
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 งำนจ้ำงพิมพ์ข้อสอบ รอบท่ี 2 100,836.80 101,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.เค.เอส.สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 
จ ำกัด

100,836.80 บริษัท ที.เค.เอส.สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 
จ ำกัด

100,836.80 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
69/2564

2 มีนำคม 2564

2 งำนซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 2 เคร่ือง
(มวส.60-01-001-00768 / 59-01-001-00739

1,712.00 1,712.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุ๊ป จ ำกัด 1,712.00 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุ๊ป จ ำกัด 1,712.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
70/2564

4 มีนำคม 2564

3 สอบเทียบประสิทธิภำพตู้ปลอดเช้ือ
รหัส 54-07-112-00002
รหัส 54-07-112-00003
รหัส 56-07-112-00005
งำนย้ำยตู้ปลอดเช้ือ จำกอำคำร 3 ไปอำคำรสรีรวิทยำฯ
รหัส 54-07-112-00002
รหัส 54-07-112-00003

23,005.00 23,005.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แลบ เซอร์วิส 23,005.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แลบ เซอร์วิส 23,005.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
71/2564

4 มีนำคม 2564

4 งำนร้ือถอนหลังคำพร้อมโครงหลังคำและติดต้ังประตูม้วน ด้ำนหลังศูนย์กีฬำ 122,700.00 122,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอ.เค.กำรโยธำ จ ำกัด 122,700.00 บริษัท บี.เอ.เค.กำรโยธำ จ ำกัด 122,700.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
72/2564

8 มีนำคม 2564

5 งำนติดต้ังเต้ำรับไฟฟ้ำ ท่ีศูนย์วิทยบริกำร จ ำนวน 39 จุด 55,640.00 55,640.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โซแมกซ์ จ ำกัด 55,640.00 บริษัท โซแมกซ์ จ ำกัด 55,640.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
73/2564

10 มีนำคม 2564

6 เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเกียร์ Airblower
ระบบเติมอำกำศบ่อบ ำบัด ใต้อำคำรหอพักนักเรียนชำย

6,955.00 6,955.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จ ำกัด 6,955.00 บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จ ำกัด 6,955.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
74/2564

11 มีนำคม 2564

7 งำนผลิตป้ำยไวนิลพร้อมกรอบไม้ ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมสอบ
คัดเลือกนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2564 รอบ 2

7,820.00 7,820.00 เฉพำะเจำะจง เอส ที อำร์ต แอนด์ สตีล 
โดย นำยสรวิศ ธรรมทรสุขศิริ

7,820.00 เอส ที อำร์ต แอนด์ สตีล 
โดย นำยสรวิศ ธรรมทรสุขศิริ

7,820.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
75/2564

12 มีนำคม 2564

8 ผ้ำปูนท่ีนอนรัดมุม สีเข้ม ขนำด 3.5 ฟุต หนำ 8 น้ิว 
พร้อมปัก MWIT  1 ต ำแหน่ง จ ำนวน 480 ใบ
ปลอกหมอนหนุน สีเข้ม ขนำดมำตรฐำน พร้อมปัก MWIT 1 ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 480 ใบ
(ชนิดผ้ำ Micro Polyester 100 % เส้นดำย 230 เส้น

177,600.00 177,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำรำทิพ 
โดย นำยวรศักด์ิ วรปรีชำพำณิชย์

177,600.00 ร้ำนนำรำทิพ 
โดย นำยวรศักด์ิ วรปรีชำพำณิชย์

177,600.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
76/2564

16 มีนำคม 2564

9 งำนบริกำรก ำจัดสำรเคมีใช้แล้วจำกห้องปฏิบัติกำร
-ปริมำณสำรเคมีรวมไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม

9,630.00 9,630.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 9,630.00 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 9,630.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
77/2564

17 มีนำคม 2564

10 งำนจ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ ของอำคำรมหิดลวิทยำนุสรณ์ ๑, ๒ และ ๓ 
จ ำนวน 35 เคร่ือง

18,725.00 18,725.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุ๊ป จ ำกัด 18,725.00 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุ๊ป จ ำกัด 18,725.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
78/2564

17 มีนำคม 2564

11 ซ่อมเคร่ืองส ำรองกระแสไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รหัส 60-14-006-00257 
โดยกำรเปล่ียนแบตเตอร่ี 12V 7.2Ah รับประกัน 2 ปี

