
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซอมบํารุงยานพาหนะรถยนต TOYOTA รุน Commuter D4D หลังคาสูง 12 ที่นั่ง 

ทะเบียน นค 5208 นฐ

3,073.04 3,073.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 3,073.04 บริษัท โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 3,073.04 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

70/๒๕๖๕

1 กรกฎาคม 2565

2 ซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 9,416.00 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 9,416.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

71/๒๕๖๕

7 กรกฎาคม 2565

3 ปรับปรุงระบบไฟฟาสํานักงานศูนยวิทยบริการ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลายส แอนด เซอรวิส จํากัด 65,000.00 บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลายส แอนด เซอรวิส จํากัด 65,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

72/๒๕๖๕

7 กรกฎาคม 2565

4 จางผลิตเหรียญรางวัล ทอง 13 เหรียญเงิน 23 เหรียญ และทองแดง 34 เหรียญ และคา

บล็อก จํานวน 1 งาน

8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจิตรศิลปถวยรางวัล จํากัด 8,881.00 บริษัท วิจิตรศิลปถวยรางวัล จํากัด 8,881.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

73/๒๕๖๕

7 กรกฎาคม 2565

5 บริการซักพรม ณ หอประชุมพระอุบาลี คุณูปมาจารย 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดีย คลีนนิ่ง จํากัด 19,795.00 บริษัท ไอเดีย คลีนนิ่ง จํากัด 19,795.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

74/๒๕๖๕

11 กรกฎาคม 2565

6 ทําสื่อประชาสัมพันธสําหรับการตกแตงสถานที่กิจกรรมการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ 

ครั้งที่ 18 จํานวน 5 รายการ

10,450.00 10,450.00 เฉพาะเจาะจง เอส ที อารต แอนด สตีล โดยนายสรวิศ  ธรรมกร

สุขศิริ

10,450.00 เอส ที อารต แอนด สตีล โดยนายสรวิศ  ธรรมกร

สุขศิริ

10,450.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

75/๒๕๖๕

18 กรกฎาคม 2565

7 บํารุงดูแลรักษาระบบเติมอากาศโดยการเปลี่ยนถายน้ํามันเกียร เครื่องเติมอากาศ 

(Air-blower)

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จํากัด 8,025.00 บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จํากัด 8,025.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

76/๒๕๖๕

18 กรกฎาคม 2565

8 ลางเครื่องปรับอากาศ อาคาร 7 จํานวน 30 ชุด อาคาร 8 จํานวน 30 ชุด และอาคาร 9 

จํานวน 123 ชุด

58,743.00 58,743.00 เฉพาะเจาะจง อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส 58,743.00 อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส 58,743.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

77/๒๕๖๕

19 กรกฎาคม 2565

9 ลางเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนและสํานักงาน หอประชุม จํานวน 161 เครือง 99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 99,916.60 บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 99,916.60 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

78/๒๕๖๕

20 กรกฎาคม 2565

10 สติ๊กเกอร อิงคเจ็ท ติดลงฟวเจอรบอรด ขนาด 100x200 ซม จํานวน 2 แผน

โปสเตอรกลอสซี่ เคลือบมุกอิงคเจท ขนาด 90x93 ซม. จํานวน 9 แผน

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง เอส ที อารต แอนด สตีล โดยนายสรวิศ  ธรรมกร

สุขศิริ

5,100.00 เอส ที อารต แอนด สตีล โดยนายสรวิศ  ธรรมกร

สุขศิริ

5,100.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

79/๒๕๖๕

20 กรกฎาคม 2565

11 ลางเครื่องปรับอากาศอาคารรับรอง จํานวน 68 เครื่อง 21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส 21,828.00 อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส 21,828.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

80/๒๕๖๕

26 กรกฎาคม 2565

12 ซอมแซมหองดนตรี จํานวน 1 หอง ชั้น 2 อาคารฯ 9 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ.เค.การโยธา จํากัด 84,000.00 บริษัท บ.ีเอ.เค.การโยธา จํากัด 84,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

81/๒๕๖๕

26 กรกฎาคม 2565

13 ปรับปรุงสายสัญญาณหองประชุมพระอุบาลีฯ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด 32,100.00 บริษัท เอ็นพีเอ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด 32,100.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

