
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 งานซอมเครื่องปรับอากาศ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,140.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,140.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
23/๒๕๖๕

5 มกราคม 2565

2 ทําเหรียญรางวัลกีฬาสีพรอมคาบล็อค 13,310.80 13,310.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจิตรศิลปถวยรางวัล จํากัด 13,310.80 บริษัท วิจิตรศิลปถวยรางวัล จํากัด 13,310.80 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
24/๒๕๖๕

13 มกราคม 2565

3 ทําสื่อตกแตงสถานที่งาน MWIT Science Fair 2022 7,840.00 7,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสรวิศ ธรรมกรสุขศิริ 7,840.00 นายสรวิศ ธรรมกรสุขศิริ 7,840.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
25/๒๕๖๕

14 มกราคม 2565

๔ ทําเข็มติดปกประกาศนียบัตร 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจีระนุช พรไตรรัตน 6,000.00 นางจีระนุช พรไตรรัตน 6,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
26/๒๕๖๕

17 มกราคม 2565

๕ โลอะคริลิคไดมอน ขนาด 7 นิ้ว 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจิตรศิลปถวยรางวัล จํากัด 8,988.00 บริษัท วิจิตรศิลปถวยรางวัล จํากัด 8,988.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
27/๒๕๖๕

18 มกราคม 2565

๖ BATTERY DRY CELL 12V/42Ah Sealed Lead Acid แบตเตอรี่ ไฟฟ าสํา รอง
ระบบลิ ฟต
จํา นวน ๘ EA

68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 68,480.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 68,480.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
28/๒๕๖๕

19 มกราคม 2565

๗ พิมพขอสอบ การรับ-สงขอสอบและกระดาษคําตอบ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๕ รอบแรก

2,344,070.40 2,400,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด		 2,344,070.40 บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด		 2,344,070.40 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
5/2565

4 มกราคม 2565

บริษัท กองกิดาการ มีเดีย จํากัด 2,400,958.02

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   17  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

8 เครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตโวลตสูง (Van de Graaff)พรอมอุปกรณ 175,000.00 189,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะไซแอนด แอนด เอ็ดดูเคชั่นแนล จํากัด 175,000.00 บริษัท เดอะไซแอนด แอนด เอ็ดดูเคชั่นแนล จํากัด 175,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

40/2565

5 มกราคม 2565

9 วัสดุสํานักงาน(คืนคลัง) 6,797.99 6,797.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 6,797.99 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 6,797.99 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

41/2565

5 มกราคม 2565

10 สารเคมีในการทําโครงงานของนักเรียน 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,531.00 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 3,531.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

42/2565

5 มกราคม 2565

11 แผนอะคริลิคใสพรอมหมุดยึด 14,723.20 14,723.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น เซอรวิส จํากัด 14,723.20 บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น เซอรวิส จํากัด 14,723.20 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

43/2565

7 มกราคม 2565

12 ไมโครโฟนไรสาย               20,850.00          20,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราโบลา จํากัด            20,850.00 บริษัท พาราโบลา จํากัด         20,850.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

44/2565

7 มกราคม 2565

13 หัววัดความเปนกรด-เบสและหัววัดอุณหภูมิแบบไรสายสําหรับเครื่องบันทึกขอมูล 

(Data logger)

115,893.07 116,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอรเนียร ไทย จํากัด 115,893.07 บริษัท เวอรเนียร ไทย จํากัด 115,893.07 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

45/2565

7 มกราคม 2565

14 ชุดการดบันทึกภาพวิดีโอ 27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 27,800.00 บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 27,800.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

46/2565

10 มกราคม 2565

15 ชุดกลองวีดีโอแบบติดตามตัว จํานวน 3 ชุดและชุดเครื่องนําเสนอแบบไรสาย 

จํานวน 1 ชุด

41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส จํากัด 41,400.00 บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส จํากัด 41,400.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

47/2565

13 มกราคม 2565

16 อุปกรณสําหรับเชื่อมตอระบบเครือขาย (Transceiver) 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 48,150.00 บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 48,150.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

48/2565

17 มกราคม 2565

17 ลิขสิทธิ์ Software VMware vShere 7 Standard 93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด 93,090.00 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด 93,090.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

49/2565

17 มกราคม 2565

18 รายการวัสดุและอุปกรณเครื่องมือชางซอมบํารุง 40,726.34 40,726.34 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน(2525) 40,726.34 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน(2525) 40,726.34 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

50/2565

17 มกราคม 2565

19 คลอรีน10%และกรดเกลือ35% ใชในสระวายน้ํา 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทชอยสเคมีคัลส(ไทยแลนด) จํากัด 9,951.00 บริษัท เบสทชอยสเคมีคัลส(ไทยแลนด) จํากัด 9,951.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

51/2565

24 มกราคม 2565

20 อุปกรณและสารเคมีที่ใชในการเรียนการสอนโอลิมปกวิชาการเคมี 47,090.70 47,090.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 47,090.70 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 47,090.70 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

52/2565

24 มกราคม 2565

21 ของรางวัลการแขงขันกีฬาภายในศรีตรังเกมส ครั้งที่ 30 7,458.75 7,458.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 7,458.75 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 7,458.75 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

53/2565

25 มกราคม 2565

22 เครื่องชั่งเล็ก 19,260.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรโซลูชั่น จํากัด 19,260.00 บริษัท ไตรโซลูชั่น จํากัด 19,260.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

54/2565

26 มกราคม 2565

23 อางลอยชิ้นเนื้อ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 42,000.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 42,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

55/2565

26 มกราคม 2565

24 สารเคมีสําหรับโครงงาน รหัส 30BI15-05 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แซค ซายน เอ็นจ 4,066.00 หางหุนสวนจํากัด แซค ซายน เอ็นจ 4,066.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

56/2565

28 มกราคม 2565

25 พัสดุสําหรับโครงการปรับปรุงระบบควบคุมเขา-ออก 1,299,860.00 1,300,000.00 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จํากัด 1,299,860.00 บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จํากัด 1,299,860.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ

ทางเทคนิคถูกตองครบถวน

สัญญาซื้อขายเลขที่

2/2565

10 มกราคม 2565

26 คอมพิวเตอรพกพา จํานวน 25 เครื่อง 593,850.00 650,000.00 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส จํากัด 797,150.00 บริษัท สุรินทรโอเอ แอนด คอมพิวเตอร จํากัด	 593,850.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ

ทางเทคนิคถูกตองครบถวน

และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สัญญาซื้อขายเลขที่

3/2565

20 มกราคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

บริษัท สุรินทรโอเอ แอนด คอมพิวเตอร จํากัด	 593,850.00

27 เครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง และงานรื้อถอนของเดิม 1,644,470.00 2,000,000.00 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด ดีอาร โปรดักทเซอรวิส 1,644,470.00 หางหุนสวนจํากัด ดีอาร โปรดักทเซอรวิส 1,644,470.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ

ทางเทคนิคถูกตองครบถวน

และผูเสนอราคาต่ําสุดไมเขา

ทําสัญญา จึงตองดําเนินการ

เรียกผูชนะการเสนอราคา

ลําดับถัดไป

สัญญาซื้อขายเลขที่

4/2565

25 มกราคม 2565

บริษัท แพน-ไทคูณ จํากัด 1,950,000.00

หจก.เอส.เอ็ม.ซ.ีกรุป 1992 1,626,038.00

บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 1,945,000.00

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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