1,284.00 1,284.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เค็คโค่ เทค จ ำกัด 1,284.00 บริษัท เค็คโค่ เทค จ ำกัด 1,284.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
79/2564

18 มีนำคม 2564

12 เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง รถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน นค 5208 นฐ 3,931.18 3,931.18 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนครปฐม ผู้จ ำนห่ำยโตโยต้ำ
 จ ำกัด

3,931.18 บริษัท โตโยต้ำนครปฐม ผู้จ ำนห่ำยโตโยต้ำ
 จ ำกัด

3,931.18 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
80/2564

22 มีนำคม 2564

13 ซ่อมแซม MDB
รำยละเอียดกำรท ำงำน ดังน้ี
-แก้ไขเปล่ียนอุปกรณ์ PHASE PROTECTION RELAY, UNDER VOLTAGE 
RELEASE, 
ELECTRONIC TIME DELAY
-เปล่ียน MCCB A2C R160 พร้อมท ำ BUSBAR
ท่ีมีรอยเสียหำยจำกไฟฟ้ำลัดวงจร
-เก็บสีและท ำควำมสะอำดภำยในตู้

53,500.00 53,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดับบลิว แอนด์ เจ อีเล็คทริค จ ำกัด 53,500.00 บริษัท ดับบลิว แอนด์ เจ อีเล็คทริค จ ำกัด 53,500.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
81/2564

22 มีนำคม 2564

14 ซ่อมเคร่ืองส ำรองกระแสไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง 
มวส. 60-14-006-00251
โดยกำรเปล่ียนแบตเตอร่ี 12V 7.2Ah รับประกัน 2 ปี

1,284.00 1,284.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เค็คโค่ เทค จ ำกัด 1,284.00 บริษัท เค็คโค่ เทค จ ำกัด 1,284.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
82/2564

30 มีนำคม 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์

วันท่ี  21 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

นางสาววลัชญภั์สร ์ทุง่ศรแีกว้

ผูจั้ดท า



-๒-

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

15 วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับจัดท ำขำเหล็กติดต้ังโทรทัศน์ จ ำนวน 10 รำยกำร 33,088.68 33,088.68 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอร่ี แอนด์ ทูล 33,088.68 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอร่ี แอนด์
 ทูล

33,088.68 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
87/2564

1 มีนำคม 2564

16 กระดำษช ำระ JRT ย่ีห้อ MaxCares เกรดเวอร์จ้ิน บรรจุ 12 ม้วน/ลัง 
JRT ควำมยำว 300 เมตร หนำ 2 ช้ัน USX กว้ำง 8.5 ซม. อัดลำย 
จ ำนวน 50 ลัง

36,380.00 36,380.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพ่ิมมิตรกรุ๊ป จ ำกัด 36,380.00 บริษัท เพ่ิมมิตรกรุ๊ป จ ำกัด 36,380.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
88/2564

2 มีนำคม 2564

17 ลูกลอยสแตนเลส SUS 304 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 2 น้ิว จ ำนวน 
1 ชุด
-ค่ำแรงและอุปกรณ์ติดต้ัง จ ำนวนเงิน 1,070 บำท

4,815.00 4,815.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์ช้อยส์เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์)  จ ำกัด 4,815.00 บริษัท เบสท์ช้อยส์เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์)  จ ำกัด 4,815.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
89/2564

2 มีนำคม 2564

18 เทปโฟม 24 มิล x 10 หลำ จ ำนวน 75 ม้วน
กระดำษกำวย่น ขนำด 2 น้ิว x 25 เมตร จ ำนวน 30 ม้วน
กระดำษปก A4 120 แกรม สีขำว (250 แผ่น/แพ็ค) จ ำนวน 10 แพ็ค

5,633.55 5,633.55 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิริยะ 1995 5,633.55 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิริยะ 1995 5,633.55 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
90/2564

2 มีนำคม 2564

19 ปล๊ักไฟคอมพิวเตอร์ 3 ขำ 5 จุด 5 เมตร จ ำนวน 20 อัน
ลวดเย็บกระดำษ MAX No.35-1M จ ำนวน 48 กล่อง
สมุดบันทึกมุมมัน 5/100 ขนำด 19.5x31.5 ซม. 70 แกรม จ ำนวน
 6 เล่ม
เชือกฟำง คละสี จ ำนวน 15 ม้วน

