
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 เชารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ไป-กลับ)
 โรมแรม ไมดา รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 จํานวน 2 
คัน

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 36,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 36,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่ 1/2563 1 ตุลาคม 2562

2 จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบโทรศัพท
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอเบิล จํากัด 99,938.00 บริษัท จีเอเบิล จํากัด 99,938.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
2/2563

1 ตุลาคม 2562

3 จางเหมาบริการดูแลรักษาระบบสํารองกระแสไฟฟา ระบบแจงเหตุเพลิงไหม และระบบ
เครื่องปรับอากาศ ศูนยคอมพิวเตอร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 4 ครั้ง

206,510.00 206,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท เพรพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 206,510.00 บริษัท ไซท เพรพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 206,510.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
3/2563

1 ตุลาคม 2562

4 งานจางซักรีดเครื่องนอนสําหรับหองพัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

309,132.00 327,324.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

309,132.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

309,132.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
4/2563

1 ตุลาคม 2562

5 จางบํารุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 2 ครั้ง

7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จํากัด 7,169.00 บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จํากัด 7,169.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
5/2563

1 ตุลาคม 2562

6 จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องอานกระดาษคําตอบ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด 19,260.00 บริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด 19,260.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง 6/2563 1 ตุลาคม 2562

7 งานจางบริการบํารุงรักษาลิฟต แบบไมรวมอะไหล
สําหรับอาคาร ๑ และอาคาร ๙ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 144,000.00 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 144,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
7/2563

1 ตุลาคม 2562

8 งานจางบริการบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ 
เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม 2004 จํากัด 29,960.00 บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม 2004 จํากัด 29,960.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
8/2563

1 ตุลาคม 2562

9 งานบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟตสงของอาคารโรงอาหารและหอประชุมฯ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เอลลิเวเตอร ซัมมิท (ประเทศไทย) 
จํากัด

8,560.00 บริษัท เดอะ เอลลิเวเตอร ซัมมิท (ประเทศไทย) 
จํากัด

8,560.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
9/2563

1 ตุลาคม 2562

10 งานจางบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟตสงของ
ศูนยวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรนดลิฟท จํากัด 19,260.00 บริษัท เฟรนดลิฟท จํากัด 19,260.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
10/2563

1 ตุลาคม 2562

11 งานจางบริการดูแลบํารุงรักษาระบบปมน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียเคมี ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 96,300.00 บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 96,300.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่ 
11/2563

1 ตุลาคม 2562

12 งานจางบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร อาคารรับรอง ๑๔ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแมท โปรดักส จํากัด 23,112.00 บริษัท ดีแมท โปรดักส จํากัด 23,112.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่ 
12/2563

1 ตุลาคม 2562

13 งานจางบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร อาคารมหิดลวิทยานุสรณ ๒ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

80,357.00 80,357.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 80,357.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 80,357.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่13/2563 1 ตุลาคม 2562

14 งานจางซักรีดเสื้อผานักเรียนสําหรับคายโอลิมปกวิชาการครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2562 
ราคาตอหนวย 16.75 บาท  จํานวน 1 งาน ตามนักเรียนที่รวมกิจกรรมจริง ระหวางวันที่
 7-23 ตุลาคม 2562 (จายตามอัตรากาวหนา)

34,052.75 34,052.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

34,052.75 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

34,052.75 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่14/2563 3 ตุลาคม 2562

15 งานจางบริการปองกันและกําจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิน ดีสทรอย บั๊ก จํากัด 81,000.00 บริษัท วิน ดีสทรอย บั๊ก จํากัด 81,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่ 
15/2563

3 ตุลาคม 2562

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

16 งานจางบริการดูแลบํารุงรักษาระบบสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม อาคารศูนยวิทยบริการ และอาคาร
โรงอาหารและหอประชุม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 3 ครั้ง

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวัตนอินเตอรซัพพลาย จํากัด 80,250.00 บริษัท ธนวัตนอินเตอรซัพพลาย จํากัด 80,250.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่16/2563 3 ตุลาคม 2562

17 งานจางบริการดูแลบํารุงรักษาระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
อาคาร 1, 2, อาคารโรงฝกงาน, อาคาร 14, อาคารศูนยกีฬา, อาคารหอพักหญิง 7 และ
 8 อาคารหอพักชาย 9, อาคารรับรอง10, 11, 12 และ 14 ประจําปงบประมาณ 
2563 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 
ถึงเดือนกันยายน 2563 จํานวน 4 ครั้ง

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิรส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 99,510.00 บริษัท เพิรส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 99,510.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่17/2563 3 ตุลาคม 2562

18 งานจางลางทําความสะอาดและตรวจเช็คน้ํายาเครื่องปรับอากาศ
หอง 9514, 9716, 9808 จํานวน 3 เครื่อง

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 1,284.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 1,284.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่18/2563 17 ตุลาคม 2562

19 งานจางดูแลบํารุงรักษาฐานขอมูลและโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ จํานวน 10 ระบบ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร ซีสเต็มส คอนซัลติ้ง จํากัด 75,000.00 บริษัท คอมพิวเตอร ซีสเต็มส คอนซัลติ้ง จํากัด 75,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่19/2563 17 ตุลาคม 2562

20 งานซอมเครื่องนาฬิกายาม HIP รุน GT4/1 BATTERY FOR GT4/1
พอรท USB เล็ก คาบริการซอม จํานวน 1 เครื่อง

2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ.ีอาร.แอนด.เอส. มารเก็ตติ้ง จํากัด 2,354.00 บริษัท ซ.ีอาร.แอนด.เอส. มารเก็ตติ้ง จํากัด 2,354.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่20/2563 17 ตุลาคม 2562

21 งานจางผลิตสติกเกอรขนาด 15.7x14.8 ซม. ไดคัท เคลือบใส จํานวน 1,200 ชิ้น 28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารทปริ้นท จํากัด 28,248.00 บริษัท อารทปริ้นท จํากัด 28,248.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่21/2563 21 ตุลาคม 2562

22 งานเปลี่ยน MCB 3P 400A ตู MDB ชั้น 2 อาคาร 3 จํานวน 1 ชุด 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษท โซแมกซ จํากัด 22,470.00 บริษท โซแมกซ จํากัด 22,470.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่22/2563 21 ตุลาคม 2562

23 งานจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบปรับอากาศ และระบบแจงเตือนและ
ดับเพลิงอัตโนมัติ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๖๓ จํานวน 1 งาน

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 59,920.00 บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 59,920.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่23/2563 21 ตุลาคม 2562

24 งานจางบริการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา 
ขนาด ๒๐๐ KVA และ ขนาด ๑๕๐ KVA
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 4 ครั้ง

84,423.00 84,423.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด 84,423.00 บริษัท ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด 84,423.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่24/2563 21 ตุลาคม 2562

25 งานจางบริการดูแลบํารุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 2 ครั้ง

32,356.80 32,356.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 32,356.80 บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 32,356.80 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่25/2563 21 ตุลาคม 2562

26 งานจางบริการดูแลบํารุงรักษาระบบสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม อาคารมหิดลวิทยานุสรณ ๓
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จํานวน 3 ครั้ง

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาคาชิโฮ ไฟร ซิเคียวริตี้ แอนด 
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด          

93,090.00 บริษัท ทาคาชิโฮ ไฟร ซิเคียวริตี้ แอนด 
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด          

93,090.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่26/2563 21 ตุลาคม 2562

27 งานซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
มวส.๔๕-๐๑-๐๐๑-๐๐๑๑๗ หอง ๓๕๐๓
มวส ๔๕-๐๑-๐๐๑-๐๐๐๙๙ หอง ๓๖๐๑

4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 4,173.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 4,173.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่27/2563 21 ตุลาคม 2562

28 งานซอมหองพัก A๓๐๓ และหอง A๓๐๔ อาคาร ๑๐ จํานวน 1 งาน 75,900.00 75,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ.เค. การโยธา จํากัด 75,900.00 บริษัท บี.เอ.เค. การโยธา จํากัด 75,900.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่28/2563 25 ตุลาคม 2562

29 จางพิมพขอสอบ การรับสงขอสอบและกระดาษคําตอบ การประมวลผลสอบ การจัดเก็บ
ขอสอบและการทําลายขอสอบ สําหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖

2,350,000.00 2,350,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด 2,339,983.00 บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด 2,339,983.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่ 
29/2563

31 ตุลาคม 2562

30 งานจางทําความสะอาด/ขัดเงา ครุภัณฑดนตรี  Trumpet จํานวน 7 ตัว/
 Horn จํานวน 5 ตัว/ Trombone จํานวน 6 ตัว/ Euphonium จํานวน 4 ตัว/
 Tuba จํานวน 2 ตัว

30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูน อิท อัพ 30,500.00 หางหุนสวนจํากัด ทูน อิท อัพ 30,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่30/2563 31 ตุลาคม 2562

31 งานจางทําตรายาง จํานวน 16 รายการ 4,964.80 4,964.80 เฉพาะเจาะจง สายสี่การพิมพ 4,964.80 สายสี่การพิมพ 4,964.80 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่31/2563 31 ตุลาคม 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

32 งานจางทดสอบสายสัญญาณ Fiber Optic 300 core จํานวน 1 งาน 43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พานา เพาเวอร ฟอรช จํากัด 43,870.00 บริษัท พานา เพาเวอร ฟอรช จํากัด 43,870.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่32/2563 31 ตุลาคม 2562

33 งานจางผลิตเหรียญรางวัล จํานวน 423 เหรียญ และคาบล็อคเหรียญรางวัล จํานวน 1 
บล็อก

24,770.50 24,770.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจิตรศิลปถวยรางวัล จํากัด 24,770.50 บริษัท วิจิตรศิลปถวยรางวัล จํากัด 24,770.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่33/2563 31 ตุลาคม 2562

34 งานงานติดตั้งระบบภาพและระบบเสียงหองประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน และหองประชุม
 ศ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ จํานวน 1 งาน

83,032.00 83,032.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด 83,032.00 บริษัท เอ็นพีเอ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด 83,032.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่34/2563 31 ตุลาคม 2562

35 งานจางเปลี่ยนสายไฟรอยทอสายสัญญาณแจงเหตุอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร 1 และเปลี่ยน
แบตเตอรี่ตูควบคุมระบบแจงเหตุอัคคีภัย อาคาร 10 จํานวน 2 ตู 
จํานวน 1 งาน

8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 8,346.00 บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 8,346.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่35/2563 31 ตุลาคม 2562

36 งานจางทําความสะอาดพรมหอประชุมพระอุบาลีฯและหองนาฎศิลป 9201
จํานวน 1 งาน

23,754.00 23,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอวาท โปร แอนด ควิก จํากัด 23,754.00 บริษัท โอวาท โปร แอนด ควิก จํากัด 23,754.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่36/2563 31 ตุลาคม 2562

37 งานจางซอมระบบปรับอากาศ ศูนยวิทยบริการ จํานวน 1 งาน
รหัส 55-01-001-00630 -Adaptor/Labour Of Replacing Adaptor

37,985.00 37,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 37,985.00 บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 37,985.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่37/2563 31 ตุลาคม 2562

38 งานจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคาร 7, 8, 9
จํานวน 176 เครื่อง

56,496.00 56,496.00 เฉพาะเจาะจง นายอินสม แสงสุข (อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส) 56,496.00 นายอินสม แสงสุข (อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส) 56,496.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่38/2563 31 ตุลาคม 2562

39 งานจางเหมาบริการบํารุงรักษาทําความสะอาดเครื่องกรองน้ํา และเครื่องทําน้ําเย็น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2562 
ถึงเดือนกันยายน 2563 จํานวน 11 เดือน

121,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทงหยัง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 121,000.00 บริษัท ทงหยัง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 121,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่39/2563 31 ตุลาคม 2562

40 งานจางซอมเครื่องอัดไอน้ํา Autoclave  รหัส 53-07-091-00002
-เปลี่ยน P/N 300254 Key Pad 1 EA

8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุปกรณและเคมีวิจัย 8,774.00 หางหุนสวนจํากัด อุปกรณและเคมีวิจัย 8,774.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่40/2563 6 พฤศจิกายน 2562

41 งานจางซอมเครื่องสํารองกระแสไฟฟา รหัส 59-14-006-00234
- BATTERY 12V 7.8A

749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 749.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 749.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่41/2563 6 พฤศจิกายน 2562

42 งานจางซอมเครื่องพิมพ ยี่หอ CANON รุน HQN2537
รหัส 55-14-004-00081 /Fuser Assy/Pickup Roller

3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 3,531.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 3,531.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่42/2563 6 พฤศจิกายน 2562

43 งานเชารถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งไปชมนิทรรศการที่สนามหลวง
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30-21.00 น. จํานวน 1 คัน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 5,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 5,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่43/2563 6 พฤศจิกายน 2562

44 งานจางซอมเครื่องดนตรี จํานวน 6 รายการ
(ไวโอลิน จํานวน 2 เครื่อง วิโอลา จํานวน 2 เครื่อง และเชลโล จํานวน 2 เครื่อง)

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงศ สุภัทรชัยวงศ
(ราน Guide Music & Sound)

22,000.00 นายวัชรพงศ สุภัทรชัยวงศ
(ราน Guide Music & Sound)

22,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่44/2563 7 พฤศจิกายน 2562

45 งานเชารถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง ไปรวมงานเสวนาดาราศาสตร ณ ทรูดิจิทัล
พารค สุขุมวิท จํานวน 1 คัน

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 8,000.00 บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 8,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่45/2563 8 พฤศจิกายน 2562

46 งานจางลางทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศ
ศูนยวิทยบริการ (ลางชุดคอลยเย็น จํานวน ๔๗ ตัว และลางฟรี ชุดคอลยรอย 
จํานวน ๑๔ ตัว)