82/๒๕๖๕

27 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   29  เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   29  เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

14 งานจางออกแบบบริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค จํานวน 1 โครงการ 900,000.00 890,000.00 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป บริษัท เอ บวก ไอ จํากัด	 890,000.00 บริษัท เอ บวก ไอ จํากัด	 890,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผูได

คะแนนรวมสูงสุด

สัญญาจางเลขที่

12/๒๕๖๕

4 กรกฎาคม 2565

บริษัท พรวิเศษ วิศว จํากัด 888,888.88

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

15  CUV NORM ELECTROGRAPHITBOX 10 CUVETTES จํานวน 1 ชิ้น 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน สเปค จํากัด 27,900.25 บริษัท ซายน สเปค จํากัด 27,900.25 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

128/2565

5 กรกฎาคม 2565

16 วัสดุและสารเคมี จํานวน 22 รายการ 55,832.60 55,832.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 55,832.60 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 55,832.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

129/2565

7 กรกฎาคม 2565

17 เสื้อคอลมสําเร็จรูป พรอมสกรีน จํานวน 140 ตัวๆ ละ 192.60 บาท

เสื้อโปโลสําเร็จรูป พรอมปก 3 ตําแหนง ตัวๆละ 235.40 บาท

กระเปาเปสะพายหลัง แบบผูกเชือกพรอมสกรีน จํานวน 220 ใบ

77,575.00 77,575.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไนซ แอพพาเรล อินเตอรเนชั่นแนล 77,575.00 หางหุนสวนจํากัด ไนซ แอพพาเรล อินเตอรเนชั่น

แนล

77,575.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

130/2565

11 กรกฎาคม 2565

18 สายคลองคอพรอมสกรีน จํานวน 240 เสน                8,931.20           8,931.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เรเดียซ จํากัด             8,931.20 บริษัท บางกอก เรเดียซ จํากัด          8,931.20 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

131/2565

11 กรกฎาคม 2565

19 ไฟแสงสวางฉุกเฉิน จํานวน 84 เครื่อง 103,362.00 103,362.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิกส จํากัด 103,362.00 บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิกส จํากัด 103,362.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

132/2565

12 กรกฎาคม 2565

20 3-Aminophthalhydrazide, 98% ขนาด 5 กรัม 3,124.40 3,124.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเพกซ เคมิเคิล จํากัด 3,124.40 บริษัท เอเพกซ เคมิเคิล จํากัด 3,124.40 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

133/2565

19 กรกฎาคม 2565

21 วัสดุสําหรับนําไปใชในการซอมบํารุงอาคารสถานที่ฯ จํานวน 31 รายการ 93,068.60 93,068.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 93,068.60 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 93,068.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

134/2565

19 กรกฎาคม 2565

22 ฟวเจอรบอรด 130x245 ซม หนา 3 มม จํานวน 70 แผน 9,737.00 9,737.00 เฉพาะเจาะจง จี-คลาส 9,737.00 จี-คลาส 9,737.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

135/2565

20 กรกฎาคม 2565

23 เชารถบัสปรับอากาศ เพื่อใชในกิจกรรมการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่

 18 จํานวน 3 คัน

20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 20,500.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 20,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

136/2565

21 กรกฎาคม 2565

24 ขวดวัดปริมาตร จุกปดพลาสติก Class A 100 มิลลิลิตร Volumetric Flask 

with Plastic Stopper (Class A) 100 ml. จํานวน 125 ขวด

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 40,125.00 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 40,125.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

137/2565

21 กรกฎาคม 2565

25 ตลับหมึกโทนเนอร TN-2380 สีดํา จํานวน 2 ตลับ

ตลับหมึกโทนเนอร HP 30A (CF230A) จํานวน 2 ตลับ

9,399.99 9,399.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 9,399.99 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 9,399.99 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

138/2565

25 กรกฎาคม 2565

26 ชุดทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและน้ําดื่ม จํานวน 7 รายการ 5,695.00 5,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี สมารท ซายเอ็นซ จํากัด 5,695.00 บริษัท บี สมารท ซายเอ็นซ จํากัด 5,695.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

139/2565

25 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา


	สขร จ้าง ก.ค.65
	สชร
	สขร ซื้อ ก.ค.65


		2022-09-29T00:55:38+0700
	Siriporn Plangchaisong




