 
10,907.26 บำท

บ.โชคไพลินมัน่ค่ัง เป็นเงิน 
10,907.26 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/162 
ลว.16 ก.ย.62

32 จำ้งเหมำรถตู้พร้อมคนขบัและน้ ำมัน
เชื้อเพลิง จ ำนวน 2 คัน

           7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง นำยธรีพิพัฒน์ พำนนำค เป็น
เงิน 7,000 บำท

นำยธรีพิพัฒน์ พำนนำค เป็น
เงิน 7,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

519/2562 ลว.
19 ส.ค.62



33 สำรเคมี จ ำนวน 1 รำยกำร            4,023.20           4,023.20 เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์กนิเอลเมอร์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 4,023.20 บำท

บ.เพอร์กนิเอลเมอร์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 4,023.20 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

498/2562 ลว.
13 ส.ค.62

34 วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร            5,296.50           5,296.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีไนนทิไนน เป็นเงิน 
5,296.50 บำท

หจก.ทีทีไนนทิไนน เป็นเงิน 
5,296.50 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/102 
ลว.19 ส.ค.62

35 น้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์            1,100.00           1,100.00 เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.จนัทร์ประสิทธื
ปิโตรเลียม กม.100 เป็นเงิน
 1,100 บำท

สน.ปตท.บจ.จนัทร์ประสิทธื
ปิโตรเลียม กม.100 เป็นเงิน
 1,100 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

593/2562 ลว.
13 ก.ย.62

36 วัสดุส ำหรับงำนประชำสัมพันธ์ ปส.          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร้ำนค้ำยอ่ย เป็นเงิน 
4,300 บำท 2. ร้ำนค้ำยอ่ย
 เป็นเงิน 3,684 บำท 3. 
ร้ำนค้ำยอ่ย เป็นเงิน 4,499
 บำท 4. ร้ำนค้ำยอ่ย เป็น
เงิน 4,935 บำท 5. 
ร้ำนค้ำยอ่ย เป็นเงิน 2,582
 บำท

1. ร้ำนค้ำยอ่ย เป็นเงิน 
4,300 บำท 2. ร้ำนค้ำยอ่ย
 เป็นเงิน 3,684 บำท 3. 
ร้ำนค้ำยอ่ย เป็นเงิน 4,499
 บำท 4. ร้ำนค้ำยอ่ย เป็น
เงิน 4,935 บำท 5. 
ร้ำนค้ำยอ่ย เป็นเงิน 2,582
 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

555/2562 ลว.
28 ส.ค.62

37 พิมพ์หนังสือพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559จ ำนวน 
3,500 เล่ม

       101,864.00       101,864.00 เฉพาะเจาะจง บ. อสิระดี จ ำกดั เป็นเงิน 
101,864 บำท

บ. อสิระดี จ ำกดั เป็นเงิน 
101,864 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/138 
ลว. 3 ก.ย.62

38 จำ้งปรับปรุงหลังคำอำคำร 10        330,680.00       330,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจ.พี.บิวเดอร์ จ ำกดั เป็น
เงิน 330,680 บำท

บ.เจ.พี.บิวเดอร์ จ ำกดั เป็น
เงิน 330,680 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/167 
ลว.17 ก.ย.62

39 อะไหล่ ph meter จ ำนวน 1 ชิ้น          13,578.30         13,578.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีเค ซำยเอนซ์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 13,578.30 บำท

บ.ทีทีเค ซำยเอนซ์ จ ำกดั 
เป็นเงิน 13,578.30 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/93 
ลว.16 ส.ค.62



40 น้ ำมัน ส ำหรับกล้องจลุทรรศน์ จ ำนวน 2
 รำยกำร

           8,600.00           8,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.รัชมอร์ พรีซิชั่น จ ำกดั 
เป็นเงิน 8,600 บำท

บ.รัชมอร์ พรีซิชั่น จ ำกดั 
เป็นเงิน 8,600 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/107 
ลว.21 ส.ค.62

41 ขวดใส่สำรเภสัช จ ำนวน 5 ml          29,000.00         29,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีไอดีสก ์จ ำกดั เป็นเงิน 
29,000 บำท

บ.ซีไอดีสก ์จ ำกดั เป็นเงิน 
29,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/94ลว.
16 ส.ค.62

42 อปุกรณ์ใช้ตรวจสอบและประเมินควำม
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี จ ำนวน 
13 รำยกำร

