
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 งานผลิตเส้ือโปโลส าเร็จรูป จ านวน 40 ตัว
-ผ้า super Micro
-สีกรมท่า
-ปัก 2 ต าแหน่ง ท่ีอกขวา และแขนซ้าย

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไนซ์แอพพาเรล อินเตอร์เนช่ันแนล 9,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไนซ์แอพพาเรล อินเตอร์
เนช่ันแนล

9,600.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
87/2564

3 พฤษภาคม 2564

2 งานปรับปรุงฐานรองคอล์ยร้อนระบบปรับอากาศ ห้องควบคุมเคร่ืองแม่ข่าย 149,360.64 167,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด 149,360.64 บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด 149,360.64 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
88/2564

11 พฤษภาคม 2564

3 ล้างเคร่ืองปรับอากาศของอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1, 2 และ 3 จ านวน 93 
เคร่ือง

49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุ๊ป จ ากัด 49,755.00 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุ๊ป จ ากัด 49,755.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
89/2564

14 พฤษภาคม 2564

4 ซ่อมบ ารุงลิฟต์โดยสาร ระบบควบคุมลิฟต์ (ชุดคอนโทรล+ไดรฟ์) 276,060.00 276,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแมท โปรดักส์ จ ากัด 276,060.00 บริษัท ดีแมท โปรดักส์ จ ากัด 276,060.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
90/2564

14 พฤษภาคม 2564

5 จ้างบริการตรวจเช็คระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย จ านวน 10 ชุด 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพรเซอร์วิส จ ากัด 85,600.00 บริษัท วิชญาพรเซอร์วิส จ ากัด 85,600.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
91/2564

17 พฤษภาคม 2564

6 Adobe Creative Cloud แบบเช่าใช้รายปี จ านวน 200 License 242,890.00 242,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซอฟท์วัน จ ากัด 242,890.00 บริษัท เอซอฟท์วัน จ ากัด 242,890.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
117/2564

7 พฤษภาคม 2564

7 ถังแรงดัน (Pressure Tank) พร้อมติดต้ัง อาคารศูนย์กีฬา จ านวน 1 งาน 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น่านน้ าวิศวกรรม จ ากัด 19,260.00 บริษัท น่านน้ าวิศวกรรม จ ากัด 19,260.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
118/2564

11 พฤษภาคม 2564

8 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จ านวน 1 เคร่ือง 198,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์เจน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 198,000.00 บริษัท เน็กซ์เจน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

198,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
120/2564

14 พฤษภาคม 2564

9 คลอรีน  10%   จ านวน 30 ถัง 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมีคัลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 5,778.00 บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมีคัลส์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

5,778.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
121/2564

14 พฤษภาคม 2564

10 วัสดุส าหรับการซ่อมบ ารุง จ านวน 34 รายการ 47,026.50 47,026.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พานิชธน (2525) 47,026.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พานิชธน (2525) 47,026.50 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
122/2564

14 พฤษภาคม 2564

11 การ์ดหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์  (Samsung 8GB DDR3L-1600MHz)
 จ านวน 46 ช้ิน

77,275.40 77,275.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมมโมร่ีทูเดย์ จ ากัด 77,275.40 บริษัท เมมโมร่ีทูเดย์ จ ากัด 77,275.40 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
123/2564

20 พฤษภาคม 2564

12  ๑) กระดาษโครมาโทกราฟี (Chromatography paper) ขนาด ๔๖x๕๗ ซม.
 จ านวน ๑ ช้ิน  
๒) กระจกสไลด์ (Microscope slide) (72แผ่น/กล่อง) จ านวน ๑๕ กล่อง 
๓) กระจกปิดสไลด์ (Cover Glass) ขนาด ๒๒ x ๒๒ mm (๑,๐๐๐ ช้ิน/
กล่อง) 
๔) หลอดป่ันเหว่ียงพลาสติก (Micro centrifuge tube) ขนาด ๑.๕ ml (500
 ช้ิน/แพ็ค) จ านวน ๑ แพ็ค 
๕) กระดาษกรอง (Filter Paper)  เบอร์ ๑ ขนาด ๑๒.๕ ซม. จ านวน ๑ กล่อง 
๖) เข็มเข่ียเช้ือปลายแหลม (ด้ามส้ัน) จ านวน ๕๐ อัน

10,132.90 10,132.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พี.เยนเนอรัล เทรดด้ิง จ ากัด 10,132.90 บริษัท เอส.เอ็น.พี.เยนเนอรัล เทรดด้ิง จ ากัด 10,132.90 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
124/2564

27 พฤษภาคม 2564

13 อุปกรณ์ระบบจัดเก็บ Log และ Monitoring จ านวน 1 เคร่ือง 442,766.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มอนสเตอร์ ออนไลน์ จ ากัด 442,766.00 บริษัท มอนสเตอร์ ออนไลน์ จ ากัด 442,766.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
125/2564

27 พฤษภาคม 2564

14 ๑) ไม้แบดมินตัน ส าหรับการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๒๖ อัน
๒) ยางพันด้าม  จ านวน ๑๐ อัน 
๓) ลูกแบดมินตัน จ านวน ๑๒ หลอด 
๔) ลูกขนไก่ จ านวน ๖ โหล

48,178.00 48,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์อีสท์สเปเซียลลิต้ี จ ากัด 48,178.00 บริษัท ฟาร์อีสท์สเปเซียลลิต้ี จ ากัด 48,178.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
126/2564

31 พฤษภาคม 2564

15 น้ ามันดีเซล 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว แอนด์ เจ อีเล็คทริค จ ากัด 5,350.00 บริษัท ดับบลิว แอนด์ เจ อีเล็คทริค จ ากัด 5,350.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
127/2564

31 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันท่ี 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

นางสาววลัชญภั์สร ์ทุ่งศรแีกว้

ผูจั้ดท า


