
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปการศึกษา 2564 แยกเปน 

ม.4 จํานวน 241 คน อัตรา 265 บาทตอคน  

ม.5 จํานวน 240 คน อัตรา 345 บาทตอคน 

ม.6 จํานวน 242 คน อัตรา 145 บาทตอคน

181,755.00 181,755.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 181,755.00 โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 181,755.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

62/๒๕๖๕

6 มิถุนายน 2565

2 บริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนตตูโดยสาร นค-5036 นฐ/ นค-5037 นฐ 4,260.74 4,260.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 4,260.74 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 4,260.74 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

64/๒๕๖๕

7 มิถุนายน 2565

3 ติดตั้งสายสัญญาณเครือขาย จํานวน 10 ชุด 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย แอดน เซอรวิส จํากัด 40,660.00 บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย แอดน เซอรวิส จํากัด 40,660.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

65/๒๕๖๕

9 มิถุนายน 2565

4 ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ จํานวน 16 เครื่อง 24,556.50 24,556.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 24,556.50 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 24,556.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

66/๒๕๖๕

9 มิถุนายน 2565

5 ซอมกีตารไฟฟาและกีตารเบสไฟฟา จํานวน 9 เครื่อง 18,390.00 18,390.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต อูพิชิต 18,390.00 นายวสันต อูพิชิต 18,390.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

67/๒๕๖๕

9 มิถุนายน 2565

6 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนตตู ทะเบียน นค 5208 นฐ 5,734.77 5,734.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 5,734.77 บริษัท โตโยตานครปฐม ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 5,734.77 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

68/๒๕๖๕

10 มิถุนายน 2565

7 ซอมบํารุงหมอหนึ่งฆาเชื้อความดันไอน้ําระบบอัตโนมัติ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธเนศพัฒนา จํากัด 19,260.00 บริษัท ธเนศพัฒนา จํากัด 19,260.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

69/๒๕๖๕

17 มิถุนายน 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   29  เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

8 อุปกรณและสายสัญญาณระบบเครือขาย จํานวน 5 รายการ 27,900.25 27,900.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 27,900.25 บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 27,900.25 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

106/2565

2 มิถุนายน 2565

9 วัสดุกีฬา จํานวน 8 รายการ 24,912.50 24,912.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 24,912.50 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 24,912.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

107/2565

6 มิถุนายน 2565

10 วัสดุกีฬา จํานวน 12 รายการ 39,852.00 39,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 39,852.00 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 39,852.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

108/2565

6 มิถุนายน 2565

11 วัสดุ-อุปกรณ จํานวน 7 รายการ              11,523.90         11,523.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525)           11,523.90 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525)        11,523.90 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

109/2565

6 มิถุนายน 2565

12 วัสดุ-อุปกรณสําหรับกิจกรรมแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติครั้งที่ 18 จํานวน 2

 รายการ

195,596.00 195,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ซี.ท.ีซายนเซอโรเก็ท จํากัด 195,596.00 บริษัท เจ.ซี.ท.ีซายนเซอโรเก็ท จํากัด 195,596.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

110/2565

7 มิถุนายน 2565

13 วัสดุ-อุปกรณ โอลิมปก จํานวน 4 รายการ 112,895.70 112,895.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 112,895.70 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 112,895.70 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

111/2565

8 มิถุนายน 2565

14 L-ASCORBIC ACID 500 กรัม จํานวน 1 ขวด 1,348.20 1,348.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 1,348.20 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 1,348.20 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

112/2565

8 มิถุนายน 2565

15 วัสดุสําหรับกิจกรรมถังขยะจากทอ PVC จํานวน 5 รายการ 10,218.50 10,218.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวอนซี 2021 จํากัด 10,218.50 บริษัท สวอนซี 2021 จํากัด 10,218.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

113/2565

8 มิถุนายน 2565

16 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง 203,300.00 203,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 203,300.00 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 203,300.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

114/2565

9 มิถุนายน 2565

17 น้ํามันดีเซล สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา 200 KVA พรอมคาขนสง 17,140.00 17,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด 17,140.00 บริษัท ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด 17,140.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

115/2565

9 มิถุนายน 2565

18 วัสดุ-อุปกรณ จํานวน 8 รายการ 63,525.90 63,525.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แล็ป วัลเลย 63,525.90 หางหุนสวนจํากัด แล็ป วัลเลย 63,525.90 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

116/2565

14 มิถุนายน 2565

19 เครื่องพนละออง จํานวน 2 เครื่อง 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด เฮลท ดิสอินเฟคชั่น จํากัด 27,820.00 บริษัท เวิลด เฮลท ดิสอินเฟคชั่น จํากัด 27,820.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

117/2565

14 มิถุนายน 2565

20 กระดาษการดสี A4 120 แกรม สีขาว จํานวน 10 หอ 1,830.02 1,830.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 1,830.02 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 1,830.02 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

118/2565

15 มิถุนายน 2565

21 วัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 5,556.00 5,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 5,556.00 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 5,556.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

119/2565

15 มิถุนายน 2565

22 ชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK จํานวน 1000 ชุด 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีฟารเมด จํากัด 47,000.00 บริษัท มีฟารเมด จํากัด 47,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

120/2565

17 มิถุนายน 2565

23 ขวดเก็บสารพลาสติก ฝาเกลียว จํานวน 150 ขวด 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง ขวดเก็บสารพลาสติก ฝาเกลียว จํานวน 150 ขวด 12,840.00 ขวดเก็บสารพลาสติก ฝาเกลียว จํานวน 150 ขวด 12,840.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

121/2565

17 มิถุนายน 2565

24 สารเคมี จํานวน 8 รายการ 15,076.30 15,076.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 15,076.30 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 15,076.30 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

122/2565

20 มิถุนายน 2565

25 วัสดุสํานักงาน (คืนคลัง) จํานวน 11 รายการ 26,904.00 26,904.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 26,904.00 หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 26,904.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

123/2565

20 มิถุนายน 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

26 หมากนวล ความสูง 3 เมตร ลําตน เสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว จํานวน 5 ตน 

พรอมคาขนสงคารับประกันและวัสดุปลูก จํานวน 5 ตน

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง โฮม แอนด การเดน เซอรวิส 12,500.00 โฮม แอนด การเดน เซอรวิส 12,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

124/2565

21 มิถุนายน 2565

27 เครื่องสํารองกระแสฟฟา ขนาดจายกําลัง 1500VA/900W จํานวน 1 เครื่อง 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเมติค จํากัด 6,420.00 บริษัท เพาเวอรเมติค จํากัด 6,420.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

125/2565

21 มิถุนายน 2565

28 วัสดุสํานักงาน (คืนคลัง) จํานวน 9 รายการ 28,130.30 28,130.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเลคโก (ประเทศไทย) จํากัด 28,130.30 บริษัท รีเลคโก (ประเทศไทย) จํากัด 28,130.30 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

126/2565

27 มิถุนายน 2565

29 เครื่องเปามืออัตโนมัติ จํานวน 3 เครื่อง 16,852.50 16,852.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท มารเวล เทคโนโลยี จํากัด 16,852.50 บริษัท มารเวล เทคโนโลยี จํากัด 16,852.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

127/2565

29 มิถุนายน 2565

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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