70,406.00 70,406.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 70,406.00 บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 70,406.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่46/2563 11 พฤศจิกายน 2562

47 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 7,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 7,000.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่47/2563 13 พฤศจิกายน 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

48 งานจางสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 งาน

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 120,000.00 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 120,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่48/2562 14 พฤศจิกายน 2562

49 งานจางเปลี่ยนฝาบอพักทอระบายน้ําเหล็กและฝาบอพักเหล็กปดถังเก็บน้ํา
จํานวน 1 งาน

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรน จงภัทรากุล 22,000.00 นายวรน จงภัทรากุล 22,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่49/2563 15 พฤศจิกายน 2562

50 งานเชารถบัสปรับอากาศ สําหรับกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2562 
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 11 คัน

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 89,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 89,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่50/2563 15 พฤศจิกายน 2562

51 งานเชารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น เดินทางไป-กลับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ -โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม วันอาทิตยที่ 24 พฤศจิกายน 2562
จํานวน 2 คัน

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 14,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 14,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่51/2563 15 พฤศจิกายน 2562

52 งานเชารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น เดินทางไป-กลับ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ-วัดไรขิง
 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 1 คัน

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 5,500.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 5,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่52/2563 18 พฤศจิกายน 2562

53 งานจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,996.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,996.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่53/2563 19 พฤศจิกายน 2562

54 งานจางซอมเครื่องสํารองกระแสไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง
รหัส 60-14-006-00253/รหัส 60-14-006-00254
- BATTERY CSB 12V 7.2Ah  (รับประกัน 2 ป)

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 2,568.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 2,568.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่54/2563 19 พฤศจิกายน 2562

55 งานจางซักผาคลุมโตะ  จํานวน 133 ผืน 5,320.00 5,320.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

5,320.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

5,320.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่55/2563 20 พฤศจิกายน 2562

56 งานจางเดินสายสัญญาณและแกไขสายสัญญาณระบบตรวจจับควัน อาคาร ๑๒ พรอม
อุปกรณการติดตั้ง จํานวน 1 งาน

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิรส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 14,980.00 บริษัท เพิรส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 14,980.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่56/2563 21 พฤศจิกายน 2562

57 งานจางซอมพื้นทางเดินดานหนาอาคาร 10 จํานวน 1 งาน 69,900.00 85,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวรน จงภัทรากุล 69,900.00 นายวรน จงภัทรากุล 69,900.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่57/2563 22 พฤศจิกายน 2562

58 งานจางติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีกราวกันตก บริเวณบันไดหนีไฟตรงกลาง ชั้น 3-7 
อาคารหอพักชาย 9 จํานวน 1 งาน

40,960.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกงกลา คําจันทร 40,960.00 นายเกงกลา คําจันทร 40,960.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่58/2563 22 พฤศจิกายน 2562

59 งานจางติดตั้งปมสูญญากาศ จํานวน 1 งาน 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 4,280.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 4,280.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่59/2563 22 พฤศจิกายน 2562

60 งานจางซอมฝาเพดานหองน้ําชั้น 2 และฝงทิศตะวันตก ชั้น 2 ศูนยวิทยบริการ
จํานวน 1 งาน

79,900.00 99,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ.เค. การโยธา จํากัด 79,900.00 บริษัท บี.เอ.เค. การโยธา จํากัด 79,900.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่60/2563 22 พฤศจิกายน 2562

61 งานรื้อถอนตูเอกสารเตี้ย ยาวประมาณ 8 เมตร พรอมขนทิ้ง หองงานพัสดุ
จํานวน 1 งาน

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 8,560.00 บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 8,560.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่61/2563 22 พฤศจิกายน 2562

62 งานจางเดินสายสัญญาณโทรศัพท CAT6 อาคาร 9 จํานวน 8 จุด 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 16,264.00 บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 16,264.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่62/2563 27 พฤศจิกายน 2562

63 งานจางบริการตรวจเช็คระบบ TV-ดาวเทียม อาคาร ๑๒ จํานวน 1 งาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญพัฑฒา แซทเทลไลท 1,000.00 หางหุนสวนสามัญพัฑฒา แซทเทลไลท 1,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่63/2563 27 พฤศจิกายน 2562

64 งานจางลางทําความสะอาดและตรวจเช็คน้ํายาเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 14 เครื่อง

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,996.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,996.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่64/2563 6 ธันวาคม 2562

65 งานจางซอมทอน้ําในผนังเขาหองพัก 1211 อาคาร 12 จํานวน 1 งาน 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวิณเวศน สิริหงษ 4,300.00 นายวิณเวศน สิริหงษ 4,300.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่65/2563 9 ธันวาคม 2562

66 งานจางดูแลระบบ MIS งานทะเบียน เริ่มงานตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึงเดือน
กันยายน 2563 จํานวน 1 งาน

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกลางใจ ธรรมนาม 72,000.00 นายกลางใจ ธรรมนาม 72,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่66/2563 9 ธันวาคม 2562

67 งานจางซอมระบบปรับอากาศ หองสตูดิโอ รหัส 55-01-001-00630
-PCB CONTROL FANCOIL/LABOUR OF REPLACING PCB CONTROL

12,251.50 12,251.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 12,251.50 บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 12,251.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่67/2563 11 ธันวาคม 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

68 งานเชารถตูปรับอากาศไปคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 
เวลา 07.30-16.00 น. จํานวน 1 คัน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 3,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 3,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่68/2563 12 ธันวาคม 2562

69 งานจางทําตูชั้นวางหนังสือ ขนาด 0.60x1.70x2.20 ม. วางหนังสือสองดาน
โตะ ขนาด 0.60x0.80x0.65 ม. จํานวน 1 ตู
ตูรับคืนหนังสือ ขนาด 0.60x0.60x0.75 ม. มีลูกลอ ไฟเบอร 4 นิ้ว จํานวน 15 ตู

90,415.00 90,415.00 เฉพาะเจาะจง สมพรอินทีเรียร 90,415.00 สมพรอินทีเรียร 90,415.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่69/2563 13 ธันวาคม 2562

70 งานเชารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง  ไปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00-13.00 น. จํานวน 1 คัน

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 5,500.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 5,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่70/2563 13 ธันวาคม 2562

71 งานเชารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไปตําบลพันทายนรสิงห จํานวน 1 คัน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 7,500.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 7,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่71/2563 16 ธันวาคม 2562

72 งานจางตรวจเช็คและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จํานวน 1 งาน 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิพวรรณ อีเล็คทรอนิค 24,610.00 หางหุนสวนจํากัด ทิพวรรณ อีเล็คทรอนิค 24,610.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่72/2563 16 ธันวาคม 2562

73 งานจางติดตั้งบานสแตนเลสตูเก็บของหองลางจานที่โรงอาหาร จํานวน 1 งาน 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกงกลา คําจันทร 41,000.00 นายเกงกลา คําจันทร 41,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่73/2563 17 ธันวาคม 2562

74 งานจางซอมแซมหองน้ําชั้น 2 และชั้น 4-7 อาคาร 3 จํานวน 1 งาน 63,400.00 63,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิณเวศน สิริหงษ 63,400.00 นายวิณเวศน สิริหงษ 63,400.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่74/2563 17 ธันวาคม 2562

75 งานจางซอมระบบปมน้ําของอาคารตางๆ ของโรงเรียน จํานวน 1 งาน 73,241.50 73,241.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 73,241.50 บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 73,241.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่75/2563 17 ธันวาคม 2562

76 งานจางซอมเครื่องปรับอากาศ  (เปลี่ยนคอมเพรสเซอรฯ)
รหัส 54-01-001-00597 หอง 2702 จํานวน 1 เครื่อง

11,689.75 11,689.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 11,689.75 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 11,689.75 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่76/2563 18 ธันวาคม 2562

77 งานจางซอมระบบไฟฟาสนามฟุตบอล จํานวน 1 งาน 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษท โซแมกซ จํากัด 41,730.00 บริษท โซแมกซ จํากัด 41,730.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่77/2563 19 ธันวาคม 2562

78 งานจางติดฟลมกันแสง ชั้น 5 อาคารหอพักหญิง 7 และ 8 จํานวน 1 งาน 62,400.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมปนาท หงษทอง 62,400.00 นายกัมปนาท หงษทอง 62,400.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่78/2563 19 ธันวาคม 2562

79 งานจางติดฟลมกระจกหอง Control Room อาคาร 3 ชั้น 1 จํานวน 1 งาน 3,105.00 3,105.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมปนาท หงษทอง 3,105.00 นายกัมปนาท หงษทอง 3,105.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่79/2563 19 ธันวาคม 2562

80 งานจางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและบํารุงรักษาเครื่องยนตตามรอบระยะ
รถยนตสวนกลาง นค 5036, 5037 นฐ จํานวน 1 คัน

7,229.99 7,229.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 7,229.99 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 7,229.99 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่80/2563 19 ธันวาคม 2562

81 งานเปลี่ยนกระจกและซอมทอน้ํา อาคาร 9 ฝง  Bฺ จํานวน 1 งาน 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกงกลา คําจันทร 14,500.00 นายเกงกลา คําจันทร 14,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่81/2563 23 ธันวาคม 2562

82 งานจางติดตั้งตาขายกันนก อาคาร 14 ชั้น 2-5 และอาคารหอพักหญิง 7-8 ชั้น 5
จํานวน 1 งาน

40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกงกลา คําจันทร 40,500.00 นายเกงกลา คําจันทร 40,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่82/2563 26 ธันวาคม 2562

83 งานเชารถตูปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ไป-กลับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ-
สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ จํานวน 1 คัน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 3,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 3,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่83/2563 2 มกราคม 2563

84 งานจางซอมเครื่องปรับอากาศ รหัส 58-01-001-00703  ของหอง 8202
จํานวน 1 เครื่อง

642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 642.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 642.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่84/2563 6 มกราคม 2563

85 งานจางเปลี่ยนสายสัญญาณแจงเตือนอัคคีภัย อาคาร 9 ชั้น 8 จํานวน 1 งาน 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 12,840.00 บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 12,840.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่85/2563 6 มกราคม 2563

86 งานซอมเครื่องพิมพ ยี่หอ CANON รุน MF5980DW รหัส 57-14-004-00090 
จํานวน 1 เครื่อง

4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 4,601.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 4,601.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่86/2563 7 มกราคม 2563

87 งานซอมตูปลอดเชื้อ (Laminar Flow Biohazard) รหัส 48-07-112-00001 โดย
เปลี่ยน C-start มอเตอร  จํานวน 1 เครื่อง

5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนเทค จํากัด 5,243.00 บริษัท ซายนเทค จํากัด 5,243.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่87/2563 7 มกราคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

88 งานซอมฝาเพดานและพื้นกระเบื้องหองพัก อาคาร 14 จํานวน 3 หอง
จํานวน 1 งาน

51,500.00 51,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิณเวศน  สิริหงส 51,500.00 นายวิณเวศน  สิริหงส 51,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่88/2563 10 มกราคม 2563

89 งานจางพัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตร 2562 จํานวน 1 ระบบ

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกลางใจ ธรรมนาม 25,000.00 นายกลางใจ ธรรมนาม 25,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่89/2563 10 มกราคม 2563

90 งานจางผลิตเข็มติดปกปริญญาบัตร ทําจากวัสดุทองแดง ลงยาสีน้ําเงิน งานประกอบหนา
 2 ชั้น ชุบสีทอง จํานวน 240 ชิ้น

6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง นางจีระนุช พรไตรรัตน 6,720.00 นางจีระนุช พรไตรรัตน 6,720.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่90/2563 10 มกราคม 2563

91 งานซอมกีตาร/เบส ยี่หอ SQUIER รุน FAT STRAT RW
รหัส 57-13-001-00007 ซอมคอกีตาร จํานวน 1 ตัว

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต อูพิชิต 2,500.00 นายวสันต อูพิชิต 2,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่91/2563 10 มกราคม 2563

92 งานซอมบํารุงลิฟตโดยสาร ยี่หอ Hitachi
รหัส 55-01-046-00010, รหัส 55-01-046-00011
อาคาร 1 จํานวน 2 ชุด
-สะพานไฟเพื่อจายพลังงานใหกับมอเตอร
-อุปกรณตัดระบบการทํางานปองกันลิฟตวิ่งเลยชั้น
-สะพานไฟแปลงไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง

350,960.00 350,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 350,960.00 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 350,960.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่92/2563 14 มกราคม 2563

93 งานจางพิมพขอสอบและกระดาษคําตอบวิชาคณิตศาสตร จํานวน 435 ชุด และวิชา
วิทยาศาสตร จํานวน 535 ชุด รวมทั้งการจัดหาอุปกรณการสอบ จํานวน 535 ชุด 
ประกอบดวย ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน น้ํายาลบคําผิด ดินสอและยางลบ บรรจุในบรรจุภัณฑ

115,062.45 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด 115,062.45 บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด 115,062.45 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่93/2563 14 มกราคม 2563

94 งานซอมเปยโน รหัส 54-13-023-00003 /รหัส 54-13-023-00004 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด 4,708.00 บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด 4,708.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่94/2563 15 มกราคม 2563

95 งานซอมระบบปรับอากาศ ศูนยวิทยบริการ 26,548.84 26,548.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 26,548.84 บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 26,548.84 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่95/2563 15 มกราคม 2563

96 งานซอมระบบปรับอากาศ ศูนยวิทยบริการ ชั้น 1 13,321.50 13,321.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 13,321.50 บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 13,321.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่96/2563 15 มกราคม 2563

97 งานเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนตสวนกลาง ทะเบียน นค 5208 นฐ 1,705.05 1,705.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 1,705.05 บริษัท โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 1,705.05 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่97/2563 15 มกราคม 2563

