
ล ำดบั
ที

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้ำง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

๑ จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ภารกขิของ ศปส.จ.ระยอง ต าแหน่ง
เจา้หน้าที่บริหารและประสานงานทั่วไป  
จ านวน 12 เดือน

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.องัขณา ตาพรม จ านวน
 12 เดือน เป็นเงิน 
180,000 บาท

น.ส.องัขณา ตาพรม จ านวน
 12 เดือน เป็นเงิน 
180,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/20 
ลว.31 ต.ค.61

๒ วัสดุและสารเคมี จ านวน 8 รายการ 13,626.45 13,626.45 เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีเอม็.เมดิคอล เป็นเงิน
 13,626.45 บาท

หจก.บ.ีเอม็.เมดิคอล เป็นเงิน
 13,626.45 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/96 
ลว.16 ส.ค.62

๓ ค่าบริการยา้ยพร้อมติดต้ังแอร์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน S.R.แอร์ เซอร์วิส เป็น
เงิน 7,000 บาท

ร้าน S.R.แอร์ เซอร์วิส เป็น
เงิน 7,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/144 
ลว. 4 ก.ย.62

๔ จา้งถา่ยเอกสารแบบพิมพ์เขยีวพร้อมสแกน            1,273.30             1,273.30 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกบลูพร้ินต์เซอร์วิส
 จ ากดั เป็นเงิน 1,273.30
 บาท

บ.บางกอกบลูพร้ินต์เซอร์วิส
 จ ากดั เป็นเงิน 1,273.30
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0402.4/571 
ลว. 1 พ.ค.62

5 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน ฮค-7381

           2,565.86             2,565.86 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า บัลส์ จ ากดั เป็น
เงิน 2,565.86 บาท

บ.โตโยต้า บัลส์ จ ากดั เป็น
เงิน 2,565.86 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

78/2563 ลว. 8
 พ.ย.62

6 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน ฮค-7380

           2,565.86             2,565.86 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า บัลส์ จ ากดั เป็น
เงิน 2,565.86 บาท

บ.โตโยต้า บัลส์ จ ากดั เป็น
เงิน 2,565.86 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

107/2563 ลว.
13 พ.ย.62

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน  ปีงบประมำณ ๒๕๖3
ส ำนักงำนปรมำณเูพ่ือสันติ

วนัที ่ เดอืน 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒



7 จา้งท าตรายาง จ านวน 10 รายการ            1,102.10             1,102.10 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน 1,102.10 
บาท

หจก.สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน 1,102.10 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

100/2563 ลว.
12 พ.ย.62

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ            3,274.20             3,274.20 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.พี.แมททีเรียล 
แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 
3,274.20 บาท

หจก. เค.พี.แมททีเรียล 
แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 
3,274.20 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

36/2563 ลว. 7
 ต.ค.62

9 ซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และ
 Switch 17 port จ านวน 1 งาน

         13,910.00           13,910.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐกฤตา สมศรี เป็นเงิน
 13,910 บาท

น.ส.ณัฐกฤตา สมศรี เป็นเงิน
 13,910 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/52 
ลว.20 พ.ย.62

10 ฟิลม์กรองแสงพร้อมติดต้ังกบัรถยนต์
ส่วนกลาง ปส. จ านวน 7 คัน

         25,200.00           25,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญหทัย ยิ่งถาวร 
เป็นเงิน 25,200 บาท

นางสาวขวัญหทัย ยิ่งถาวร 
เป็นเงิน 25,200 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/29 
ลว.6 พ.ย.62

11 จา้งท าตรายาง จ านวน 8 อนั            1,059.30             1,059.30 เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน 1,059.30 
บาท

หจก.สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน 1,059.30 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

136/2563 ลว.
 20 พ.ย.62

12 หมึกพิมพ์ จ านวน 2 รายการ          16,349.60           16,349.60 เฉพาะเจาะจง บ.ที.เค.ที.โปรเฟสชั่นนอล 
จ ากดั เป็นเงิน 16,349.60
 บาท

บ.ที.เค.ที.โปรเฟสชั่นนอล 
จ ากดั เป็นเงิน 16,349.60
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/56 
ลว.21 พ.ย.62

13 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 รายการ        153,092.50         153,092.50 เฉพาะเจาะจง บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ากดั 
ป็นเงิน 153,092.50 บาท

บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ากดั 
ป็นเงิน 153,092.50 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/3 ลว.
16 ต.ค.62

14 จา้งสอบเทียบไม้บรรทัด จ านวน 1 งาน            1,284.00             1,284.00 เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติกลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

บ.ห้องปฏิบัติกลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

เป็นราคาที่
เหมาะสม

85/2563 ลว.
11 พ.ย.62

15 วัสดุและสุขภัณฑ์ห้องน้ าผู้บริหาร จ านวน 4
 รายการ

         14,702.00           14,702.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั เป็นเงิน 14,702 
บาท

บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั เป็นเงิน 14,702 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/50 
ลว.18 พ.ย.62



16 กระดาษกรอง จ านวน 5 กล่อง          28,890.00           28,890.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาเทอร์โน่ จ ากดั เป็นเงิน
 28,890 บาท