14,499.57 14,499.57 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น 14,499.57 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น 14,499.57 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
91/2564

2 มีนำคม 2564

20 เคร่ืองปรับอำกำศชนิดแขวน ระบบ INVERTER พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 2 
เคร่ือง

75,400.00 75,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุ๊ป จ ำกัด 75,400.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุ๊ป จ ำกัด 75,400.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
92/2564

4 มีนำคม 2564

21 เคร่ืองเจียระไนแบบต้ังพ้ืน พร้อมติดต้ังและบริกำรหลังกำรขำย จ ำนวน 
1 เคร่ือง

22,000.00 22,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอร่ี แอนด์ ทูล 22,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอร่ี แอนด์
 ทูล

22,000.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
93/2564

5  มีนำคม  2564

22 เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟรำเรด  K3 PRO จ ำนวน 3 เคร่ือง 6,870.00 6,870.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 6,870.00 บริษัท ยูนิโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 6,870.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
94/2564

5 มีนำคม 2564

23 ผ้ำใบแบบชักรอกพร้อมติดต้ัง
-ขนำดยำว 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร จ ำนวน 1 ผืน
-ขนำด ยำว 4.50 เมตร สูง 2.50 เมตร จ ำนวน 2 ผืน

11,700.00 11,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนภัทร  เรืองพรรณำนนท์ 11,700.00 นำยธนภัทร  เรืองพรรณำนนท์ 11,700.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
95/2564

8 มีนำคม 2564

24 ไฟแสงสว่ำงฉุกเฉิน พร้อมบริกำรติดต้ัง DeNA รุ่น C808 จ ำนวน 33 
เคร่ือง

35,310.00 35,310.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ำกัด 35,310.00 บริษัท สยำมแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ำกัด 35,310.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
96/2564

9 มีนำคม 2564

25 เคร่ืองปรับอำกำศชนิดแขวน ระบบ INVERTER พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 
เคร่ือง

34,700.00 34,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุ๊ป จ ำกัด 34,700.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุ๊ป จ ำกัด 34,700.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
97/2564

9 มีนำคม 2564

26 กล่องกระดำษเก็บเอกสำร ขนำด 32x40x27 ซม. จ ำนวน 45 ใบ
กล่องกระดำษ ขนำด 40x50x30 ซม. จ ำนวน 44 ช้ิน
เทปปิดกล่องพร้อมท่ีตัด ขนำด 2 น้ิวx40 หลำ จ ำนวน 6 แพ็ค
ถุงขยะด ำ ขนำด 30x40 น้ิว จ ำนวน 10 แพ็ค
ถุงซิปใส ขนำด 20x30 ซม. จ ำนวน 8 แพ็ค

6,667.17 6,667.17 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิริยะ 1995 6,667.17 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิริยะ 1995 6,667.17 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
98/2564

9 มีนำคม 2564

27 เช่ำบริกำร G Suite Enterprise for Education จ ำนวน 90 LICENSES 114,404.40 114,404.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มโบร โกลบอล จ ำกัด 114,404.40 บริษัท เอ็มโบร โกลบอล จ ำกัด 114,404.40 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
99/2564

12 มีนำคม 2564

28 หมอนหนุนขนำดมำตรฐำน จ ำนวน 240 ใบ 38,400.00 38,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำรำทิพ 
โดย นำยวรศักด์ิ วรปรีชำพำณิชย์