98 งานเปลี่ยนแบตเตอรี่ 12V 7A จํานวน 1 กอน 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 749.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 749.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่98/2563 15 มกราคม 2563

99 งานซอมเครื่องปรับอากาศ รหัส 54-01-001-00597 หอง 2702
เปลี่ยนมอเตอรพัดลมคอลยเย็น จํานวน 1 เครื่อง

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 1,605.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 1,605.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่99/2563 17 มกราคม 2563

100 งานเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนตสวนกลาง ทะเบียน นค 5518 นฐ 1,841.47 1,841.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 1,841.47 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 1,841.47 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
100/2563

17 มกราคม 2563

101 งานซอมทอระบายน้ําภายนอกบริเวณหลังคาทางเดินอาคารหอพักชาย 9 ดานติดสนาม
ฟุตบอล จํานวน 1 งาน

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวรน จงภัทรากุล 5,200.00 นายวรน จงภัทรากุล 5,200.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
101/2563

20 มกราคม 2563

102 งานเปลี่ยนโชคประตูกระจกบานสวิง อาคาร 1,2 และอาคารโรงอาหาร
จํานวน 1 งาน

41,700.00 41,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวรน จงภัทรากุล 41,700.00 นายวรน จงภัทรากุล 41,700.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
102/2563

20 มกราคม 2563

103 งานจางพิมพสูจิบัตร จํานวน 200 เลม 21,143.20 21,143.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด 21,143.20 บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด 21,143.20 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
103/2563

20 มกราคม 2563

104 ซอมระบบปมน้ํา อาคารหอพักชาย 9 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 32,100.00 บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 32,100.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่ 
104/2563

20 มกราคม 2563

105 งานจางซักเครื่องนอนหองพักรับรอง งาน Mwit Science Fair 2020 
จํานวน 1 งาน

33,440.00 33,440.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

33,440.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

33,440.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่ 
105/2563

20 มกราคม 2563

106 งานบริการซอมบํารุงลิฟตโดยสาร ยี่หอ Mitsubishi จํานวน 2 ชุด 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 128,400.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 128,400.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่ 
106/2563

24 มกราคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

107 งานเชารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไปศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันที่
 4 กุมภาพันธ 2563 จํานวน 7 คัน

52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 52,500.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 52,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
107/2563

24 มกราคม 2563

108 งานจางผลิตปากกาพลาสติก รุน 027  จํานวน 800 แทง 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม เพอรเฟค จํากัด 7,704.00 บริษัท พรีเมี่ยม เพอรเฟค จํากัด 7,704.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
108/2563

27 มกราคม 2563

109 งานจางเปลี่ยนอุปกรณระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
-SMA SUNNY WEBBOX พรอมติดตั้ง จํานวน 1 set

28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 28,248.00 บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 28,248.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
109/2563

28 มกราคม 2563

110 งานซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 งาน
รหัส 59-01-001-00709 หอง 3603
- ตัวกรองน้ํายาชนิดเชื่อม ขนาด 1/2  จํานวน 1 ตัว
- เติมน้ํายา R-22 จํานวน 75 ปอนด
- คาดําเนินการเปลี่ยนพรอมติดตั้ง และทดสอบการทํางาน

3,664.75 3,664.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 3,664.75 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 3,664.75 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
110/2563

28 มกราคม 2563

111 งานเชารถบัสปรับอากาศ จํานวน 1 คัน  ไปคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 คัน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 7,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 7,000.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
111/2563

28 มกราคม 2563

112 งานจางผลิตปกประกาศนียบัตร A5 จํานวน 240 ปก
- ปมทอง + ติดเข็ม (ลูกคาทําใหเอง) / ปกผาไหมสีน้ําเงินเขม
- ดานในติดริบบิ้นสีขาว 1 ดาน เปดหัว/ ฟองน้ําดานหนา 4 มม.

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานสมุดแสงฟา จํากัด 20,400.00 บริษัท โรงงานสมุดแสงฟา จํากัด 20,400.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
112/2563

29 มกราคม 2563

113 งานจางผลิตไวนิลอิงคเจท X-Stand (เฉพาะผาไวนิล)  จํานวน 10 แผน
ขนาด 80x180 ซม. สติกเกอรอิงคเจทติดลงฟวเจอรบอรด ขนาด 20x20 ซม.
ไวนิลอิงคเจท ขนาด 80x180 ซม. พิมพ 2 หนา

4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง เอส ที อารต แอนด สตีล
 โดย นายสรวิศ ธรรมกรสุขศิริ

4,680.00 เอส ที อารต แอนด สตีล
 โดย นายสรวิศ ธรรมกรสุขศิริ

4,680.00 เปนผูมีอาชีพ ใบสั่งจางเลขที่
113/2563

29 มกราคม 2563

114 งานจางทําปายและสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 7 รายการ 22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง เอส ที อารต แอนด สตีล
 โดย นายสรวิศ ธรรมกรสุขศิริ

22,600.00 เอส ที อารต แอนด สตีล
 โดย นายสรวิศ ธรรมกรสุขศิริ

22,600.00 เปนผูมีอาชีพ ใบสั่งจางเลขที่
114/2563

29 มกราคม 2563

115 งานจางโปสเตอรกลอสซี่เคลือบมุกอิงคเจท ขนาด 80x90 ซม. จํานวน 13 รายการ
โปสเตอรกลอสซี่เคลือบมุกอิงคเจท ขนาด 90x110 ซม.
โปสเตอรกลอสซี่เคลือบมุกอิงคเจท ขนาด 90x120 ซม.

6,130.00 6,130.00 เฉพาะเจาะจง เอส ที อารต แอนด สตีล
 โดย นายสรวิศ ธรรมกรสุขศิริ

6,130.00 เอส ที อารต แอนด สตีล
 โดย นายสรวิศ ธรรมกรสุขศิริ

6,130.00 เปนผูมีอาชีพ ใบสั่งจางเลขที่
115/2563

29 มกราคม 2563

116 งานเชารถตูปรับอากาศ ไป-กลับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สุวรรณภูมิ
จํานวน 4 คัน

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 10,800.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 10,800.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
116/2563

29 มกราคม 2563

117 งานซอมแซมหองน้ําครูหญิง ในหองอาหารครู หองน้ํานักเรียนชาย ชั้น ๒ อาคาร
หอประชุมพระอุบาลีฯ และหองน้ํา หอง ๔๑๐๓ อาคาร ๔ จํานวน 1 งาน

15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิณเวศน สิริหงษ 15,900.00 นายวิณเวศน สิริหงษ 15,900.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
117/2563

29 มกราคม 2563

118 งานเชารถบัสปรับอากาศ ขนาด 42  ที่นั่ง จํานวน 1 คัน
เสนทาง : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ-สวนจตุจักร -สงกลับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ในวันเสารที่ 1 กุมภาพันธ 2563

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 6,500.00 บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 6,500.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
118/2563

30 มกราคม 2563

119 งานเชารถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จํานวนวันละ 1 คัน ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ 
2563 เสนทาง : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ-วัดไรขิง-โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน
 3 คัน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 15,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 15,000.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
119/2563

31 มกราคม 2563

120 งานจางซอมบํารุงรถยนตโดยการเปลี่ยนหัวเผา E26,YD25Ti พรอมคาแรง 
จํานวน 1 งาน

9,116.40 9,116.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 9,116.40 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 9,116.40 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
120/2563

31 มกราคม 2563

121 งานจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 11 เครื่อง
อาคาร ๑ ชั้น ๒ หอง ๑๒๐๑, ๑๒๐๒, ๑๒๐๓,
หอง ๑๒๐๔, ๑๒๐๕, ๑๒๐๖

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 5,885.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 5,885.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
121/2563

31 มกราคม 2563

122 งานเชารถตูปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง ไปศูนยประชุมไบเทค บางนา วันละ ๑ คัน
ในวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ จํานวน 3 คัน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 9,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 9,000.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
121.1/2563

31 มกราคม 2563

123 งานเชารถตูปรับอากาศ จํานวน 2 คัน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 เสนทาง : โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ-วัดไรขิง จํานวน 2 คัน

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 4,400.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 4,400.00 ผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
122/2563

3 กุมภาพันธ 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

124 งานซอมแซมระบบไฟฟา อาคาร 8 เปลี่ยน Timer Switch สําหรับเปด-ปดระบบไฟฟา 
จํานวน 1 งาน

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซแมกซ จํากัด 8,560.00 บริษัท โซแมกซ จํากัด 8,560.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
123/2563

4 กุมภาพันธ 2563

125 งานเชารถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง วันอาทิตยที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
เสนทาง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ-วัดหนองกระทุม ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 2 คัน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 7,000.00 บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 7,000.00 ผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
124/2563

7 กุมภาพันธ 2563

126 งานเชารถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๓ ที่นั่ง วันอาทิตยที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
เสนทาง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ-วัดลาดเปง 
ต.นางตะเคียน อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 1 คัน
งานเชารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๘ ที่นั่ง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
เสนทาง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ -วัดลาดเปง 
ต.นางตะเคียน อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 11,500.00 บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 11,500.00 ผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
125/2563

7 กุมภาพันธ  2563

127 งานเชารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง วันที่ 7 กุมภาพันธ ๒๕๖๓
เสนทาง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ-วัดหนองกระทุม 
ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 คัน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 9,000.00 บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 9,000.00 ผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
126/2563

7 กุมภาพันธ 2563

128 งานบริการทําลายเอกสาร จํานวน 1 งาน 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอออน เมานเทน (ประเทศไทย) จํากัด 52,500.00 บริษัท ไอออน เมานเทน (ประเทศไทย) จํากัด 52,500.00 ผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
127/2563

11 กุมภาพันธ 2563

129 งานซอมพื้นที่บริเวณหอประชุมพระอุบาลีฯ ชั้น ๒ จํานวน 1 งาน
-เปลี่ยนโชคประตูบานไม ทางขึ้นดานหนาหอประชุม
-ซอมราวจับสแตนเลสทางขึ้นดานหนา 
-เปลี่ยนชุดกุญแจหองรับรองดานหลังหอประชุม ชั้น 2

28,700.00 28,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวรน จงภัทรากุล 28,700.00 นายวรน จงภัทรากุล 28,700.00 ผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
128/2563

11 กุมภาพันธ 2563

130 ซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
Motor Condenser ""Ziehi-Abegg"" FB 063 (ชุด B)
ศูนยคอมพิวเตอร

31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 31,565.00 บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 31,565.00 ผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
129/2563

11 กุมภาพันธ 2563

131 งานเชารถบัสโดยสารปรับอากาศ และรถตูโดยสารปรับอากาศ สําหรับจัดคายบําเพ็ญ
ประโยชน

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 100,000.00 บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 100,000.00 ผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
130/2563

11 กุมภาพันธ 2563

132 งานซอมตูเย็น จํานวน 1 ตู รหัส 55-08-007-00057 หอง 3402
-อุปกรณชุดสตารทคอมเพรสเซอร
-คาบริการตรวจเช็คเครื่อง

2,300.50 2,300.50 เฉพาะเจาะจง รานโฟรเอสอิเล็คทรอนิกส 2,300.50 รานโฟรเอสอิเล็คทรอนิกส 2,300.50 ผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
131/2563

11 กุมภาพันธ 2563

133 งานซอมบํารุงรถยนตสวนกลางโดยการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนตสวนกลาง ทะเบียน
 นค 5207 นฐ

3,543.84 3,543.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 3,543.84 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 3,543.84 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
132/2563

12 กุมภาพันธ 2563

134 งานเชารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น สําหรับจัดกิจกรรมคายวิชาการ จํานวน 6 คัน 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 110,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 110,000.00 ผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
133/2563

13 กุมภาพันธ 2563

135 งานจางปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางหองประชุมดานขางหอประชุม
พระอุบาลีคุณูปมาจารย ชั้น ๒ จํานวน 1 งาน

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษท โซแมกซ จํากัด 93,090.00 บริษท โซแมกซ จํากัด 93,090.00 ผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
134/2563

14 กุมภาพันธ 2563

136 งานจางเติมน้ํายา R.410a หองประชุม ดร.โกวิท จํานวน 4 เครื่อง 8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 8,667.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 8,667.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
135/2563

14 กุมภาพันธ 2563

137 งานจางซอมเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 3 เครื่อง
มวส.54-01-001-00581 หองสาขาวิชาฟสิกส
มวส.58-01-001-00689 หอง 3605
มวส.45-01-001-00107 หอง 3605

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,889.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,889.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
136/2563

14 กุมภาพันธ 2563

138 งานจางซอมเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 3 เครื่อง
มวส.53-01-001-00561 หอง 9032
มวส.61-01-001-00828 หองวิชาการ
มวส.61-01-001-00856 หองวิชาการ

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 14,445.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 14,445.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
137/2563

14 กุมภาพันธ 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

139 งานจางแกไขระบบสัญญาณแจงเตือนอัคคีภัย อาคาร 9 และ อาคาร 10
จํานวน 1 งาน

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 12,840.00 บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 12,840.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
138/2563

18  กุมภาพันธ 2563

140 งานเชาชุดระบบเครื่องเสียงสําหรับกิจกรรมดนตรีในสวน 
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2563 จํานวน 1 งาน

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาวดเฮาส จํากัด 16,050.00 บริษัท ซาวดเฮาส จํากัด 16,050.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
139/2563

19 กุมภาพันธ 2563

141 งานจางบริการตรวจเช็คหองเครื่องสระวายน้ํา (๓ เดือน/ครั้ง) 
-ตรวจเช็คระบบไฟ /ตรวจเช็คปม/ตรวจเช็คขอตอ และวาลว
-ตรวจเช็คถังกรอง, Multiport และการ Backwash