         35,000.00         35,000.00 เฉพาะเจาะจง นำยภมร สืบขวัญ เป็นเงิน 
35,000 บำท

นำยภมร สืบขวัญ เป็นเงิน 
35,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/172 
ลว.20 ก.ย.62

43 ซ่อม blower พัดลมดูดอำกำศเคร่ือง 
ICP-MS

         17,600.00         17,600.00 เฉพาะเจาะจง นำยเพทำย ศรีอทุัย เป็นเงิน
 17,600 บำท

นำยเพทำย ศรีอทุัย เป็นเงิน
 17,600 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/139 
ลว.3 ก.ย.62

44 จำ้งสอบเทียบพร้อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือ
ในห้องปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 งำน

           3,691.50           3,691.50 เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติกำร จ ำกดั เป็น
เงิน 3,691.50 บำท

บ.ห้องปฏิบัติกำร จ ำกดั เป็น
เงิน 3,691.50 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

478/2562 ลว.
9 ส.ค.62

45 วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร  25,038 บำท  25,038 บำท เฉพาะเจาะจง บ.นำกำเซ่ จ ำกดั เป็นเงิน 
25,038 บำท

บ.นำกำเซ่ จ ำกดั เป็นเงิน 
25,038 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/111 
ลว.22 ส.ค.62

46 วัสดุและอปุกรณ์จดักจิกรรม จ ำนวน 1 
งำน

         15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กำญจนำ จงวัฒนะคงคำ
 เป็นเงิน 15,000 บำท

น.ส.กำญจนำ จงวัฒนะคงคำ
 เป็นเงิน 15,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

603/2562 ลว.
19 ก.ย.62

47 ซ้ืออปุกรณ์ตกแต่งสถำนที่จดักจิกรรม
เยี่ยมชมสถำนที่เฝ้ำตรวจนิวไคลด์
กมัมันตรังสี RN 65

           3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นำยแผน แสงพรมมำ เป็น
เงิน 3,000 บำท

นำยแผน แสงพรมมำ เป็น
เงิน 3,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รำยงำนขอควำม
เห็นชอบ 
0503.4/761 
ลว.12 ก.ย.62



48 จำ้งเหมำรถตู้พร้อมคนขบัและน้ ำมัน
เชื้อเพลิง จ ำนวน 1 คัน

           5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นำยภูษิต แสนทวี เป็นเงิน 
5,000 บำท

นำยภูษิต แสนทวี เป็นเงิน 
5,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รำยงำนขอควำม
เห็นชอบ 
600/2562 ลว.
17 ก.ย.62

49 ค่ำผ่ำนทำงพิเศษส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง               600.00              600.00 เฉพาะเจาะจง กำรทำงพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 600 บำท

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 600 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รำยงำนขอควำม
เห็นชอบ 
549/2562 ลว.
27 ส.ค.652

50 แรคอะลูมิเนียมวำงหลอดทดลอง จ ำนวน
 2 อนั

         17,000.00         17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 17,000 บำท

บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 17,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/98 
ลว.16 ส.ค.62

51 สำรเคมีและวัสดุ จ ำนวน 8 รำยกำร          45,731.80         45,731.80 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บ ลีดเดอร์ จ ำกดั เป็น
เงิน 45,731.80 บำท

บ.แล็บ ลีดเดอร์ จ ำกดั เป็น
เงิน 45,731.80 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/105 
ลว.20 ส.ค.62

52 จำ้งตัดหญ้ำสถำนีเฝ้ำตรวจนิวไคลด์
กมัมันตรังสี งวดที่ 7

           4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นำยวรชัย พำหลง เป็นเงิน 
4,000 บำท

นำยวรชัย พำหลง เป็นเงิน 
4,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0406.1.1/79 
ลว.27 ก.พ.62

53 ตู้เกบ็เคร่ืองมือแบบดูดควำมชื้น จ ำนวน 
2 ตู้

       162,692.00       162,692.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 162,692 บำท

บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 162,692 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

3/2562 ลว.31
 ต.ค.62

54 เคร่ืองส ำรวจรังสีเอก็ซ์ จ ำนวน 6 เคร่ือง     1,015,200.00    1,015,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 1,015,200 บำท

บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 1,015,200 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