38,400.00 ร้ำนนำรำทิพ 
โดย นำยวรศักด์ิ วรปรีชำพำณิชย์

38,400.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
100/2564

16 มีนำคม 2564

29 ๑) คลิปก้ำมปู ขนำด ๑/๒ น้ิว จ ำนวน ๓ แพ็ค 
๒) พุกพลำสติก ๗x๓๕ mm. (๓๐ ช้ิน/แพ็ค) จ ำนวน ๔ แพ็ค 
๓) ท่อ PVC ๑/๒ น้ิว ปลำยเรียบ สำมบ้ำน จ ำนวน ๖ เส้น 
๔) ท่อ PVC ๑ น้ิว ปลำยเรียบ สำมบ้ำน จ ำนวน ๒ เส้น 
๕) ข้องอฉำก ๑/๒ น้ิว จ ำนวน ๓๕ อัน 
๖) ข้องอเกลียวในทองเหลือง สีฟ้ำ ๑/๒ น้ิว จ ำนวน ๑๕ อัน 
๗) ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือ สีฟ้ำ ๑/๒ น้ิว จ ำนวน ๑๕ อัน 
๘) ข้อต่อตรง หนำ ขนำด ๑/๒ น้ิว สีฟ้ำ จ ำนวน ๑๐ อัน 
๙) ข้อต่อตรงหนำ ขนำด ๑ น้ิว สีฟ้ำ จ ำนวน ๕ อัน 
๑๐) ข้องอ ๙๐ หนำ ขนำด ๑ น้ิว สีฟ้ำ จ ำนวน ๖ อัน 
๑๑) ข้อต่อสำมทำงหนำ ขนำด ๑ น้ิว สีฟ้ำ จ ำนวน ๔ อัน 
๑๒) ปล๊ักอุด PVC ๑/๒  จ ำนวน ๑๐ อัน 
๑๓) บอลวำล์ว PVC เกลียว มือจับ ABS  จ ำนวน ๓ ตัว
๑๔) มินิบอลวำล์ว สำมทำง ๑/๒ น้ิว จ ำนวน ๑๐ ตัว 
๑๕) ข้อต่อตรงลด-หนำ สีฟ้ำ ๑ น้ิว x ๑/๒ น้ิว จ ำนวน ๓ อัน 
๑๖) สำมทำง-หนำ สีฟ้ำ ๑/๒ น้ิว จ ำนวน ๑๕ อัน 
๑๗) ฝำครอบเกลียวใน-หนำ สีฟ้ำ ๑/๒ น้ิว จ ำนวน ๑๐ ช้ิน 
๑๘) ฝำครอบ ๑/๒ น้ิว หนำ สีฟ้ำ จ ำนวน ๑๐ ช้ิน 

2,879.00 2,879.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 2,879.00 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 2,879.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
101/2564

16 มีนำคม 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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-๓-

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปรำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

30 ตู้นิรภัย   จ ำนวน 1 ตู้ น้ ำหนัก155 kg.
ขนำดภำยนอก  590*600*765 mm. W*D*H
ขนำดภำยใน 450*335*560mm. W*D*H
ระบบควบคุมควบคุมด้วย 1 รหัส ต้ังรหัส 2 กุญแจ 
ระบบ LOCK มีกุญแจ 2 ชุด ( ชุดละ 2 ดอก ) ระบบ Dimple KEY รุ่น
ใหม่ล่ำสุดกัน COPY
อุปกรณ์ภำยใน1 แผ่นช้ัน 1 ล้ินชัก พร้อมกุญแจ

13,963.50 13,963.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท วงศ์สยำมเฟอร์นิเจอร์แอนด์เซฟ จ ำกัด 13,963.50 บริษัท วงศ์สยำมเฟอร์นิเจอร์แอนด์เซฟ จ ำกัด 13,963.50 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
102/2564

18 มีนำคม 2564

31 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก ย่ีห้อ Lacie จ ำนวน 1 ตัว
-ขนำดควำมจุ SSD 1 TB
-เช่ือมต่อแบบ Thunderbolt3

16,500.00 16,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) 16,500.00 บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) 16,500.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
103/2564

19  มีนำคม 2564

32 แว่นตำเซฟต้ีนิรภัยส ำหรับสวมทับแว่นสำยตำ จ ำนวน 50 ช้ิน
กระบังหน้ำพร้อมหมวกเซฟต้ีคุณภำพสูง จ ำนวน 25 ชุด

11,770.00 11,770.00 เฉพำะเจำะจง  บริษัท ทีมเซฟต้ีเซลล์ จ ำกัด 11,770.00  บริษัท ทีมเซฟต้ีเซลล์ จ ำกัด 11,770.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
104/2564

22 มีนำคม 2564

33 วัสดุอุปกรณ์ประจ ำห้องปฏิบัติกำร
- กระดำษเช็ดหน้ำ หนำ 2 ช้ัน 165 แผ่น (บรรจุ 5 ห่อ/แพ็ค) จ ำนวน
12 แพ็ค
- Primo ท่ีกดสบู่เหลว รุ่น TM-11 จ ำนวน 12 ช้ิน
- กล่องกระดำษเช็ดมือ รุ่น HSD-E6006 จ ำนวน 12 กล่อง

6,996.00 6,996.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 6,996.00 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 6,996.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
105/2564

22 มีนำคม 2564
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