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท ชอยส เคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 4,815.00 บริษัท เบสท ชอยส เคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 4,815.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
140/2563

19 กุมภาพันธ 2563

142 งานซอมประตูประจกทางเขา-ออก ทางเดิน ชั้น ๓ ถึง ชั้น ๘ หอพักนักเรียนชาย 9
จํานวน 1 งาน

37,022.00 37,022.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 37,022.00 บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 37,022.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งจางเลขที่
141/2563

21 กุมภาพันธ 2563

143 งานจางซอมนาฬิกายาม GT4/1 Cover GT4 จํานวน 1 ฃุด
พอรท USB เล็ก /คาบริการซอม

2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ.ีอาร.แอนดเอส.มารเก็ตติ้ง จํากัด 2,354.00 บริษัท ซ.ีอาร.แอนดเอส.มารเก็ตติ้ง จํากัด 2,354.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
142/2563

21 กุมภาพันธ 2563

144 งานจางเดินสายเคเบิลสัญญาณ CAT 6 จํานวน 13 จุด
ปรับปรุงจุดติดตั้งสายสัญญาณ จํานวน 8 จุด
(หองสื่อสารองคกร / หองประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน / 
หองประชุม ดร.ณัฐ ภมรประวัต)ิ

58,529.00 58,529.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 58,529.00 บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 58,529.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
143/2563

25 กุมภาพันธ 2563

145 งานจางติดตั้งเสาสแตนเลสพรอมโซสําหรับกันพื้นที่บริเวณศาลพระพรหม
และบริเวณหลวงพอวัดไรขิง จํานวน 1 งาน

27,700.00 27,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวิณเวศน สิริหงษ 27,700.00 นายวิณเวศน สิริหงษ 27,700.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
144/2563

26 กุมภาพันธ 2563

146 งานจางซอมพื้นถนนบริเวณประตูทางเขาดานขางโรงเรียน (ดานประตู ๖ 
มหาวิทยาลัยมหิดล) จํานวน 1 งาน

10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ.เค. การโยธา จํากัด 10,900.00 บริษัท บี.เอ.เค. การโยธา จํากัด 10,900.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
145/2563

26 กุมภาพันธ 2563

147 งานจางติดตั้งราวตากผา อาคารหอพักนักเรียนหญิง ๗ และ ๘ ชั้น ๒-๔
จํานวน 1 งาน

27,450.00 27,450.00 เฉพาะเจาะจง นายวรน จงภัทรากุล 27,450.00 นายวรน จงภัทรากุล 27,450.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
146/2563

26 กุมภาพันธ 2563

148 งานจางซอมเครื่องปรับอากาศ รหัส ๕๑-๐๑-๐๐๑-๐๐๕๑๒
ของหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย จํานวน 1 เครื่อง

8,645.60 8,645.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 8,645.60 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 8,645.60 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
147/2563

27 กุมภาพันธ 2563

149 งานจางเปลี่ยนประตูทางเขาหอพักนักเรียนหญิง ๗ และ ๘ และประตูทางเขาหอพัก
นักเรียนชาย ๙ และปรับปรุงปายชื่อโรงเรียนอาคารหอพักชาย ๙ จํานวน 1 งาน

149,800.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 149,800.00 บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 149,800.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
148/2563

27 กุมภาพันธ 2563

150 งานจางซอมระบบปรับอากาศศูนยวิทยบริการ หองประชุม B จํานวน 1 งาน 60,647.60 60,647.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 60,647.60 บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 60,647.60 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
149/2563

27 กุมภาพันธ 2563

151 งานจางซอมระบบปรับอากาศศูนยวิทยบริการ ชั้น 1 และหองสตูดิโอ
จํานวน 1 งาน

61,546.40 61,546.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 61,546.40 บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 61,546.40 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
150/2563

27 กุมภาพันธ 2563

152 งานจางเปลี่ยนและทาสีฝาเพดานหอง 9803 จํานวน 1 งาน 19,490.00 19,490.00 เฉพาะเจาะจง นายวรน จงภัทรากุล 19,490.00 นายวรน จงภัทรากุล 19,490.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
151/2563

27  กุมภาพันธ 2563

153 งานจางซอมโตะนักเรียน จํานวน 20 ตัว 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ.เค. การโยธา จํากัด 16,050.00 บริษัท บี.เอ.เค. การโยธา จํากัด 16,050.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
152/2563

27 กุมภาพันธ 2563

154 งานจางซอมหองพัก ๙๘๐๔ และซอมฝาเพดานหองพัก ๙๗๐๕ อาคารหอพักชาย ๙
จํานวน 1 งาน

72,800.00 72,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ.เค. การโยธา จํากัด 72,800.00 บริษัท บี.เอ.เค. การโยธา จํากัด 72,800.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
153/2563

2 มีนาคม 2563

155 งานจางใสกรอบรูปฝายผา 2 ชั้น ขนาด 90x120 cm. จํานวน 5 กรอบ
กรอบรูปฝายผา 2 ชั้น ขนาด 60x800 cm. จํานวน 6 กรอบ
กรอปรูป (หลุยส) ขนาด 35x45 cm. จํานวน 1 กรอบ

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานงามศิลปเฟรม 11,000.00 รานงามศิลปเฟรม 11,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
154/2563

2 มีนาคม 2563

156 งานจางซอมเครื่องสํารองกระแสไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
รหัส 58-14-006-00225 BATTERY 12V 7.2Ah

802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 802.50 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 802.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
155/2563

4 มีนาคม 2563

157 งานจางซักเสื้อผานักเรียนคายอบรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. 
ครั้งที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ คิดตามอัตรากาวหนา ราคาตอหนวย ๒๐ บาทตอคน 
จํานวน 1 งาน

45,140.00 45,140.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจิรญ คลีนนิ่ง ลอนดคี จํากัด 46,140.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจิรญ คลีนนิ่ง ลอนดคี จํากัด 45,140.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
156/2563

6 มีนาคม 2563

158 งานจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากศและตรวจเช็คน้ํายา (ลางใหญ)
รหัส 57-01-001-00629 หอง 9621 จํานวน 1 เครื่อง

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 535.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 535.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
157/2563

12 มีนาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

159 งานจางซอมประตูบานสวิงที่ชํารุด อาคาร 1 และอาคาร 2 จํานวน 1 งาน 14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวรน จงภัทรากุล 14,100.00 นายวรน จงภัทรากุล 14,100.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
158/2563

13 มีนาคม 2563

160 งานจางผลิตผาปูที่นอน รัดมุม สีฟาเขม ขนาด 3.5 ฟุต หนา 8 นิ้ว พรอมปก MWIT หนึ่ง
ตําแหนง จํานวน 480 ผืน
ปลอกหมอนหนุน สีฟาเขม ขนาดมาตรฐาน พรอมปก MWIT หนึ่งตําแหนง
จํานวน 480 ใบ

177,600.00 177,600.00 เฉพาะเจาะจง รานนาราทิพ 177,600.00 รานนาราทิพ 177,600.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
159/2563

16 มีนาคม 2563

161 งานจางซอมแซมทาสีภายในหองพักและบริเวณทางเดิน อาคาร 9 จํานวน 40 หอง และ
 อาคาร 7 จํานวน 14 หอง จํานวน 1 งาน

344,914.50 492,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 344,914.50 บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 344,914.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
160/2563

19 มีนาคม 2563

162 งานจางซอมตูปลอดเชื้อ  รหัส 55-07-112-00004 หอง 2503
- Main PCB Board จํานวน 1 Ea

66,340.00 66,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนเทค จํากัด 66,340.00 บริษัท ซายนเทค จํากัด 66,340.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
161/2563

19 มีนาคม 2563

163 งานจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคาร 7,8,9 จํานวน 177 เครื่อง 56,817.00 56,817.00 เฉพาะเจาะจง นายอินสม แสงสุข 
(อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส)

56,817.00 นายอินสม แสงสุข 
(อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส)

56,817.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
162/2563

19 มีนาคม 2563

164 งานจางซอมลิฟตโดยสาร ยี่หอ Hitachi อาคารหอพักชาย 9  จํานวน 2 ตัว
- สะพานไฟแปลงไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง
- อุปกรณตัดตอแรงดันไฟฟากระแสตรงที่จายใหกับชุด brake

171,735.00 171,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 171,735.00 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 171,735.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
163/2563

19 มีนาคม 2563

165 งานตรวจสอบและแกไขระบบเครื่องบันทึกภาพและระบบกลองวงจรปดภายในโรงเรียน 
จํานวน 1 งาน

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิรสเอ็นเตอรไพรส จํากัด 26,750.00 บริษัท เพิรสเอ็นเตอรไพรส จํากัด 26,750.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
164/2563

20 มีนาคม 2563

166 งานจางซักรีดปลอกเกาอี้ จํานวน 594 ชิ้น และผาคลุมโตะ จํานวน 84 ชิ้น 10,488.00 10,488.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจิรญ คลีนนิ่ง ลอนดคี จํากัด 10,488.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจิรญ คลีนนิ่ง ลอนดคี จํากัด 10,488.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
165/2563

20 มีนาคม 2563

167 เชาบริการอินเทอรเน็ตแบบองคกร 1,020,000.00 1,020,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด 770,271.60 บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด 770,271.60 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาเชาเลขที่
1/2563

1 ตุลาคม 2562

บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด 790,000.00

168 งานบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 6,494,400.00 6,494,400.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท.ีเอส.จี อินเตอร
การด จํากัด

6,100,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ท.ีเอส.จี อินเตอร
การด จํากัด

6,100,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
2/2563

16 ตุลาคม 2563

บริษัท เค.เอส.ซ.ีคลีนนิ่งเซอรวิส จํากัด 6,446,193.60

บริษัท มัดชา เซอรวิส จํากัด 6,474,000.00

169 งานบริการซักรีดเสื้อผานักเรียน ประจําปงบประมาณ 2563 3,376,800.00 3,376,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

3,376,800.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

3,376,800.00 เนื่องจากพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจาง
เปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดทําการ
จัดซื้อจัดจางไวกอนแลว และมีความ
จําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติม
เพื่อความสมบูรณหรือตอเนื่องในการ
ใชพัสดุนั้นโดยมูลคาของพัสดุที่ทําการ
จัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวา
พัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอน
แลว

สัญญาจางเลขที่
3/2563

16 ตุลาคม 2563

170 บริการงานดูแลรักษาตนไม สวนหยอม และสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน ระยะเวลา 12 
เดือน เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563

1,623,000.00 1,623,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท สยามทรัพยทวี จํากัด 1,377,600.00 บริษัท สยามทรัพยทวี จํากัด 1,377,600.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
4/2563

6 พฤศจิกายน 2562

บริษัท ทรีแพลน แอนด แลนดสเคป จํากัด 1,543,689.00



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

หางหุนสวนจํากัด ธ.ภูมิทัศน 1,544,000.00

หางหุนสวนจํากัด พรรษชล แอสโซซิเอท 1,557,501.41

บริษัท ราเชนทร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1,583,000.00

171 งานบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 2,525,520.00 2,525,520.00 เฉพาะเจาะจง องคการสงเคราะหทหารผานศึก 2,525,520.00 องคการสงเคราะหทหารผานศึก 2,525,520.00 เนื่องจากเปนกรณีอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

สัญญาจางเลขที่
5/2563

31 ตุลาคม 2562

172 กอสรางปรับปรุงถนนและจัดทําปอมรักษาความปลอดภัยดานหนาโรงเรียน 1,000,000.00 982,173.55 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง 950,000.00 หางหุนสวนจํากัด ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง 950,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
6/2563

29 มกราคม 2563

บริษัท สุพัฒนาเซอรวิส จํากัด 950,000.00

บริษัท มิตรไพบูลยเอ็มคอน จํากัด 952,089.79

173 งานจางควบคุมงานปรับปรุงถนนและจัดทําปอมรักษาความปลอดภัยดานหนาโรงเรียน 42,750.00 42,750.00 เฉพาะเจาะจง นายปริตร  ตั้งปริมณฑล 42,750.00 นายปริตร  ตั้งปริมณฑล 42,750.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวน

สัญญาจางเลขที่
7/2563

31 มกราคม 2563

174 งานจางซอมแซมอาคาร 12 และปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ระหวางอาคาร 11 กับอาคาร 12
 และปรับปรุงหองปฏิบัติการเนื้อเยื่อพืช หองเลี้ยงแมลง หองศึกษากายวิภาคของพืช

3,100,000.00 3,273,291.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) บริษัท เลิศสกุล จํากัด 2,868,000.00 บริษัท เลิศสกุล จํากัด 2,868,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
8/2563

21 มกราคม 2563

บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 3,175,000.00

175 จางควบคุมงานกอสราง : ซอมแซมอาคาร 12 และปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ระหวางอาคาร 
11 กับอาคาร 12 และปรับปรุงหองปฏิบัติการเนื้อเยื่อพืช หองเลี้ยงแมลง หองศึกษา
กายวิภาคของพืช

139,500.00 139,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปริตร  ตั้งปริมณฑล 139,500.00 นายปริตร  ตั้งปริมณฑล 139,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวน

สัญญาจางเลขที่
9/2563

25 กุมภาพันธ 2563

176 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาและเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (งานประมวลผล) จํานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (งานการเรียนการสอน) จํานวน 47 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร (งานการเรียนการสอน) จํานวน 48 เครื่อง

2,855,000.00 2,855,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร จํากัด 1,810,975.00 บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร จํากัด 1,810,975.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาซื้อขายเลขที่
1/2563