13/2562 ลว. 8
 ม.ค.62

55 เคร่ืองส ำรวจรังสีนิวตรอน จ ำนวน 3 
เคร่ือง

       717,600.00       717,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 7,176,000 บำท

บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 7,176,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

16/2562 ลว.8
 ม.ค.62



56 เคร่ืองส ำรวจรังสีแกมมำอตัรำปริมำณ
รังสีต่ ำUR จ ำนวน 6 เคร่ือง

       714,840.00       714,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 714,840,000 
บำท

บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 714,840,000 
บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

12/2562 ลว.7
 ม.ค.62

57 เคร่ืองส ำรวจรังสีแกมมำอตัรำปริมำณ
รังสีปำนกลำง-สูง (mR) จ ำนวน 7 เคร่ือง

       850,000.00       850,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 850,000บำท

บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 850,000บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

14/2562 ลว.8
 ม.ค.62

58 เคร่ืองส ำรวจรังสีแกมมำอตัรำปริมำณ
รังสีสูง จ ำนวน 3 เคร่ือง

    1,159,000.00    1,159,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 1,159,000บำท

บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 1,159,000บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

6/2562 ลว.24
 ธ.ค.62

59 โต๊ะหมูบู่ชำ จ ำนวน 1 ชุด          14,000.00         14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนบัวฉตัร เป็นเงิน 
14,000 บำท

ร้ำนบัวฉตัร เป็นเงิน 
14,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/135 
ลว.5 เม.ย.62

60 เคร่ืองหำพิกดัสัญญำณดำวเทียมและ
แผนที่ จ ำนวน 2 เคร่ือง

         49,990.40         49,990.40 เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลไฟว์ จ ำกดั เป็น
เงิน 49,990.40 บำท

บ.โกลบอลไฟว์ จ ำกดั เป็น
เงิน 49,990.40 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0403/1 ลว.25
 ต.ค.62

61 เคร่ืองส ำรวจรังสีแบบระบุชนิดไอโซโทป
รังสี จ ำนวน 2 เคร่ือง

    2,980,000.00    2,980,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 29,800,00บำท

บ.เอช.ว.ีที.ซัพพลำย จ ำกดั 
เป็นเงิน 29,800,00บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

7/2562 ลว.24
 ธ.ค.61

62 เคร่ืองวัดปริมำณรังสีแบบแยกนิวไคลด์ 
พร้อมหัววัดนิวตรอน

    2,875,000.00    2,875,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ำกดั 
เป็นเงิน 2,875,000 บำท

บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ำกดั 
เป็นเงิน 2,875,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

10/2562 ลว.2
 ม.ค.62

63 จำ้งปรับปรุงห้องน้ ำและห้อง
อเนกประสงค์ ชั้น 6 อำคำร 1

       199,822.50       199,822.50 เฉพาะเจาะจง บ.เจ.พี.บิวเดอร์ จ ำกดั เป็น
เงิน 199,822.50 บำท

บ.เจ.พี.บิวเดอร์ จ ำกดั เป็น
เงิน 199,822.50 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/129 
ลว.30 ส.ค.62

64 จำ้งท ำพวงมำลำ จ ำนวน 1 พวง            1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนดอกไม้ปัทมวรรณ เป็น
เงิน 1,500 บำท

ร้ำนดอกไม้ปัทมวรรณ เป็น
เงิน 1,500 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

39/2563 ลว.
15 ต.ค.62



65 จำ้งท ำพำนพุ่มดอกไม้สด จ ำนวน 1 พวง            2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนดอกไม้ปัทมวรรณ เป็น
เงิน 2,000 บำท

ร้ำนดอกไม้ปัทมวรรณ เป็น
เงิน 2,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รำยงำนขอควำม
เห็นชอบ 
21/2563 ลว.
18 ต.ค.62

66 จำ้งเหมำบริกำรคนพิกำรปฏิบัติงำนใน 
ปส. ต ำแหน่งเจำ้หน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
จ ำนวน 12 เดือน

       180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ สีมีงำน เป็น
เงิน 180,000 บำท

น.ส.อรวรรณ สีมีงำน เป็น
เงิน 180,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/21 
ลว.31 ต.ค.61

67 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน
ในภำรกจิของศปส. ภำคเหนือ จ.เชียงใหม่
 ต ำแหน่งเจำ้หน้ำที่บริหำรและ
ประสำนงำนทั่วไป จ ำนวน 12 เดือน

