สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1

แฟมพลาสติก คละ 3 ลาย
- ขนาดใสกระดาษ A4
- พลาสติกสีขาวข นความหนา0.20 มม.
- สกรีนดานหนา 2 สี

22,470.00

22,470.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท วสันตพลาสติก จํากัด

22,470.00 บริษัท วสันตพลาสติก จํากัด

22,470.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง

2

เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนตสวนกลาง ทะเบียน นค 5518 นฐ

3,589.85

3,589.85

เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด

3,589.85

3,589.85

3

53,072.00

53,072.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพรเซอรวิส จํากัด

4

งานซอมบํารุงระบบสัญญาณแจงเตือนอัคคีภัย อาคารโรงอาหารและ
หอประชุมพระอุบาลีฯ
งานรื้อถอนสายโทรศัพทที่พาดบนเสาไฟฟา ระยะทางประมาณ 250 เมตร

18,190.00

18,190.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท โซแมกซ จํากัด

5

งานลางเครื่องปรับอากาศ จํานวน 116 เครื่อง

62,060.00

62,060.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด

6

เปลี่ยนมอเตอรพัดลมคอลลเย็น มวส.60-01-001-00782

4,922.00

4,922.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด

95,230.00

95,230.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพรเซอรวิส จํากัด

7
8
9
10
11
12

เติมน้ํายาดับเพลิง จํานวน 172 ถัง

เฉพาะเจาะจง บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม 2004 จํากัด

งานซอมบํารุงหมอแปลงไฟฟา

65,184.40

65,184.40

ซักรีดเครื่องแตงกายชุดไทย จํานวน 300 ชุด
จางเปลี่ยนอุปกรณและสายสัญญาณระบบสัญญาณแจงเตือนอัคคีภัยภายใน
โรงเรียน
งานปรับปรุงระบบรางสายสัญญาณ โดยการขัดสนิมพรอมทําสีขาว support
ราง cable Tray (สีบรอนซเงิน) และติดตั้งราง cable tray
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) พรอมติดตั้ง
ติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

6,000.00

6,000.00

105,395.00

105,395.00

เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอรวิส
เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพรเซอรวิส จํากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม 2004 จํากัด

175,052.00 175,052.00
39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด

บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด

เปนผูมีอาชีพรับจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ใบสั่งจางเลขที่ 3 สิงหาคม 2564
101/2564

ใบสั่งจางเลขที่
102/2564
53,072.00 บริษัท วิชญาพรเซอรวิส จํากัด
53,072.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
103/2564
18,190.00 บริษัท โซแมกซ จํากัด
18,190.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
104/2564
62,060.00 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด
62,060.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
1๐5/2564
4,922.00 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด
4,922.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
106/2564
95,230.00 บริษัท วิชญาพรเซอรวิส จํากัด
95,230.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
107/2564
เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม 2004 จํากัด
108/2564
65,184.40
65,184.40
เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
109/2564
6,000.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เ 6,000.00
บริษัท วิชญาพรเซอรวิส จํากัด
เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
110/2564
105,395.00
105,395.00
บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม 2004 จํากัด
เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
111/2564
175,052.00
175,052.00
39,500.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด
39,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่
141/2564

9 สิงหาคม 2564
9 สิงหาคม 2564
16 สิงหาคม 2564
18 สิงหาคม 2564
18 สิงหาคม 2564
18 สิงหาคม 2564
18 สิงหาคม 2564
25 สิงหาคม 2564
27 สิงหาคม 2564
27 สิงหาคม 2564
9 สิงหาคม 2564

13

ใบรับรองความปลอดภัยบนเวบไซต

17,976.00

17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด

17,976.00 บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด

17,976.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 9 สิงหาคม 2564
142/2564

14

เตาแกส Rinnai รุน RT-902SCC และอุปกรณพรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด

12,711.60

12,711.60 เฉพาะเจาะจง มนัสพาณิชย โดยนางสาวธารินี วัตตนะชัย

12,711.60 มนัสพาณิชย โดยนางสาวธารินี วัตตนะชัย

12,711.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 9 สิงหาคม 2564
143/2564

15

รายการวัสดุโครงสรางฐานราก จํานวน 17 รายการ

16

รายการวัสดุเหล็กและโครงสรางโรงเรือน จํานวน 19 รายการ

30,507.45

30,507.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

30,507.45 บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

30,507.45 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 16 สิงหาคม 2564
145/2564

17

รายการวัสดุหลังคาเมทัลชีท จํานวน 11 รายการ

21,127.15

21,127.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนชัย เมทัลชีท จํากัด

21,127.15 บริษัท เดนชัย เมทัลชีท จํากัด

21,127.15 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 16 สิงหาคม 2564
146/2564

18

สายเชื่อมตอสัญญาณเครือขาย จํานวน 3 รายการ

52,558.40

52,558.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด

52,558.40 บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด

52,558.40 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 19 สิงหาคม 2564
147/2564

19

กระจกเทมเปอร หนา 8 มม. จํานวน 1 แผน

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ สเตป อินดัสทรี จํากัด

4,280.00 บริษัท เน็กซ สเตป อินดัสทรี จํากัด

4,280.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 19 สิงหาคม 2564
148/2564

20

เครื่องอานบารโคดแบบไรสาย จํานวน 1 เครื่อง

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จํากัด

8,025.00 บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จํากัด

8,025.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 19 สิงหาคม 2564
149/2564

9,870.00

9,870.00 เฉพาะเจาะจง มณฑลทองคาวัสดุกอสราง

นางสาววลัชญ์ภัสร์ ทุง่ ศรีแก ้ว
ผู ้จัดทํา

9,870.00 มณฑลทองคาวัสดุกอสราง

9,870.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 16 สิงหาคม 2564
144/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

21

รายการวัสดุและอุปกรณไฟฟา จํานวน 9 รายการ

6,183.00

6,183.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

6,183.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน

6,183.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 19 สิงหาคม 2564
150/2564

22

น้ํามันดีเซล

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด

6,420.00 บริษัท ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด

6,420.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 24 สิงหาคม 2564
151/2564

23

แฟมเอกสาร เบอร 120F จํานวน 72 แฟม

4,622.40

4,622.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

4,622.40 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995

4,622.40 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 27 สิงหาคม 2564
152/2564

24

คลอรีนน้ํา จํานวน 30 ถัง

5,778.00

5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทชอยสเคมีคัลส (ไทยแลนด) จํากัด

5,778.00 บริษัท เบสทชอยสเคมีคัลส (ไทยแลนด) จํากัด

5,778.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 27 สิงหาคม 2564
153/2564

25

วัสดุสําหรับการสรางสื่อการสอนชุดทดลองหาคาคงที่ของพลังค (Planks consta

11,427.60

11,427.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเดนท พลัส เอนเตอรไพรส จํากัด

11,427.60 บริษัท โกลเดนท พลัส เอนเตอรไพรส จํากัด

11,427.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 27 สิงหาคม 2564
154/2564

26

ซอฟตแวรผลิตสื่อมัลติมีเดียและถายทอดสดแบบที่ 1 จํานวน 2 ลิขสิทธิ์และแบบ

86,000.00

86,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สกาย อีควิปเมนท

86,000.00 หางหุนสวนจํากัด สกาย อีควิปเมนท

86,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 27 สิงหาคม 2564
155/2564

นางสาววลัชญ์ภัสร์ ทุง่ ศรีแก ้ว
ผู ้จัดทํา