21 มกราคม 2563

บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด จํากัด 1,933,597.00

บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด 1,938,091.00

บริษัท แนส คอมพ เอ็ดดูเคท จํากัด 1,964,630.00

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด 1,973,722.00

บริษัท ควิกเซิรฟ โปรไวเตอร จํากัด 2,038,457.00

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 2,094,953.00

เนื่องจากในระบบการจัดซื้อจัดจาง หาง
หุนสวนจํากัด ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง ได
เสนอราคาในเวลา 15:19:35 น. บริษัท
 สุพัฒนาเซอรวิส จํากัด เสนอราคาใน
เวลา 16:08:31 ดังนั้น หางหุนสวน
จํากัด ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง เปนผูเสนอ
ราคากอน จึงทําใหหางหุนสวนจํากัด ธน
ภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง เปนผูไดรับการคัดเลือก 
ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 57



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

บริษัท อีไลฟ ซิสเต็มส จํากัด 2,286,607.12

177 เครื่องกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย ดังนี้
1. เครื่องกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย แบบที่ 1 จํานวน 46 เครื่อง
2. เครื่องกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย แบบที่ 2 จํานวน 6 เครื่อง

510,000.00 510,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 488,562.00 บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 488,562.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาซื้อขายเลขที่
2/2563

31 มกราคม 2563

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 500,000.00

บริษัท ไอเอสเอส เรสโซลูชั่น จํากัด 504,505.00

178 อุปกรณกระจายสัญญาณ ดังนี้
1. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบที่ ๑ จํานวน ๔ ชุด 
๒. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบที่ ๒ จํานวน ๑๑ ชุด
๓. สายสัญญาณเชื่อมตอชนิดใยแกวนําแสง ประกอบดวย 
๓.๑ สายสัญญาณเชื่อมตอชนิดใยแกวนําแสงที่มีหัวตอแบบ SC/LC ความยาวไมนอยกวา ๓ 
เมตร จํานวนไมนอยกวา ๑๕ เสน
3.2 สายสัญญาณเชื่อมตอชนิดใยแกวนําแสงที่มีหัวตอแบบ LC/LC ความยาวไมนอยกวา ๓ 
เมตร จํานวนไมนอยกวา ๑๕ เสน
3.3 สายสัญญาณเชื่อมตอชนิดใยแกวนําแสงที่มีหัวตอแบบ LC/LC ความยาวไมนอยกวา ๕ 
เมตร จํานวนไมนอยกวา ๓๐ เสน

1,692,000.00 1,692,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 1,382,440.00 บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 1,382,440.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาซื้อขายเลขที่
3/2563

6 มีนาคม  2563

บริษัท ซูเพิรบ คอมพ จํากัด 1,658,500.00

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 1,685,000.00



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

179 เชาเครื่องลางจาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ระยะเวลา 8 เดือน

(ฟรีคาเชา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒, มีนาคม ๒๕๖๓,

เมษายน ๒๕๖๓, พฤษภาคม ๒๕๖๓)

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเมกา แมชชีนเนอรี่ (1999) จํากัด 42,800.00 บริษัท โอเมกา แมชชีนเนอรี่ (1999) จํากัด 42,800.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2562 1 ตุลาคม 2562

180 เชาเครื่องพิมพสําเนา ยี่หอ RICOH รุน MPC307SP

จํานวน 3 เครื่อง พิมพขาว-ดํา สี และสแกนเอกสารสีได

ความเร็วในการถายและพิมพเอกสาร ขาวดํา-สี 30 หนา/นาที ถายเอกสารได

ตั้งแตขนาด A6 ถึง A4

ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563

212,220.00 212,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 212,220.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 212,220.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งซื้อเลขที่  2/2563 8 ตุลาคม 2562

181 เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่หอ แคนนอน

รุน IR7105 ความเร็ว 105 แผน/นาที จํานวน 2 เครื่อง

เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่หอ แคนนอน

รุน 5035 ความเร็ว 35 แผน/นาที จํานวน 1 เครื่อง

คิดคาเชาตอหนา 0.17 บาท หักกระดาษเสีย 5%

ของงานผลิตเอกสาร ปงบประมาณ 2563 (จํานวนเงิน 250,000 บาท)

408,000.00 408,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขชูกิจ จํากัด 408,000.00 บริษัท เจริญสุขชูกิจ จํากัด 408,000.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา  ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2563 8 ตุลาคม 2562

เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่หอ แคนนอน

รุน IR3245 ความเร็ว 35 แผน/นาที จํานวน 1 เครื่อง

คิดคาเชาตอเดือน 2,000 บาท

สวนเกิน 10,001 หนาขึ้นไป คิด 0.20 บาท

หักกระดาษเสีย 5% ของงานพัสดุ ปงบประมาณ 2563 (จํานวนเงิน 36,000 

บาท)

เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่หอ แคนนอน

รุน IR3225 ความเร็ว 35 แผน/นาที จํานวน 1 เครื่อง

คิดคาเชาตอเดือน 2,000 บาท

สวนเกิน 10,001 หนาขึ้นไป คิด 0.20 บาท

หักกระดาษเสีย 5% ของสาขาวิชาภาษาตางประเทศ ปงบประมาณ 2563

(จํานวนเงิน 36,000 บาท)

เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่หอ แคนนอน

รุน IR3245 ความเร็ว 35 แผน/นาที จํานวน 1 เครื่อง

คิดคาเชาตอเดือน 2,000 บาท

สวนเกิน 10,001 หนาขึ้นไป คิด 0.20 บาท

หักกระดาษเสีย 5% ของสาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 

ปงบประมาณ 2563 (จํานวนเงิน 36,000 บาท)

เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่หอ แคนนอน

รุน IR3235 ความเร็ว 35 แผน/นาที จํานวน 1 เครื่อง

คิดคาถายเอกสารตามจริง 0.30 บาท/หนา

หักกระดาษเสีย 2% ของงานหอสมุด ปงบประมาณ 2563

(จํานวนเงิน 50,000 บาท)

182 AGAR POWDER 500 GM. จํานวน 1 BOT
ETHANOL 95% 15 KG. จํานวน 1 DRUM
ANTIBIOTIC ASSAY DISC 6 MM (1,000/BOX) WHATMAN จํานวน 1 BOX
HEXANE 2.5 L. จํานวน 1 BOT

5,499.80 5,499.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 5,499.80 บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 5,499.80 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2563 9 ตุลาคม 2562

183 หมึกพิมพ HP รุน CF283A จํานวน 4 กลอง 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 8,774.00 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 8,774.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2563 15 ตุลาคม 2562

184 1HMD-M403-500G : POTATO DEXTROSE BROTH, 500G.

จํานวน 1 BOTTLE

1,369.60 1,369.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 1,369.60 บริษัท กิบไทย จํากัด 1,369.60 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2563 17 ตุลาคม 2562

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

185 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 

ยี่หอ Carrier รุน 42AAF013/38AAF013

ขนาด 12,214 BTU  สําหรับหอง A304 อาคาร 10 จํานวน 1 เครื่อง

15,515.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 15,515.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 15,515.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2563 17 ตุลาคม 2562

186 วัสดุอุปกรณจัดการเรียนการสอนดานฟสิกส ใชประจําที่โรงฝกงาน

จํานวน 41 รายการ

50,594.95 50,594.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเดนท พลัส เอนเตอรไพรส จํากัด 50,594.95 บริษัท โกลเดนท พลัส เอนเตอรไพรส จํากัด 50,594.95 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2563 17 ตุลาคม 2562

187 ยาและเภชภัณฑ  จํานวน 34 รายการ 15,713.00 15,713.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช 15,713.00 ชุมชนเภสัช 15,713.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2563 17 ตุลาคม 2562

188 วัสดุอุปกรณสําหรับการซอมบํารุง จํานวน 6 รายการ 30,792.46 30,792.46 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 30,792.46 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 30,792.46 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2563 17 ตุลาคม 2562

189 กระดาษฟลิบชารท 70 แกรม 80x100ซม. (แพ็ค25แผน) จํานวน 8 แพ็ค

กระวาดเขียน A4 200 แกรม ผิวหยาบ (แพ็ค50แผน) จํานวน 10 แพ็ค

ปากกาเมจิก (ชุด 12 ส)ี มาสเตอรอารต จํานวน 10 ฃุด

4,460.06 4,460.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 4,460.06 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 4,460.06 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2563 21 ตุลาคม 2562

190 น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา บริเวณโรงฝกงาน 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด 3,210.00 บริษัท ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด 3,210.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2563 22 ตุลาคม 2562

191 Lamp Vio-S300 Set (UVC lampx2

Acrylic. 14x2 Srip brush. 14x1 Sticker x 1) จํานวน 3 ชุด

12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส (ประเทศไทย) จํากัด 12,198.00 บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส (ประเทศไทย) จํากัด 12,198.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2563 22 ตุลาคม 2562

192 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พรอมติดตั้ง จํานวน 4 เครื่อง

สถานที่ติดตั้ง หอง 3602, 3405

หองเรียนอิเล็คทรอนิกส โรงฝกงาน จํานวน 2 เครื่อง

151,298.00 158,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 151,298.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 151,298.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2563 24 ตุลาคม 2562

193 แฟมเสนอเซ็นต คละสี จํานวน 10 เลม 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 1,284.00 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 1,284.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2563 24 ตุลาคม 2562

194 ที่เจาะกระดาษ เบอร 120 ยี่หอ คารล จํานวน 1 เครื่อง 4,975.50 4,975.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 4,975.50 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 4,975.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2563 24 ตุลาคม 2562

196 สายน้ําชักโครก 24 นิ้ว จํานวน 20 เสน

ฝกบัวอาบน้ํา จํานวน 30 ฃุด

ชารปน้ําทิ้ง จํานวน 20 ชุด

กุญแจบานสวิง สีชา มาสเตอรคีย จํานวน 20 ชุด

มือจับกุญแจบานเลื่อนสีดํา จํานวน 5 ชุด

34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 34,668.00 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 34,668.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2563 24 ตุลาคม 2562

197 วัสดุอุปกรณสําหรับซอมบํารุงอาคารสถานที่ จํานวน 13 รายการ 4,643.80 4,643.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 4,643.80 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 4,643.80 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2563 24 ตุลาคม 2562

198 แทนเสียบ ปายชื่อสองหนา A4  จํานวน 30 อัน 4,050.06 4,050.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 4,050.06 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 4,050.06 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2563 28 ตุลาคม 2562

199 วัสดุและสารเคมี จํานวน 5 รายการ 2,332.60 2,332.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 2,332.60 บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 2,332.60 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2563 28 ตุลาคม 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

200 ธงไลนแมน สีแดง จํานวน 2 คู

ตะกราใสบอล MOLTEN BK 20HB จํานวน 1 อัน

ตะกราใสบอล MOLTEN BKF-2 จํานวน 1 อัน

วอลเลยบอล MIKASA MVA200 จํานวน 3 ลูก

ผาพันมือนักมวย ทวินส คู (สีน้ําเงิน) จํานวน 20 คู

ลูกขนไก RSL SILVER 75 จํานวน 12 โหล

ลูกแบดพลาสติก YONEX mavis 350 (12 ลูก/โหล) จํานวน 12 โหล

40,957.50 40,957.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 40,957.50 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 40,957.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2563 28 ตุลาคม 2562

201 อุปกรณกีฬา  จํานวน 15 รายการ 58,740.00 58,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 58,740.00 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 58,740.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2563 28 ตุลาคม 2562

202 กระดาษ SPEED 70 แกรม ขนาด A4 จํานวน 300 รีม 25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด 25,359.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด 25,359.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2563 28 ตุลาคม 2562

203 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

สถานที่ติดตั้ง  หองรองผูอํานวยการ 3201

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 27,285.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 27,285.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2563 28 ตุลาคม 2562

203 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พรอมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู

สถานที่ติดตั้ง หอง 8101, 8109 จํานวน 2 เครื่อง

91,378.00 91,378.00 เฉพาะเจาะจง นายอินสม แสงสุข (อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส) 91,378.00 นายอินสม แสงสุข (อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส) 91,378.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2563 28 ตุลาคม 2562

204 TP-LINK Archer T3U จํานวน 5 set 4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 4,387.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 4,387.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2563 28 ตุลาคม 2562

205 เครื่องพิมพ HP LaserJet Pro M404DN

ความเร็วในการพิมพ ขาว-ดํา 38 แผนตอนาที

ของงานวิชาการ  จํานวน 2 เครื่อง

30,602.00 30,602.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 30,602.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 30,602.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2563 28 ตุลาคม 2562

206 POTATO DEXTROSE BROTH, 500G. จํานวน 1 BOTTLE 1,369.60 1,369.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 1,369.60 บริษัท กิบไทย จํากัด 1,369.60 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563 31 ตุลาคม 2562

207 แฟมเสนอเซ็น จํานวน 10 เลม 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 1,284.00 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 1,284.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/2563 31 ตุลาคม 2562

208 เกาอี้สํานักงานมีพนักพิงและทาวแขน หุมหนังพีวีซี จํานวน 2 ตัว 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนชาติ จํากัด 3,852.00 บริษัท กาญจนชาติ จํากัด 3,852.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2563 31 ตุลาคม 2562

209 แผนอะคริลิค 5 มิลใ สีน้ําเงิน จํานวน 1 แผน

ซิลิโคน (ขาว, ดํา สีละ 5 หลอด) จํานวน 10 หลอด

กาวตะปู จํานวน 5 หลอด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 5,885.00 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 5,885.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2563 1 พฤศจิกายน 2562

210 ปูนขาวสําหรับโรยสนาม (30 กก.) จํานวน 30 ถุง 4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 4,012.50 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 4,012.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 1 พฤศจิกายน 2562

211 AGAR POWDER 500 GM. จํานวน 2 BOT

CHLOROFORE AR 2.5 L. จํานวน 1 BOT

SODIUM CHLORIDE AR 1 KG. จํานวน 2 BOT

TOLUIDINE BLUE O-FOR MYCOSCOPY 25 GM. จํานวน 1 BOT

6,398.60 6,398.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 6,398.60 บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 6,398.60 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2563 4 พฤศจิกายน 2562