บ.มาเทอร์โน่ จ ากดั เป็นเงิน
 28,890 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/63 
ลว.26 พ.ย.62

17 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง            8,000.00             8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธิ์ ท้วมเพ็ง เป็น
เงิน 8,000 บาท

นายบุญฤทธิ์ ท้วมเพ็ง เป็น
เงิน 8,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/73 
ลว.29 พ.ย.62

18 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประจ า
สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กมัมันตรังสี งวดที่ 
6 เดือนตุลาคม 2562

         20,000.00           20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินันท์ โสวนะ
ปรีชา เป็นเงิน 20,000 บาท

นางสาวศศินันท์ โสวนะ
ปรีชา เป็นเงิน 20,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0406.1.1/110
 ลว.29 เม.ย.62

19 วัสดุหมึกพิมพ์ จ านวน 2 รายการ          20,544.00           20,544.00 เฉพาะเจาะจง  บ.ที.เค.ที.โปรเฟสชั่นนอล 
จ ากดั เป็นเงิน 20,544 
บาท

 บ.ที.เค.ที.โปรเฟสชั่นนอล 
จ ากดั เป็นเงิน 20,544 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/37 
ลว.12 พ.ย.62

20 หมึกพิมพ์ จ านวน 7 รายการ          28,215.90           28,215.90 เฉพาะเจาะจง  บ.ที.เค.ที.โปรเฟสชั่นนอล 
จ ากดั เป็นเงิน 28,215.90
 บาท

 บ.ที.เค.ที.โปรเฟสชั่นนอล 
จ ากดั เป็นเงิน 28,215.90
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/21 
ลว.29 ต.ค.62

21 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดสถานีเฝ้า
ตรวจนิวไคลด์กมัตรังสี RN 65

           2,800.00             2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธิดา ทองคงหาญ 
เป็นเงิน 2,800 บาท

นางสาวพรธิดา ทองคงหาญ 
เป็นเงิน 2,800 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

120/2562 ลว.
18 ก.พ.62

22 จา้งตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์
กมัมันตรังสี RN 65

           4,000.00             4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรชัย พาหลง เป็นเงิน 
4,000 บาท

นายวรชัย พาหลง เป็นเงิน 
4,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

119/2562 ลว.
18 ก.พ.62

23 จา้งจดัท าฉากหลัง ขนาด 2.5 x 4 เมตร 
พร้อมติดต้ังและร้ือถอน จ านวน 1 ชุด

           5,000.00             5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแตงโมอิ้งเจต็ เป็นเงิน 
5,000 บาท

ร้านแตงโมอิ้งเจต็ เป็นเงิน 
5,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอความ
เห็นชอบ 
75/2563 ลว. 7
 พ.ย.62



24 น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ            1,570.00             1,570.00 เฉพาะเจาะจง 1. บ. บ้านใหม่ ปิโตรเลียม 
จ ากดั เป็นเงิน 900 บาท 2.
 บ. ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
เป็นเงิน 600 บาท 3. บมจ.
 ทางยกระดับดอนเมือง เป็น
เงิน 70 บาท

1. บ. บ้านใหม่ ปิโตรเลียม 
จ ากดั เป็นเงิน 900 บาท 2.
 บ. ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
เป็นเงิน 600 บาท 3. บมจ.
 ทางยกระดับดอนเมือง เป็น
เงิน 70 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

รายงานขอความ
เห็นชอบ 
102/2563 ลว.
12 พ.ย.62

25 จา้งเหมารถตู้พร้อมคนขบั จ านวน 7 วัน          22,000.00           22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแวน ทัวร์ เซอร์วิส 
เซอร์วิส เป็นเงิน 22,000 
บาท

ร้านแวน ทัวร์ เซอร์วิส 
เซอร์วิส เป็นเงิน 22,000 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/6 ลว. 
25 ต.ค.62

26 น้ ามันเชื้อเพลิง            3,770.40             3,770.40 เฉพาะเจาะจง 1. หจก.รัตนกลู กจิการ เป็น
เงิน 1,400 บาท 2. บ. 
สตาร์ คอร์ปอเรชั่น-แม่ปิง 
จ ากดั เป็นเงิน 2,250.40 
บาท 3. บ. ปตท. 
บริหารธุรกจิค้าปลีก จ ากดั 
เป็นเงิน 120 บาท

1. หจก.รัตนกลู กจิการ เป็น
เงิน 1,400 บาท 2. บ. 
สตาร์ คอร์ปอเรชั่น-แม่ปิง 
จ ากดั เป็นเงิน 2,250.40 
บาท 3. บ. ปตท. 
บริหารธุรกจิค้าปลีก จ ากดั 
เป็นเงิน 120 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

50/2563 ลว.
24 ต.ค.62

27 จา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจ าสถานีเฝ้า
ตรวจนิวไคลด์กมัมันตรังสี RN 65 งวดที่ 5

         20,000.00           20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินันท์ โสวนะ
ปรีชา เป็นเงิน 20,000 บาท

นางสาวศศินันท์ โสวนะ
ปรีชา เป็นเงิน 20,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0406.1.1/110
 ลว.29 เม.ย.62