       180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นำยธีรพงษ์ สีทอง เป็นเงิน 
180,000 บำท

นำยธีรพงษ์ สีทอง เป็นเงิน 
180,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/18 
ลว.31 ต.ค.61

68 จำ้งพิมพ์เอกสำรประกอบกำรประชุม
คณะท ำงำนพิจำรณำควำมปลอดภัยของ
พื้นที่เพื่อต้ังสถำนประกอบกำรทำง
นิวเคลียร์

              238.00              238.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำน เอม็.พ.ีเซ็นเตอร์ เป็น
เงิน 238 บำท

ร้ำน เอม็.พี.เซ็นเตอร์ เป็น
เงิน 238 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รำยงำนขอควำม
เห็นชอบ 
66/2563 ลว.
31 ต.ค.62

69 จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน
ในภำรกจิของศปส. ภำค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ จ.ขอนแกน่ 
ต ำแหน่งเจำ้หน้ำที่บริหำรและ
ประสำนงำนทั่วไป จ ำนวน 12 เดือน

       180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นำยพิศิษฎ์ สุวรรณ์ดวง เป็น
เงิน 180,000 บำท

นำยพิศิษฎ์ สุวรรณ์ดวง เป็น
เงิน 180,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/19 
ลว.31 ต.ค.61

70 จำ้งเหมำบริกำรคนพิกำรปฏิบัติงำนใน 
ปส. ต ำแหน่งเจำ้หน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
ต ำแหน่งเจำ้หน้ำที่จดัเล้ียง กลุ่ม
อ ำนวยกำร จ ำนวน 12 เดือน

       138,000.00       138,000.00 เฉพาะเจาะจง นำงสำวจนัจริำ วงค์พิพันธ์ 
เป็นเงิน 11,500 บำท

นำงสำวจนัจริำ วงค์พิพันธ์ 
เป็นเงิน 11,500 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/23 
ลว.31 ต.ค.61



71 จำ้งเหมำบริกำรคนพิกำรปฏิบัติงำนใน 
ปส. ต ำแหน่งเจำ้หน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
กลุ่มบริหำรงำนคลัง จ ำนวน 12 เดือน

       165,000.00       165,000.00 เฉพาะเจาะจง นำยธีรพร เตียเจริญชัยโชติ 
เป็นเงิน 165,000 บำท

นำยธีรพร เตียเจริญชัยโชติ 
เป็นเงิน 165,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/1 ลว.9
 ต.ค.61

72 จำ้งเหมำบริกำรคนพิกำรปฏิบัติงำนใน 
ปส. ต ำแหน่งเจำ้หน้ำที่ธุรกำร กลุ่ม
บริหำรงำนคลัง จ ำนวน 12 เดือน

       138,000.00       138,000.00 เฉพาะเจาะจง นำยยทุธกร โสภำ เป็นเงิน 
138,000 บำท

นำยยทุธกร โสภำ เป็นเงิน 
138,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/22 
ลว.31 ต.ค.61

73 เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 2 ชุด          93,732.00         93,732.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ ลิงค์ เอน็จเินียร่ิง 
จ ำกดั เป็นเงิน 93,732 
บำท

บ.เอน็ ลิงค์ เอน็จเินียร่ิง 
จ ำกดั เป็นเงิน 93,732 
บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/66 
ลว.28 ม.ิย.62

74 เคร่ืองสแกนเนอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง          35,310.00         35,310.00 เฉพาะเจาะจง บ.แวค รีเสิร์ช จ ำกดั เป็นเงิน
 35,310 บำท

บ.แวค รีเสิร์ช จ ำกดั เป็นเงิน
 35,310 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/56 
ลว.26 ม.ิย.62

75 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 เคร่ือง          39,804.00         39,804.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซำยน์ ฟรำยเดย ์จ ำกดั 
เป็นเงิน 39,804 บำท

บ.ดีซำยน์ ฟรำยเดย ์จ ำกดั 
เป็นเงิน 39,804 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/69 
ลว.28 ม.ิย.62

76 เคร่ืองวัดอณุหภูมิ จ ำนวน 1 เคร่ือง          27,820.00         27,820.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บ เอก็ซเพิร์ท จ ำกดั 
เป็นเงิน 27,820 บำท

บ.แล็บ เอก็ซเพิร์ท จ ำกดั 
เป็นเงิน 27,820 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/59 ลว.
 26 มิ.ย.62