212 น้ํายาลางจานดวยเครื่อง (20 ลิตร) จํานวน 10 ถัง

น้ํายาชวยจานแหงดวยเครื่อง (20 ลิตร) จํานวน 8 ถัง

30,602.00 30,602.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเมกา แมชชีนเนอรี่ (1999) จํากัด 30,602.00 บริษัท โอเมกา แมชชีนเนอรี่ (1999) จํากัด 30,602.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2563 4 พฤศจิกายน 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

213 Sephadex, G-25, Coase, 10 G #G-25300 "Sigma-Aldrich"

จํานวน 1 Bottle

6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซนเอ็นซ อินทิเกรชั่น จํากัด 6,634.00 บริษัท ไซนเอ็นซ อินทิเกรชั่น จํากัด 6,634.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 6 พฤศจจิกายน 2562

214 เครื่องปรัอากาศ ยี่หอ PANASONIC ชนิดติดผนัง

ขนาด 13,000 บีทียู รวมอุปกรณติดตั้ง  จํานวน 1 เครื่อง

สถานที่ติดตั้ง หอง 9620

17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง นายอินสม แสงสุข (อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส) 17,655.00 นายอินสม แสงสุข (อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส) 17,655.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2563 6 พฤศจจิกายน 2562

215 เครื่องเจาะ  จํานวน 1 เครื่อง 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 490.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 490.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2563 6 พฤศจจิกายน 2562

216 ปายชื่อพลาสติกพรอมสายคลอง แนวตั้ง (50 อัน) จํานวน 4 แพ็ค 3,119.99 3,119.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,119.99 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,119.99 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2563 6 พฤศจจิกายน 2562

217 งานจัดซื้อขอสอบ TOEFL ITP TEST BOOK จํานวน 236 ชิ้น

TOEFL ITP Server จํานวน 236 ชิ้น

223,350.40 223,350.40 เฉพาะเจาะจง อินสติติว ออฟ อินเตอรเนชั่นแนล เอดูเคชั่น อิงค 223,350.40 อินสติติว ออฟ อินเตอรเนชั่นแนล เอดูเคชั่น อิงค 223,350.40 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2563 8 พฤศจิกายน 2562

218 วัสดุสิ้นเปลืองและสารเคมีในการทําปฏิบัติการชีววิทยา จํานวน 12 รายการ 22,020.60 22,020.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 22,020.60 บริษัท กิบไทย จํากัด 22,020.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2563 8 พฤศจิกายน 2562

219 สารเคมี จํานวน 2 รายการ 8,506.50 8,506.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมฑังกร วิศวกรรม จํากัด 8,506.50 บริษัท เมฑังกร วิศวกรรม จํากัด 8,506.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2563 8 พฤศจิกายน 2562

220 -Allpure Nonsterile Nylon Syringe Filter,

Pore : 0.45 um, Dia:13mm (100/pk)

Cat. No. SFNY013045NA "Membranc Solutions"  จํานวน 2 pk

-Acetonitrile, HPLC, 4L "Lab scan" จํานวน 1 bot

3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 3,103.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 3,103.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2563 11 พฤศจิกายน 2562

221 Liquid for Doppler Sonography 1 liter จํานวน 1 ขวด 8,980.00 8,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟเว ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จํากัด 8,980.00 บริษัท ฟเว ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จํากัด 8,980.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2563 12 พฤศจิกายน 2562

222 ปากกาลูกลื่น สีน้ําเงิน จํานวน ๒๐๐ ดาม

ปากกาลูกลื่น สีแดง จํานวน ๒๐๐ ดาม

ซองขาว เบอร ๖ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๖๐๐ ซอง

1,856.99 1,856.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 1,856.99 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 1,856.99 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2563 13 พฤศจิกายน 2562

223 หมึกพิมพ ยี่หอ HP รุน CF276A  จํานวน 2 กลอง 6,826.60 6,826.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอรด เวลล โอเอ จํากัด 6,826.60 บริษัท พอรด เวลล โอเอ จํากัด 6,826.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2563 14 พฤศจิกายน 2562

224 หมึกพิมพ ยี่หอ HP รุน CE255X  จํานวน 3 กลอง 23,400.90 23,400.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอรด เวลล โอเอ จํากัด 23,400.90 บริษัท พอรด เวลล โอเอ จํากัด 23,400.90 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2563 14 พฤศจิกายน 2562

225 อุปกรณและสารเคมี จํานวน 14 รายการ 24,256.90 24,256.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แล็ป วัลเลย 24,256.90 หางหุนสวนจํากัด แล็ป วัลเลย 24,256.90 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2563 14 พฤศจิกายน 2562

226 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่หอ EMINENT

รุน AER25M/EER25M ขนาด 25,300 BTU จํานวน 3 เครื่อง

สถานที่ติดตั้ง สําหรับหอง 1601

และหองพักครูสาขาวิชาชีววิทยาฯ จํานวน 2 เครื่อง

90,522.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 90,522.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 90,522.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2563 19 พฤศจิกายน 2562

227 วัสดุสิ้นเปลืองและสารเคมี จํานวน 13 รายการ 21,004.10 21,004.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 21,004.10 บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 21,004.10 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2563 19 พฤศจิกายน 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

228 เครื่องเคลือบบัตร ออฟฟช โปร LA3-OP จํานวน 1 เครื่อง

แทนตัด 30.5x33 ซม. A4 SDI 1860 จํานวน 1 แทน

5,640.00 5,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 5,640.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 5,640.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2563 19 พฤศจิกายน 2562

229 เครื่องเขาเลมสันเกลียว AKE-348 จํานวน 1 เครื่อง

พลาสติกเคลือบบัตร ความหนา 150 ไมครอน 

ขนาด 7x10 ซม. (แพ็ค 100 แผน) จํานวน 2 แพ็ค

สันเกลียวเขาเลม ขนาด 12 มม. (สีขาว,ดํา,น้ําเงิน) จํานวน 150 อัน

สันเกลียวเขาเลม ขนาด 14 มม. (สีขาว,ดํา,น้ําเงิน) จํานวน 150 อัน

สันเกลียวเขาเลม ขนาด 16 มม. (สีขาว,ดํา,น้ําเงิน) จํานวน 300 อัน

สันเกลียวเขาเลม ขนาด 18 มม. (สีขาว,ดํา,น้ําเงิน) จํานวน 300 อัน

10,041.95 10,041.95 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 10,041.95 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 10,041.95 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2563 19 พฤศจิกายน 2562

230 ปากกาไวทบอรด โมนามิ จัมโบ สีดํา จํานวน 15 โหล

ปากกาไวทบอรด โมนามิ จัมโบ สีน้ําเงิน จํานวน 12 โหล

ปากกาไวทบอรด โมนามิ จัมโบ สีแดง จํานวน 10 โหล

ปากกาลบคําผิด Pentel ZL31-W จํานวน 2 โหล

สกอตเทปใส ขนาด 3/4"x๓๖ หลา แกน 1 นิ้ว จํานวน 60 มวน

คลิปดํา เบอร 109 จํานวน 20 โหล

คลิปดํา เบอร 111 จํานวน 60 โหล

เชือกฟาง จํานวน 15 มวน

แทนประทับตรา ตรามา เบอร 2 สีน้ําเงิน/5, แดง/3 จํานวน 8 อัน

13,855.43 13,855.43 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 13,855.43 หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 13,855.43 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2563 20 พฤศจิกายน 2562

231 กระดาษ DOUBLE-A 80 แกรม ขนาด A4 จํานวน 300 รีม 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด 30,816.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด 30,816.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2563 20 พฤศจิกายน 2562

232 เครื่องวัดสัญญาณ ยี่หอ FINDSAT รุน VF-680 จํานวน 1 เครื่อง

ขาตั้งทีวี รุน V9 ขนาด 32-65 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

12,947.00 12,947.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 12,947.00 บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 12,947.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2563 20 พฤศจิกายน 2562

233 เครื่องโปรเจคเตอร ยี่หอ EPSON รุน EB-X41 จํานวน 1 เครื่อง

สถานที่ติดตั้งหองเรียน 3703

20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 20,865.00 บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 20,865.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2563 20 พฤศจิกายน 2562

234 โตะปงปอง ขนาด 25 mm. มีลอ ขนาด 3 นิ้ว พรอมเสาเน็ต จํานวน 6 ตัว 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 58,500.00 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 58,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2563 22 พฤศจิกายน 2562

235 กระดาษชําระมวนใหญ JRT Kimsoft 2 ชั้น ความยาว 300 เมตร (12 มวน/ลัง)

 จํานวน 40 ลัง

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด 36,380.00 บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด 36,380.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2563 22 พฤศจิกายน 2562

236 หุนจําลองชวยฟนคืนชีพผูใหญ แบบครึ่งตัวมีไฟแสดงผล จํานวน 2 ชุด 19,800.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจเอ ซีพีอาร โปรดักส 19,800.00 ราน เจเอ ซีพีอาร โปรดักส 19,800.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2563 22 พฤศจิกายน 2562

237 หนากากอนามัย จํานวน 2,500 ชิ้น 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช 3,000.00 ชุมชนเภสัช 3,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2563 27 พฤศจิกายน 2562

238 Alcatel Digital Telephone Model 4019 set จํานวน 2 sets

Alcatel Analog Telephone Model T-76 จํานวน 16 sets

23,219.00 23,219.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิเทล จํากัด 23,219.00 บริษัท ออมนิเทล จํากัด 23,219.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2563 27 พฤศจิกายน 2562

239 1080P 4X1 HDMI Multi-Viewer Quad Screen ตัวแยก HDMI Seamless 

Switcher จํานวน 4 ชุด

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิพวรรณ อีเล็คทรอนิค 14,980.00 หางหุนสวนจํากัด ทิพวรรณ อีเล็คทรอนิค 14,980.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2563 27 พฤศจิกายน 2562

240 สติกเกอร PP MATT Rubber Base size 6x1.5 cm. จํานวน 1000 ดวง

Ribbon wax resin size 110 mm.x74 m. F/O จํานวน 3 มวน

5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรวิส ซัพพลาย เซ็นเตอร จํากัด 5,243.00 บริษัท เซอรวิส ซัพพลาย เซ็นเตอร จํากัด 5,243.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2563 27 พฤศจิกายน 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

241 สายไฟ VCT ขนาด 2x1.5 sqmm ยี่หอ YAZAKI จํานวน 2 มวน 4,442.64 4,442.64 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 4,442.64 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 4,442.64 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2563 4 ธันวาคม 2562

242 iot Training Kit จํานวน 26 ชุด 36,166.00 36,166.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดูเคติค คอรปอเรชั่น จํากัด 36,166.00 บริษัท เอ็ดดูเคติค คอรปอเรชั่น จํากัด 36,166.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2563 4 ธันวาคม 2562

243 หนังสือ จํานวน 18 รายการ 1,732.20 1,732.20 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,732.20 ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,732.20 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2563 4 ธันวาคม 2562

244 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  ยี่หอ EMINENT รุน AER25M/EER25M

ขนาด 25,300 บีทียู สถานที่ติดตั้งหองนาฎศิลป 9201 จํานวน 2 เครื่อง

หอง 1106 จํานวน 1 เครื่อง

90,522.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 90,522.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 90,522.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2563 4 ธันวาคม 2562

245 เครื่องผสมสัญญาณเสียง จํานวน 1 เครื่อง

Digital Mixer ยี่หอ Behringer รุน X-Air XR16

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 19,795.00 บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 19,795.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2563 4 ธันวาคม 2562

246 จอรับภาพแบบมือดึง ยี่หอ Razr ขนาด 100 นิ้ว

พรอมงานติดตั้ง  จํานวน 1 จอ สถานที่ติดตั้งหอง 1301

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 3,745.00 บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 3,745.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2563 4 ธันวาคม 2562

247 กาวทาทอ 100 g จํานวน 3 กระปอง

กาวทาทอ 500 g จํานวน 1 กระปอง

น้ํามันเอนกประสงค SONEX 400 cc. จํานวน 2 กระปอง

สายไฟ VCT 3x4 SQM  จํานวน 1 ขด

7,365.88 7,365.88 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 7,365.88 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 7,365.88 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2563 4 ธันวาคม 2562

248 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ยี่หอ EMINENT รุน AER25M/EER25M

ขนาด 25,3000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

สถานที่ติดตั้ง หอง 7101

30,174.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 30,174.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 30,174.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2563 6 ธันวาคม 2562

249 ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) และแบตเตอรี่สําหรับไฟฉุกเฉิน พรอมติดตั้ง 37,236.00 37,236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 37,236.00 บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 37,236.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2563 9 ธันวาคม 2562

250 G1711 Lambda DNA / Hind III Markers, 100ug จํานวน 1 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีโนเมด จํากัด 2,354.00 บริษัท ไบโอจีโนเมด จํากัด 2,354.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2563 9 ธันวาคม 2562

251 รถเข็นนั่งสําหรับผูปวยแบบพับได จํานวน 2 ตัว 8,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช 8,000.00 ชุมชนเภสัช 8,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 73/2563 11 ธันวาคม 2562

252 เครื่องปรับอากาศ ยี่หอ Panasonic ชนิดติดผนัง

ขนาด 13,000 บีทียู  พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

สถานที่ติดตั้งหอง 9614

17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง นายอินสม แสงสุข (อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส) 17,655.00 นายอินสม แสงสุข (อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส) 17,655.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2563 11 ธันวาคม 2562

253 อุปกรณและเครื่องมือสําหรับงานซอมบํารุงอุปกรณเทคโนโลยี

จํานวน 12 รายการ

7,201.10 7,201.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 7,201.10 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 7,201.10 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2563 11 ธันวาคม 2562

254 หมึกพิมพ EPSON T664100 BK จํานวน 3 กลอง

หมึกพิมพ EPSON T664200 C จํานวน 1 กลอง

หมึกพิมพ EPSON T664300 M จํานวน 1 กลอง

หมึกพิมพ EPSON T664400 Y จํานวน 1 กลอง

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 1,605.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 1,605.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/2563 12 ธันวาคม 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

255 พัดลม ชนิดติดเพดาน ยี่หอ Mitsubishi ขนาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้ง 

จํานวน 8 ตัว สถานทิ่ติดตั้ง หอง 7407, 8403, 9312, 9314, 9609, 

9620, 9621, 9723

พัดลม ชนิดติดผนัง ยี่หอ Mitsubishi ขนาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้ง 

จํานวน 2 ตัว สถานทิ่ติดตั้ง หอง 7506, 7510

23,968.00 23,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 23,968.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 23,968.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2563 12 ธันวาคม 2562

256 ปมจายสารเคมีและงานติดตั้งระบบ สถานทิ่ติดตั้ง ดานขางอาคาร 3 98,575.89 98,575.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จํากัด 98,575.89 บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จํากัด 98,575.89 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2563 13 ธันวาคม 2562

257 TONER HP CF280A  จํานวน 2 กลอง 7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอรด เวลล โอเอ จํากัด 7,383.00 บริษัท พอรด เวลล โอเอ จํากัด 7,383.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/2563 13 ธันวาคม 2562

258 เครื่องทําน้ําอุน 3,500 W. Panasonic DH-3JL2TH

พรอมงานติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง 

สถานทิ่ติดตั้ง หองน้ํา 5B ชั้น 5 อาคารหอพักชาย 9

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซแมกซ จํากัด 4,815.00 บริษัท โซแมกซ จํากัด 4,815.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 80/2563 16 ธันวาคม 2562

259 -Optical HDMI V2.0 Support 4K. Audio 7.1Ch.