28 น้ าด่ืม จ านวน 120 ถงั งวดที่ 1            8,346.00             8,346.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอม็.วอเตอร์ จ ากดั เป็น
เงิน 1,669.20 บาท

บ. เอม็.วอเตอร์ จ ากดั เป็น
เงิน 1,669.20 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/19 
ลว.28 ต.ค.62

29 ค่าผ่านทางพิเศษรถยนต์ส่วนกลาง ปส.               850.00                850.00 เฉพาะเจาะจง การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 850 บาท

การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เป็นเงิน 850 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0505.4/251 
ลว.24 ต.ค.62



30 น้ าด่ืม จ านวน 120 ถงั งวดที่ 2            1,669.20             1,669.20 เฉพาะเจาะจง บ. เอม็.วอเตอร์ จ ากดั เป็น
เงิน 1,669.20 บาท

บ. เอม็.วอเตอร์ จ ากดั เป็น
เงิน 1,669.20 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/19 
ลว.28 ต.ค.62

31 จา้งถา่ยเอกสารประกอบการประชุมคณะ
รัฐมตรีจ านวน 102 ชุด

              969.00                969.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี่ใหญ่ถา่ยเอกสาร เป็น
เงิน 969 บาท

ร้านพี่ใหญ่ถา่ยเอกสาร เป็น
เงิน 969 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

38/2563 ลว. 
11 ต.ค.62

32 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า 
หมายเลขทะเบียน ฮว-1814

           4,193.33             4,193.33 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า บัลส์ จ ากดั เป็น
เงิน 4,193.33 บาท

บ.โตโยต้า บัลส์ จ ากดั เป็น
เงิน 4,193.33 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

82/2563 ลว.8
 พ.ย.62

33 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง            4,500.00             4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย ศรีอทุัย เป็นเงิน
4,500 บาท

นายเพทาย ศรีอทุัย เป็นเงิน
4,500 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

106/2563 ลว.
13 พ.ย.62

34 กระบอกใส่ไส้กรองเคร่ืองกรองน้ าร้อน-น้ า
เยน็ จ านวน 1 อนั

              321.00                321.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเอกซัพพลายส์ จ ากดั 
เป็นเงิน 321 บาท

บ.แสงเอกซัพพลายส์ จ ากดั 
เป็นเงิน 321 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.5 (1) /
163 ลว.15 
พ.ย.62

35 เคร่ืองคิดเลข จ านวน 1 เคร่ือง            1,690.00             1,690.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 
เป็นเงิน 1,690 บาท

บ.ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 
เป็นเงิน 1,690 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

48/2563 ลว.
24 ต.ค.62

36 สีทาผนัง จ านวน 1 ถงั            3,210.00             3,210.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ เป็น
เงิน 3,210 บาท

หจก.ทวีศักด์ิเคหะภัณฑ์ เป็น
เงิน 3,210 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

79/2563 ลว.8
 พ.ย.62

37 ซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อน-เยน็ ชั้น 3 อาคาร 1            1,712.00             1,712.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเอกซัพพลายส์ จ ากดั 
เป็นเงิน 1,712 บาท

บ.แสงเอกซัพพลายส์ จ ากดั 
เป็นเงิน 1,712 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

109/2563 ลว.
 13 พ.ย.62

38 วัสดุอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ          21,357.20           21,357.20 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.พี.แมททีเรียล 
แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 
21,357.20 บาท

หจก. เค.พี.แมททีเรียล 
แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 
21,357.20 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/40 
ลว.13 พ.ย.62



39 วัสดุคอมพิวเตอร์ Power supply จ านวน 
1 รายการ

           1,669.20             1,669.20 เฉพาะเจาะจง บ.พี.พี.เอม็ ซัพพลาย จ ากดั 
เป็นเงิน 1,669.20 บาท

บ.พี.พี.เอม็ ซัพพลาย จ ากดั 
เป็นเงิน 1,669.20 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

143/2563 ลว.
25 พ.ย.62

40 จา้งเหมาเกบ็ตัวอยา่งขา้วสารและดิน จ.
เชียงราย

           1,000.00             1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิชชา จนิดาธรรม เป็น
เงิน 1,000 บาท

นายสุวิชชา จนิดาธรรม เป็น
เงิน 1,000 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

121/2563 ลว.
18 พ.ย.62

41 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน ฌย-1114 จ านวน 1 งาน

         10,673.25           10,673.25 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน ทวีทรัพย ์
จ ากดั เป็นเงิน 10,673.25
 บาท

บ.สยามนิสสัน ทวีทรัพย ์
จ ากดั เป็นเงิน 10,673.25
 บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/80 
ลว.3 ธ.ค.62

42 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน ฌย-1114 จ านวน 1 งาน

           8,684.12             8,684.12 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน ทวีทรัพย ์
จ ากดั เป็นเงิน 8,684.12 
บาท

บ.สยามนิสสัน ทวีทรัพย ์
จ ากดั เป็นเงิน 8,684.12 
บาท

เป็นราคาที่
เหมาะสม

0502.4/25 
ลว.1 พ.ย.62