77 ระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับโปรแกรม
ประเมินกำรแพร่กระจำยวัสดุกมัมันตรังสี
เกดิเหตุฉกุเฉนิทำงนิวเคลียร์และรังสี 
จ ำนวน 1 ระบบ

    1,900,000.00    1,900,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรพลอะนำลิติคอล จ ำกดั
 เป็นเงิน 1,900,000 บำท

บ.พรพลอะนำลิติคอล จ ำกดั
 เป็นเงิน 1,900,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

18/2562 ลว.5 
เมษำยน 2562

78 จำ้งท ำแท่นบรรยำยแบบเด่ียวและแท่น
บรรยำยแบบคู่พร้อมโลโกแ้ละตัวอกัษร 
จ ำนวน 2 ตัว

       105,395.00       105,395.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมกำ้ พำวเวอร์ คอม 
จ ำกดั เป็นเงิน 105,395 
บำท

บ.เมกำ้ พำวเวอร์ คอม 
จ ำกดั เป็นเงิน 105,395 
บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/67 
ลว.28 ม.ิย.62



79 เกำ้อี้ผู้บริหำร 1 ตัว เกำ้อี้รับรอง 2 ตัว          23,433.00         23,433.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมกำ้ พำวเวอร์ คอม 
จ ำกดั เป็นเงิน 23,433 
บำท

บ.เมกำ้ พำวเวอร์ คอม 
จ ำกดั เป็นเงิน 23,433 
บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/53 
ลว.26 ม.ิย.62

80 เคร่ืองพิมพ์บัตรประจ ำตัวเจำ้หน้ำที่ของรัฐ
 จ ำนวน 1 เคร่ือง

         70,620.00         70,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค 
ซัพพลำย จ ำกดั เป็นเงิน 
70,620 บำท

บ.โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค 
ซัพพลำย จ ำกดั เป็นเงิน 
70,620 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/51 
ลว.25 ม.ิย.62

81 ตู้อบ (Universal oven) จ ำนวน 1 เคร่ือง          44,490.00         44,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บ เอก็ซเพิร์ท จ ำกดั 
เป็นเงิน 27,820 บำท

บ.แล็บ เอก็ซเพิร์ท จ ำกดั 
เป็นเงิน 27,820 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/60 
ลว.26 ม.ิย.62

82 กล้องวัดมุมพร้อมฐำนต้ังและอปุกรณ์
ประกอบส ำหรับจดัต ำแหน่งระบบวัด
ปริมำณรังสีปฐมภูมิ  จ ำนวน 2 ชุด

       120,000.00       120,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แซนต้ำ เทคโนโลย ีจ ำกดั 
เป็นเงิน 120,000 บำท

บ.แซนต้ำ เทคโนโลย ีจ ำกดั 
เป็นเงิน 120,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/141 
ลว.3 ก.ย.62

83 ตู้ดูดควำมชื้น จ ำนวน 3 ตู้        128,400.00       128,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีไอดีสก ์จ ำกดั เป็นเงิน 
128,400 บำท

บ.ซีไอดีสก ์จ ำกดั เป็นเงิน 
128,400 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/133 
ลว.2 ก.ย.62

84 ซิงค์ล้ำงจำน 2 หลุม สแตนเลส จ ำนวน 1
 ชุด

         26,750.00         26,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.อสีท์ ล้ำนช้ำง จ ำกดั เป็น
เงิน 26,750

บ.อสีท์ ล้ำนช้ำง จ ำกดั เป็น
เงิน 26,750

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/132 
ลว.2 ก.ย.62

85 เคร่ืองลดควำมชื้น จ ำนวน 1 เคร่ือง          27,285.00         27,285.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน็เนอร์ยี่ โซลุชั่น แอนด์ 
เทคโนโลย ีจ ำกดั เป็นเงิน 
27,285 บำท

บ.เอน็เนอร์ยี่ โซลุชั่น แอนด์ 
เทคโนโลย ีจ ำกดั เป็นเงิน 
27,285 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/40 
ลว.20 ม.ิย.62

86 หัววัดรังสีชนิดโซเดียมไอดอไดน์ (sodium
 lodine) และประมวลผล จ ำนวน 1 ชุด

       600,000.00       600,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จรินที แอสโซซิเอสท์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 600,000 
บำท