HDR/ARC, 4 Cores Fiber จํานวน 2

-HDMI V2.0 Engineering Cable Oxygen-Free

Copper Conductor จํานวน 2

-Intel HDMI Box แบบตัวตองอ จํานวน 2

- Installation (HDMI Wiring, Labor & Expenses,

อุปกรณเก็บสายนสัญญาณ รางพลาสติก เฟล็กเหล็ก 

-งานเก็บความเรียบรอย

52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิพวรรณ อีเล็คทรอนิค 52,430.00 หางหุนสวนจํากัด ทิพวรรณ อีเล็คทรอนิค 52,430.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 81/2563 16 ธันวาคม 2562

260 พัดลมอุตสาหกรรม ชนิดติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว  จํานวน 1 ตัว

พรอมติดตั้ง สถานที่ติดตั้ง (โรงอาหาร หนารานคาเบอร 9)

พัดลมดูดอากาศ ขนาด 10 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 14 ตัว

สถานที่ติดตั้องหองครัวรานคา

พัดลมดูดอากสศ ขนาด 12 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง

สถานที่ติดตั้ง หองลางจาน และประตูทางออกทิศตะวันตก

40,938.20 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 40,938.20 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด

โทร.08-1995-5358

40,938.20 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2563 16 ธันวาคม 2562

261 ปมน้ํา แทงคน้ํา พรอมติดตั้งระบบ และรื้อถอนของเดิม

สําหรับอาคาร 11

99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 99,938.00 บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 99,938.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2563 17 ธันวาคม 2562

262 Microsoft Open Value Subscription Agreenment for Education 

Solution (OVS-ES) ประกอบดวย windows Edcation Upgrade, Office 

ProPlus, Core cal จํานวน 50 FTF

125,992.50 125,992.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 125,992.50 บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 125,992.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 84/2563 17 ธันวาคม 2562

263 สารเคมี  จํานวน 5 รายการ 18,832.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 18,832.00 บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 18,832.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 85/2563 18 ธันวาคม 2562

264 วัสดุอุปกรณสําหรับงานซอมบํารุง จํานวน 21 รายการ 40,601.15 40,601.15 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 40,601.15 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 40,601.15 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2563 18 ธันวาคม 2562

265 กระดาษ 180 แกรม A4 สีขาว (แพ็ค 50 แผน) จํานวน 50 แพ็ค

ถานอัลคาไลน พานาโซนิค ขนาด AAA จํานวน 250 กอน

ถานอัลคาไลน พานาโซนิค ขนาด AA จํานวน 500 กอน

แปรงลบกระดานไวทบอรด จํานวน 3 โหล

หมุดติดบอรด หลอดดาย (กลอง 50 ตัว) จํานวน 20 กลอง

เทปเยื่อกาว 2 หนา ขนาด 12 มม. x 20 หลา จํานวน 60 มวน

เทปโอพีพี ขนาด 1.5 นิ้ว x 45 หลา จํานวน 12 มวน

ไมบรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว จํานวน 12 อัน

สติกเกอรใส PVC ขนาด 53x70 ซม. จํานวน 100 แผน

กระดาษเทา-ขาว ขนาด 110x80 ซม. 310 แกรม จํานวน 100 แผน

24,310.40 24,310.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 24,310.40 หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 24,310.40 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2563 18 ธันวาคม 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

266  ฟวเจอรบอรด ขนาด 65x122 cm. หนา 3 mm. จํานวน 130 แผน

กาวลาเท็กซ 4 ออนซ จํานวน 24 ขวด

คลิปดํา เบอร 108 จํานวน 10 กลอง

มีดคัตเตอรเล็ก จํานวน 24 อัน

5,327.50 5,327.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิซกรุป จํากัด 5,327.50 บริษัท สมใจบิซกรุป จํากัด 5,327.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2563 18 ธันวาคม 2562

267 วัสดุอุปกรณดานศิลปะ จํานวน 9 รายการ 6,717.50 6,717.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิซกรุป จํากัด 6,717.50 บริษัท สมใจบิซกรุป จํากัด 6,717.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2563 20 ธันวาคม 2562

268 เครื่องสํารองกระแสไฟฟา APC BACK UPS BX 625CI-MS

รับประกันสินคา 2 ป จํานวน 2 เครื่อง

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 4,494.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 4,494.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2563 20 ธันวาคม 2562

269 เกาอี้นักเรียน จํานวน 60 ตัว 71,904.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนชาติ จํากัด 71,904.00 บริษัท กาญจนชาติ จํากัด 71,904.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2563 26 ธันวาคม 2562

270 เครื่องเชื่อมระบบทิก TIG 160A ยี่หอ OKURA รุน 160C

จํานวน 1 เครื่อง

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สิงหทองแมชชีนเนอรี่ แอนด ทูล 19,795.00 หางหุนสวนจํากัด สิงหทองแมชชีนเนอรี่ แอนด ทูล 19,795.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 92/2563 27 ธันวาคม 2562

271 Dispenser 5.00-50.00 ml. Model 4205 จํานวน 2 set 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 31,030.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 31,030.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 93/2563 27 ธันวาคม 2562

272 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่หอ EMINENT รุน AER25M/EER25M ขนาด 

25,300 BTU จํานวน 1 เครื่อง สถานทิ่ติดตั้งหองผูตรวจสอบภายใน

30,174.00 30,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 30,174.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 30,174.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 94/2563 6 มกราคม 2563

273 เครื่องทําน้ําอุน ยี่หอ พานาโซนิค รุน DH-3JL2TH พรอมติดตั้ง 

จํานวน 1 เครื่อง สถานที่ติดตั้ง หอง 1454

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 4,494.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 4,494.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2563 6 มกราคม 2563

274 เครื่องพิมพ ยี่หอ HP LaserJet Pro M203DW 

จํานวน 1 เครื่อง ของสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ

11,300.00 11,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 11,300.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 11,300.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 96/2563 7 มกราคม 2563

275 โทรทัศน LG ขนาด 75 นิ้ว 75UM6970PTB จํานวน 1 เครื่อง

ขาลอเลื่อนทีวี ขนาด 75 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 

ของสาขาวิชาศิลปศาสตร

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเทคโน จํากัด 50,000.00 บริษัท ยูเทคโน จํากัด 50,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 97/2563 7 มกราคม 2563

276 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 6 รายการ 15,673.36 15,673.36 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 15,673.36 หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 15,673.36 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2563 9 มกราคม 2563

277 กระดาษ SPEED 70 แกรม A4 จํานวน 300 รีม 25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด 25,359.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด 25,359.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2563 9 มกราคม 2563

278 ไมบรรทัด 15 นิ้ว พลาสติก จํานวน 1,060 อัน 2,268.40 2,268.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 2,268.40 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 2,268.40 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2563 13 มกราคม 2563

279 วัสดุอุปกรณสําหรับจัดการสอบ จํานวน 6 รายการ 23,191.55 23,191.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 23,191.55 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 23,191.55 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2563 13 มกราคม 2563

280 ยาและเวชภัณฑ จํานวน 44 รายการ 16,035.00 16,035.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช 16,035.00 ชุมชนเภสัช 16,035.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 102/2563 14 มกราคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

281 หมึก CE278A HP Laserjet จํานวน 3 กลอง 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย จํากัด 7,704.00 บริษัท ไอที เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย จํากัด 7,704.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 103/2563 14 มกราคม 2563

282 กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง ขนาด ๑๐ นิ้ว

ยี่หอ SUVIT TELESCOPE รุน DOB๒๕๐ premium 

จํานวน 1 ชุด

61,525.00 61,525.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สุวิทย แมททอล แอนด ออฟติค 61,525.00 หางหุนสวนจํากัด สุวิทย แมททอล แอนด ออฟติค 61,525.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2563 17 มกราคม 2563

283 HP 507A BLACK NO.CE400A จํานวน 1 กลอง

HP 507A CYAN NO.CE401A จํานวน 3 กลอง

HP 507A YELLOW NO.CE402A จํานวน 2 กลอง

HP 507A MAGENTA NO.CE403A จํานวน 1 กลอง

62,167.00 62,167.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 62,167.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 62,167.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2563 17 มกราคม 2563

284 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พรอมติดตั้ง ยี่หอ EMINENT 

รุน AER๒๕M/EER๒๕M ขนาด ๒๕,๓๐๐ BTU จํานวน 1 เครื่อง

สถานที่ติดตั้ง หอง ๘๑๐๕

30,174.00 30,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 30,174.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 30,174.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 106/2563 17 มกราคม 2563

285 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนพรอมติดตั้ง

ยี่หอ EMINENT รุน AER๓๖M/EER๓๖M ขนาด ๓๖,๑๐๐ BTU

 จํานวน 2 เครื่อง สถานที่ติดตั้งหอง Common Room ฝง A

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังพรอมติดตั้ง

ยี่หอ Carrier รุน ๔๒AAF๐๒๕/๓๘AAF๐๒๕ ขนาด ๒๕,๐๖๑ BTU

จํานวน 1 เครื่อง สถานที่ติดตั้งหองพักครูสาขาวิชาภาษาตางประเทศ

118,235.00 122,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 118,235.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 118,235.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/2563 17 มกราคม 2563

286 โตะวางคอมพิวเตอร บีช เฟอรราเดค จํานวน 1 ตัว 998.99 998.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 998.99 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 998.99 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 108/2563 17 มกราคม 2563

287 เครื่องพิมพ ยี่หอ HP LaserJet Pro M203DW 

จํานวน 1 เครื่อง ของสาขาวิชาศิลปศาสตร

11,300.00 11,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 11,300.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 11,300.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/2563 17 มกราคม 2563

288 เครื่องพิมพ ยี่หอ HP LaserJet Pro M501n 

จํานวน 1 เครื่อง ของศูนยวิทยบริการ

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 22,470.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 22,470.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 110/2563 17 มกราคม 2563

289 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง พรอมติดตั้ง

ยี่หอ Carrier รุน 42TSGS018/38TSGS018 ขนาด 18,000 BTU 

จํานวน 1 เครื่อง สถานที่ติดตั้ง หองพักชางซอมบํารุง

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 21,000.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 21,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/2563 28 มกราคม 2563

290 ปายชื่อซิบกันน้ํา แนวนอน จํานวน 320 ชิ้น

ริบบิ้นพลาสติก 12 mm. x 50 y. จํานวน 2 ชิ้น

ริบบิ้นผา คละสี ขนาด 7 มิล จํานวน 2 ชิ้น

ริบบิ้นซาติน 1/2 นิ้ว x 33 หลา จํานวน 2 ชิ้น

กระดาษฟรอยหอของขวัญปมลาย จํานวน 18 ชิ้น

สายคลองคอปรับสายได จํานวน 12 ชิ้น 

เชือกคลองคอ (1x10 เสน) จํานวน 30 ชิ้น

5,332.50 5,332.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิซกรุป จํากัด 5,332.50 บริษัท สมใจบิซกรุป จํากัด 5,332.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 112/2563 28 มกราคม 2563

291 Mask/1 กลอง 50 ชิ้น จํานวน 1,500 ชิ้น

เจลลางมือ แอลกอฮออล 450 มล.(GPO) จํานวน 20 ขวด

DETTOL 1200ML. จํานวน 1 ขวด

4,635.00 4,635.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช 4,635.00 ชุมชนเภสัช 4,635.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/2563 28 มกราคม 2563

292 พัดลม ชนิดติดเพดาน พรอมติดตั้ง ยี่หอ Mitsubishi ขนาด ๑๖ นิ้ว

จํานวน 1 ตัว สถานที่ติดตั้ง หอง ๙๕๐๕

2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,407.50 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,407.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 114/2563 28 มกราคม 2563

293 ลูกแบดพลาสติก จํานวน 40 กลอง

ลูกสควอช จํานวน 10 ลูก

14,040.00 14,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 14,040.00 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 14,040.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 115/2563 4 กุมภาพันธ 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

