
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 งานจางเปลี่ยนสายสัญญาณและอุปกรณของระบบตรวจจับควัน

 อาคาร 7 และอาคาร 8

26,322.00 26,311.00 เฉพาะเจาะจง "บริษัท เพิรส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 26,322.00 "บริษัท เพิรส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 26,322.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่ 176/2563

ลว. 18 พฤษภาคม 2563

2 งานจางติดตั้งฟลมกระจกหองสาขาศิลปศาสตร สาขา

คณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ หอง 3201 พื้นที่ใตบันได

ทางขึ้นหอประชุม และปอม รปภ. (ปอมหนาและปอมกลาง

ถนนเขา-ออก)

27,350.00 27,350.00 เฉพาะเจาะจง "นายกัมปนาท หงษทอง 27,350.00 "นายกัมปนาท หงษทอง

โทร. 080-944-1691"

27,350.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่ 177/2563

ลว. 25 พฤษภาคม 2563

3 งานจางทํารางระบายน้ําบริเวณทางเดินระหวางอาคาร 3 กับ

อาคาร 9

56,800.00 56,800.00 เฉพาะเจาะจง "บริษัท บ.ีเอ.เค. การโยธา จํากัด 56,800.00 "บริษัท บ.ีเอ.เค. การโยธา จํากัด 56,800.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่ 178/2563

ลว. 25 พฤษภาคม 2563

4 งานซอมหลังคาดานหนาหองประชาสัมพันธ อาคาร 3 และซอม

รั้วเหล็กของโรงเรียนบริเวณดานติดกับประตู 6 

มหาวิทยาลัยมหิดล

140,491.00 140,491.00 เฉพาะเจาะจง "บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 140,491.00 "บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 140,491.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่  179/2563

ลว. 25 พฤษภาคม 2563

5 งานจางเดินสายพรอมติดตั้งกลองวงจรปด 52,141.10 52,141.10 เฉพาะเจาะจง "บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต

 จํากัด

52,141.10 "บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต 

จํากัด

52,141.10 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่ 180/2563

ลว. 25 พฤษภาคม 2563

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจางรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่  4  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

6 Pivot Interactive Learning Accounts จํานวน 720 ที่นั่ง 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอรเนียรไทย จํากัด 30,816.00 บริษัท เวอรเนียรไทย จํากัด 30,816.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  167/2563

ลว. 7 พฤษภาคม 2563

7 โทรทัศน LG 55UM7290PTD พรอมเมจิกรีโมท จํานวน 1 เครื่อง

ขาตั้งทีวีแบบลอเลื่อนพรอมถาดชุดวางของ จํานวน 1 ชุด

รางปลั๊กไฟ 5 ชอง 5 สวิตซ 2 USB จํานวน 1 อัน

สายสัญญาณ HDMI ยาว 5 เมตร จํานวน 1 เสน

20,223.00 20,223.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชร น้ําหนึ่ง อีควิปเมนท จํากัด 20,223.00 บริษัท เพชร น้ําหนึ่ง อีควิปเมนท จํากัด 20,223.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  168/2563

ลว. 8 พฤษภาคม 2563

8 หนังสือ  จํานวน 2 รายการ 1,224.00 1,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) 

จํากัด

1,224.00 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) 

จํากัด

1,224.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่   169/2563

ลว. 8 พฤษภาคม 2563

9 วัสดุอุปกรณสําหรับงานซอมบํารุง จํานวน 11 รายการ 73,491.88 73,491.88 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 73,491.88 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 73,491.88 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  170/2563

ลว. 8 พฤษภาคม 2563

10 วัสดุอุปกรณสําหรับงานซอมบํารุง จํานวน 10 รายการ 10,924.70 10,924.70 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 10,924.70 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 10,924.70 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  171/2563

ลว. 8 พฤษภาคม 2563

11 ไฟ Emergency CP03AD (2.LED 12V. 12Ah. SLA2Hrs.)  

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 172/2563

ลว. 8 พฤษภาคม 2563

12 กระดาษถายเอกสาร A3 80 แกรม (500 แผน) จํานวน 10 รีม

กระดาษถายเอกสาร F14 80 แกรม (500 แผน) จํานวน 10 รีม

4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 4,150.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 4,150.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  173/2563

ลว. 19 พฤษภาคม 2563

13 ที่กดแจลลางมือ แบบเทาเหยียบ (SD-CV19-003) จํานวน 20 ชุด 13,980.00 13,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีประดิษฐสแตนเลส จํากัด 13,980.00 บริษัท ศรีประดิษฐสแตนเลส จํากัด 13,980.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  174/2563

ลว. 21 พฤษภาคม 2563

14 แฟมเอกสารสันกวาง เบอร 120 F4 จํานวน 6 โหล 4,622.40 4,622.40 เฉพาะเจาะจง "หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 4,622.40 "หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995 4,622.40 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  175/2563

ลว. 21 พฤษภาคม 2563

15 ยาและเวชภัณฑ จํานวน 33 รายการ 13,491.00 13,491.00 เฉพาะเจาะจง "ชุมชนเภสัช 13,491.00 "ชุมชนเภสัช 13,491.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  176/2563

ลว. 21 พฤษภาคม 2563



16 Fan for HP DL360P G8 จํานวน 2 ตัว

Dual-rotor hot-pluggable fan module for HP DL360p G8

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง "บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 5,564.00 "บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต 

จํากัด

5,564.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  177/2563

ลว. 25 พฤษภาคม 2563

17 หมึกพิมพ MLT-D309S/SEE จํานวน 5 กลอง

สําหรับเครื่องพิมพ Samsung ML-5510ND

36,915.00 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 36,915.00 บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 36,915.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  178/2563

ลว. 25 พฤษภาคม 2563

18 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พรอมติดตั้ง

ยี่หอ EMINENT รุน AER36M/EER36M

ขนาด 36,100 BTU จํานวน 2 เครื่อง

ติดตั้ง : โถงประชาสัมพันธ

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 90,950.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 90,950.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  179/2563

ลว. 26 พฤษภาคม 2563

19 ชุดตูควบคุมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ยี่หอ Notifler 

รุน RP2002E จํานวน 1 ชุด

46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 46,545.00 บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 46,545.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  180/2563

ลว. 28 พฤษภาคม 2563

20 ชามกลมทรงสูง 7.5 นิ้ว  จํานวน 920 ใบ

ชามโคมกลม 6 นิ้ว จํานวน 200 ใบ

จานกลมใบบัว 10.5 นิ้ว จํานวน 1,700 ใบ

จานกลมใบบัว 8.5 นิ้ว จํานวน 200 ใบ

ชามโคมกลม 4.5 นิ้ว จํานวน 1,050 ใบ

ถวยน้ําจิ้มสี่เหลี่ยม 3 นิ้ว จํานวน 450 ใบ

199,978.72 199,978.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอปไทยโปรดักส จํากัด 199,978.72 บริษัท ทอปไทยโปรดักส จํากัด 199,978.72 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่  181/2563

ลว. 29 พฤษภาคม 2563

21 โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและประเมินผล

การดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปการศึกษา 

2562-2563

1,100,000.00 1,100,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล 1,100,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล 1,100,000.00 เปนที่ปรึกษาที่เปนหนวยงาน

ของรัฐ ซึ่งเปนไปตาม

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและ

วิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐ

ตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 

พ.ศ. 2563

สัญญาจางที่ปรึกษา 

เลขที่ 15/2563 

ลว. 28 พฤษภาคม 2563
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