บ.จรินที แอสโซซิเอสท์ 
จ ำกดั เป็นเงิน 600,000 
บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

21/2562 ลว.
15 ก.พ.62



87 เคร่ืองอเิล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ (ESR) 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

  12,440,000.00  12,440,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซินเทค อนิโนเวชั่น จ ำกดั 
เป็นเงิน 1,2440,000 บำท

บ.ซินเทค อนิโนเวชั่น จ ำกดั 
เป็นเงิน 1,2440,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

9/2562 ลว.27
 ธ.ค.61

88 โต๊ะหมูบู่ชำ จ ำนวน 1 ชุด          12,500.00         12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนธงวันชำติ เป็นเงิน 
12,500 บำท

ร้ำนธงวันชำติ เป็นเงิน 
12,500 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/143 
ลว.4 ก.ย.62

89 สว่ำนไร้สำย จ ำนวน 1 ชุด            6,634.00           6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภณรัตน์ ไลท์ต้ิง จ ำกดั 
เป็นเงิน 6,634 บำท

บ.ภณรัตน์ ไลท์ต้ิง จ ำกดั 
เป็นเงิน 6,634 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/28 
ลว.30 ส.ค.62

90 ระบบป้องกนัและเคร่ืองมือส ำหรับ
เจำ้หน้ำที่ระงับเหตุฉกุเฉนิทำงนิวเคลียร์
และรังสี จ ำนวน 1 ระบบ

    2,900,000.00    2,900,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรพลอะนำลิติคอล จ ำกดั
 เป็นเงิน 2,900,000 บำท

บ.พรพลอะนำลิติคอล จ ำกดั
 เป็นเงิน 2,900,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

17/2562 ลว.
18 ม.ค.62

91 ระบบวิเครำะห์แกมมำแบบสเปคโตรเมท
รีภำคสนำมพร้อมระบบประเมินต ำแหน่ง
วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกมัมันตรังสี 
จ ำนวน 1 ระบบ

  10,880,000.00  10,880,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ำกดั 
เป็นเงิน 10,880,000 บำท

บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ำกดั 
เป็นเงิน 10,880,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

8/2562 ลว.26
 ธ.ค.61

92 กล้องงูพร้อมจอแสดงผลและแบตเตอร่ี 
จ ำนวน 2 ตัว

         46,000.00         46,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ำกดั 
เป็นเงิน 46,000 บำท

บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ำกดั 
เป็นเงิน 46,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/160 
ลว.13 ก.ย.62

93 จอมอนิเตอร์ จ ำนวน 2 จอ          13,096.80         13,096.80 เฉพาะเจาะจง บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ำกดั 
เป็นเงิน 130,96.80 บำท

บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ำกดั 
เป็นเงิน 130,96.80 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/163 
ลว. 16 ก.ย.62

94 จำ้งพัฒนำระบบเชื่อมโยงขอ้มูลใบแจง้
ขอ้เท็จจริงกบัผู้ประกอบกำรและกำร
เชื่อมโยงขอ้มูลทะเบียนกบัระบบ 
national single window (NSW) 
จ ำนวน 1 ระบบ

    5,130,000.00    5,130,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์ดำต้ำซิสเต็ม 
แอนด์ โซลูชั่น จ ำกดั เป็น
เงิน 5,130,000 บำท

บ.คอมพิวเตอร์ดำต้ำซิสเต็ม 
แอนด์ โซลูชั่น จ ำกดั เป็น
เงิน 5,130,000 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

14/2561 ลว. 
28 ก.พ.62



95 กล้องวงจรปิดและระบบควบคุมกำรเขำ้
ออกห้อง Data Center จ ำนวน 2 
รำยกำร

         61,525.00         61,525.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไมร่ำ เทคโนโลย ีจ ำกดั 
เป็นเงิน 61,525 บำท

บ.ไมร่ำ เทคโนโลย ีจ ำกดั 
เป็นเงิน 61,525 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/57 
ลว.26 ม.ิย.62

96 ชุดโต๊ะเกำ้อี้ส ำหรับใช้ประชุมของผู้บริหำร
 จ ำนวน 1 ชุด

           8,560.00           8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.อสีท์ ล้ำนช้ำง จ ำกดั เป็น
เงิน 8,560 บำท

บ.อสีท์ ล้ำนช้ำง จ ำกดั เป็น
เงิน 8,560 บำท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/127 
ลว.30 ส.ค.62