294 กรวยแกวสําหรับชุดกรองสารละลาย จํานวน 1 ชุด 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 2,782.00 บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 2,782.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 116/2563 4 กุมภาพันธ 2563

295 กระดาษกรองใยแกว จํานวน 1 กลอง 1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 1,444.50 บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 1,444.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 117/2563 4 กุมภาพันธ 2563

296 เครื่องพิมพ HP LaserJet Pro M203DW จํานวน 1 เครื่อง 11,300.00 11,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 11,300.00 บริษัท เค็คโค เทค จํากัด 11,300.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 118/2563 4 กุมภาพันธ 2563

297 หมึกพิมพ รุน CF230A จํานวน 3 กลอง 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 6,420.00 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 6,420.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 119/2563 4 กุมภาพันธ 2563

298 Transcend 256GB PCIe NVMe M.2 SSD

Transcend Code: 841715 TS256GMTE110S 5 Yrs Warranty

จํานวน 30 แถว

39,483.00 39,483.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 39,483.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 39,483.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 120/2563 4 กุมภาพันธ 2563

299 จอรับภาพ แบบมอเตอรไฟฟาขนาด 200 นิ้ว จํานวน 1 จอ

HDMI Extender จํานวน 1 ชุด

งานติดตั้งโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ จํานวน 1 งาน

60,883.00 60,883.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 60,883.00 บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 60,883.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2563 4 กุมภาพันธ 2563

300 หัวตอ Jack XLR 3 pole Female and 1/4 phone ยี่หอCM 

จํานวน 6 หัว

แผน Plate XLR แบบ 2 ชอง ยี่หอ CM จํานวน 3 แผน

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 2,247.00 บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 2,247.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/2563 4 กุมภาพันธ 2563

301 สารเคมี จํานวน 5 รายการ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 6,420.00 บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 6,420.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 123/2563 6 กุมภาพันธ 2563

302 Monitor Dell SE2419HR จํานวน 3 จอ 11,299.20 11,299.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด 11,299.20 บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด 11,299.20 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2563 6 กุมภาพันธ 2563

303 มือจับ 6 นิ้ว จํานวน 40 อัน

ชุดชักโครกทั้งตัวกดและไสใน จํานวน 12 ชุด

ชแลง 1 เมตร จํานวน 1 อัน

17,093.25 17,093.25 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 17,093.25 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 17,093.25 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 125/2563 6 กุมภาพันธ 2563

304 หลอดภาพโปรเจคเตอร ยี่หอ Epson รุน EB-X24 จํานวน 1 หลอด

สําหรับเครื่องโปรเจคเตอร รหัส 58-06-022-00125

สถานที่ติดตั้ง หอง 3603

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 6,955.00 บริษัท เอ็นพีเอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 6,955.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 126/2563 13 กุมภาพันธ 2563

305 พัดลม ชนิดติดเพดาน พรอมติดตั้ง

ยี่หอ Mitsubishi ขนาด ๑๖ นิ้ว จํานวน 1 ตัว สถานที่ติดตั้ง หอง ๙421

2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,407.50 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,407.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 127/2563 14 กุมภาพันธ 2563

306 หมึกพิมพ HP CE410A จํานวน 2 กลอง

หมึกพิมพ HP CE411A จํานวน 1 กลอง

หมึกพิมพ HP CE412A จํานวน 1 กลอง

หมึกพิมพ HP CE413A จํานวน 1 กลอง

18,511.00 18,511.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 18,511.00 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 18,511.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 128/2563 14 กุมภาพันธ 2563

307 ไฟฉุกเฉิน จํานวน 4 ตัว 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 9,416.00 บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 9,416.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 129/2563 18 กุมภาพันธ 2563

308 วัสดุอุปกรณซอมบํารุง จํานวน 7 รายการ 27,686.25 27,686.25 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 27,686.25 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 27,686.25 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2563 18 กุมภาพันธ 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

309 เทปเยื่อกาว 2 หนา 12 มม. x 10 หลา สกอตซ จํานวน 60 มวน

เครื่องเย็บกระดาษ ยี่หอ แม็กซ เบอร HD-50 จํานวน 10 ตัว

เครื่องเย็บกระดาษ ยี่หอ แม็กซ เบอร HD-10 จํานวน 10 ตัว

ฟวเจอรบอรด หนา 3 มม. ขนาด 65x122 ซม. จํานวน 110 แผน

กาวแทง UHU 21 กรัม ขาว จํานวน 5 โหล

11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 11,877.00 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 11,877.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/2563 24 กุมภาพันธ 2563

310 หนังกลองใหญ (กระเดื่อง) ขนาด 22 นิ้ว ยี่หอ รีโม จํานวน 2 ผืน

หนังกลองสแนร ขนาด 14 นิ้ว หนังบน ยี่หอ รีโม จํานวน 2 ผืน

เกาอี้กลองชุด ยี่หอ CMC ชนิดเบาะหนา จํานวน 1 ตัว

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงศ สุภัทรชัยวงศ

(ราน Guide Music & Sound)

10,000.00 นายวัชรพงศ สุภัทรชัยวงศ

(ราน Guide Music & Sound)

10,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 132/2563 24 กุมภาพันธ 2563

311 ใบมีดคัตเตอร 9 มม. (เล็ก) (หลอด 6 ใบ) 

ใบมีดคัตเตอร 18 มม. (ใหญ) (แผง 10 ใบ)

มีดคัตเตอร ใหญ

คลิดดํา ตรามา เบอร 108 (กลอง 12 ตัว)

3,747.78 3,747.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,747.78 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,747.78 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 133/2563 24 กุมภาพันธ 2563

312 กระดาษเช็ดปากหอเล็ก สกอตอนามัย 2 ชั้น (100 หอ/ลัง) จํานวน 4 ลัง 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด 4,280.00 บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด 4,280.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 134/2563 25 กุมภาพันธ 2563

313 เครื่องปรับแตงเสียงแบบดิจิตอล ๒ in ๖ out จํานวน 1 เครื่อง

ไมโครโฟน RTA แบบใช Phantom จํานวน 1 ตัว

21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิพวรรณ อีเล็คทรอนิค 21,935.00 หางหุนสวนจํากัด ทิพวรรณ อีเล็คทรอนิค 21,935.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 135/2563 27 กุมภาพันธ 2563

314 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

ยี่หอ EMINENT รุน AER36M/EER36M

ขนาด 36,100 BTU ติดตั้งที่หองประชุม ดร.โกวิท

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

ยี่หอ Carrier รุน 42TSGS018/38TSGS018

ขนาด 18,000 BTU ติดตั้งที่หอง 1427

66,475.00 66,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 66,475.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 66,475.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 136/2563 27 กุมภาพันธ 2563

315 พัดลมชนิดติดเพดาน ยี่หอ Mitsubishi ขนาด ๑๖ นิ้ว พรอมติดตั้ง

จํานวน 1 ตัว สถานที่ติดตั้งที่หอง ๘๒๐๘

2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,407.50 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,407.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 137/2563 27 กุมภาพันธ 2563

316 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พรอมติดตั้ง ยี่หอ EMINETN 

รุน AER๒๕M/EER๒๕M ขนาด ๒๕,๓๐๐ BTU จํานวน 1 เครื่อง

สถานที่ติดตั้งหองสํานักงานสาขาวิชาฟสิกส

30,174.00 30,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 30,174.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 30,174.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 138/2563 27 กุมภาพันธ 2563

317 ดินผสมพรอมปลูก จํานวน 1000 ถุง

คาขนสง จํานวน 1 งาน

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวนาลี นิลพงษ 13,000.00 นางวนาลี นิลพงษ 13,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 139/2563 27 กุมภาพันธ 2563

318 หมึกพิมพ ยี่หอ HP รุน CF276A จํานวน 3 กลอง 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 8,988.00 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 8,988.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 140/2563 27 กุมภาพันธ 2563

319 หมึกพิมพ ยี่หอ HP รุน CF283A จํานวน 4 กลอง 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 8,774.00 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 8,774.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 141/2563 27 กุมภาพันธ 2563

320 กระดาษชําระมวนใหญ JRT Kimsoft 2 ชั้น 

ความยาว 300 เมตร (12 มวน/ลัง) จํานวน 30 ลัง

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด 27,285.00 บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด 27,285.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/2563 28 กุมภาพันธ 2563

321 คลอรีน 10% (20 กก./ถัง) จํานวน 30 ถัง

น้ํายาเช็คคา pH และคลอรีน จํานวน 2 ชุดเล็ก

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท ชอยส เคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 5,992.00 บริษัท เบสท ชอยส เคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 5,992.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 143/2563 2 มีนาคม 2563

322 หมึกพิมพ ยี่หอ CANON รุน CARTRIDGE 319 จํานวน 2 กลอง 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 5,671.00 บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 5,671.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 144/2563 2 มีนาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

323 หลอดเลเซอร แบบ Co 2 สําหรับเครื่องเลเซอร ขนาด 100 วัตต

จํานวน 1 หลอด

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สิงหทองแมชชีนเนอรี่ แอนด ทูล 48,150.00 หางหุนสวนจํากัด สิงหทองแมชชีนเนอรี่ แอนด ทูล 48,150.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 145/2563 3 มีนาคม 2563

324 เชือกฟาง จํานวน 15 มวน

ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร 5 ชอง 5 เมตร จํานวน 15 อัน

ปากกาเคมี ตรามา 2 หัว สีน้ําเงิน จํานวน 36 ดาม

ปากกาเคมี ตรามา 2 หัว สีดํา จํานวน 36 ดาม

ปากกาเคมี ตรามา 2 หัว สีแดง จํานวน 36 ดาม

เทปใสแกนใหญ 1 นิ้ว x 36 หลา จํานวน 50 มวน

เทปกาวยน 36 mm. x 20 y. (1.5 นิ้ว) จํานวน 30 มวน

เทปกาวยน 48 mm. x 20 y. (2 นิ้ว) จํานวน 30 มวน

ลวดเย็บกระดาษ Max No.10-1M จํานวน 240 กลอง

12,280.80 12,280.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิซกรุป จํากัด 12,280.80 บริษัท สมใจบิซกรุป จํากัด 12,280.80 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 146/2563 3 มีนาคม 2563

325 ALCOHOL 450 ML. จํานวน 36 ขวด

DETTOL 1200 ML. จํานวน 12 ขวด

7,440.00 7,440.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช 7,440.00 ชุมชนเภสัช 7,440.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 147/2563 6 มีนาคม 2563

326 Guitar Amplifler แอมปกีตารไฟฟา จํานวน 2 ตู

Bass Amplifler แอมปเบสไฟฟา จํานวน 1 ตู

กลองชุด Prelude Series ไม Poplar จํานวน 1 ชุด

ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา จํานวน 1 ชุด

ไมโครไฟ จํานวน 4 อัน

ขาตั้งไมโครโฟน จํานวน 4 อัน

136,800.00 136,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มารคาโต มิวสิค จํากัด 136,800.00 บริษัท มารคาโต มิวสิค จํากัด 136,800.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 148/2563 11 มีนาคม 2563

327 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 25,300 BUT

ยี่หอ EMINENT รุน AER25M/EER25M จํานวน 2 เครื่อง

สถานที่ติดตั้งหองอังกะลุง

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,300 BUT

ยี่หอ Carrier รุน 42ABF018/38ABF018 จํานวน 1 เครื่อง

สถานที่ติดตั้งหองควบคุมเสียง ดร.โกวิท

81,348.00 81,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 81,348.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 81,348.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 149/2563 12 มีนาคม 2563

328 สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 15 รายการ 24,824.00 24,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 24,824.00 บริษัท เอส เอ็น พี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 24,824.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 150/2563 13 มีนาคม 2563

329 แฟมเสนอเซ็นต จํานวน 10 เลม 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 1,284.00 หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 1,284.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 151/2563 13 มีนาคม 2563

330 หมอนหนุนขนาดมาตรฐาน ยี่หอ Satin  จํานวน 240 ใบ 38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง รานนาราทิพ 38,400.00 รานนาราทิพ 38,400.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 152/2563 16 มีนาคม 2563

331 เข็มทิศ ยี่หอ SUUNTO รุน MC-2 D จํานวน 6 อัน

เข็มทิศ POCKET COMPASS MODEL DQL-8 จํานวน 6 อัน

คอนธรณี ยี่หอ Estwing E3-22P จํานวน 6 อัน

53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลจีทูลส จํากัด 53,928.00 บริษัท แอลจีทูลส จํากัด 53,928.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2563 16 มีนาคม 2563

332 หมึกพิมพ ยี่หอ HP รุน CF230A จํานวน 3 กลอง 7,254.60 7,254.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรอิ๊งค จํากัด 7,254.60 บริษัท โพรอิ๊งค จํากัด 7,254.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 154/2563 20 มีนาคม 2563

333 กลอง Webcam จํานวน 10 ตัว

Cable Extention USB M/F จํานวน 10 เสน

ขาตั้งกลอง จํานวน 10 ตัว

42,693.00 42,693.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิพวรรณ อีเล็คทรอนิค 42,693.00 หางหุนสวนจํากัด ทิพวรรณ อีเล็คทรอนิค 42,693.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 155/2563 30 มีนาคม 2563

334 คลอรีนน้ํา 10% (20 กก./ถัง) จํานวน 30 ถัง

น้ํายาเช็คคา pH และคลอรีน (2 ขวดx20 cc.) จํานวน 2 ชุดเล็ก

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท ชอยส เคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 5,992.00 บริษัท เบสท ชอยส เคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 5,992.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 156/2563 30 มีนาคม 2563

335 หมึกพิมพ ยี่หอ Canon รุน 319 จํานวน 5 กลอง 15,247.50 15,247.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรชนัน อินเตอร อิงค 15,247.50 หางหุนสวนจํากัด พรชนัน อินเตอร อิงค 15,247.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่ 157/2563 30 มีนาคม 2563
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