
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซอมบํารุงยานพาหนะรถยนตตู ยี่หอ Nissan รุน NV350URVAN หมายเลขทะเบียน นค 

5207 นฐ จํานวน 1 คัน

26,398.43 26,398.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 26,398.43 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 26,398.43 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

83/๒๕๖๕

1 สิงหาคม 2565

2 ลางเครื่องปรับอากาศ ศูนยวิทยบริการ จํานวน 57 ชุด 85,386.00 85,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 85,386.00 บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 85,386.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

84/๒๕๖๕

1 สิงหาคม 2565

3 ทําปายสแตนเลทําเนียบผูบริหาร จํานวน 2 ปาย 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ทศพลสแตนเลส โดยนายทศพล ตวงหิรัญโชติ 3,745.00 ทศพลสแตนเลส โดยนายทศพล ตวงหิรัญโชติ 3,745.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

85/๒๕๖๕

2 สิงหาคม 2565

4 งานตรวจสภาพเครื่องทําแหงแบบแชแข็ง 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุปกรณและเคมีวิจัย 3,745.00 หางหุนสวนจํากัด อุปกรณและเคมีวิจัย 3,745.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

86/๒๕๖๕

9 สิงหาคม 2565

5 งานซอมระบบเครื่องปรับอากาศ ณ ศูนยวิทยบริการ 29,917.20 29,917.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 29,917.20 บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 29,917.20 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

87/๒๕๖๕

22 สิงหาคม 2565

6 งานซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส 4,280.00 อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส 4,280.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

88/๒๕๖๕

22 สิงหาคม 2565

7 งานซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง 11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 11,342.00 บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 11,342.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

89/๒๕๖๕

24 สิงหาคม 2565

8 ซอมบํารุงเปยโน จํานวน 12 หลัง 36,070.03 36,070.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามดนตรียามาฮา จํากัด 36,070.03 บริษัท สยามดนตรียามาฮา จํากัด 36,070.03 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

89.1/๒๕๖๕

24 สิงหาคม 2565

9 ซอมตูดูดควัน (Fume Hood) Board For Fume Hood Brand WiZard จํานวน 1 ชุด 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดไวด เทรด ไทย จํากัด 6,955.00 บริษัท เวิลดไวด เทรด ไทย จํากัด 6,955.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่

91/๒๕๖๕

26 สิงหาคม 2565

10 วิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ

 พ.ศ. ๒๕๖๕

585,000.00 600,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล 585,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล 585,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง สัญญาจางเลขที่

13/๒๕๖๕

* สิงหาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   29  เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 Tyrosinase from mushroom Catalog

Number T3824

8,260.40 8,260.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 8,260.40 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 8,260.40 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

140/2565

1 สิงหาคม 2565

12 แบตเตอรี่สําหรับเครื่อง AED Plus ยี่หอ ZOLL 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญจิตรเกื้อกูล 6,955.00 หางหุนสวนสามัญจิตรเกื้อกูล 6,955.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

141/2565

3 สิงหาคม 2565

13 น้ํายาชวยแหงใชกับเครื่องขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ถัง จํานวน 6 ถัง

น้ํายาลางตระกรันเครื่องขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ถัง  จํานวน 2 ถัง

16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเมกา แมชชีนเนอรี่ (1999) จํากัด 16,264.00 บริษัท โอเมกา แมชชีนเนอรี่ (1999) จํากัด 16,264.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

142/2565

3 สิงหาคม 2565

14 ชุดควบคุมการสัมผัส จํานวน 15 ชุด            490,000.00       490,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปนรังษี จํากัด         490,000.00 บริษัท ปนรังษี จํากัด      490,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

143/2565

10 สิงหาคม 2565

15 DMCN-740770.50 1NucleoSpin Plant

II,50preps/kit

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค ไซเอ็นซ จํากัด 8,560.00 บริษัท แปซิฟค ไซเอ็นซ จํากัด 8,560.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

144/2565

16 สิงหาคม 2565

16 จอคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา 23.8 นิ้ว จํานวน 10 จอ และจอคอมพิว

เเตอร ขนาดไมนอยกวา 27  นิ้ว จํานวน 6 จอ

126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด 126,000.00 บริษัท โมเดิรนเซฟ อินเตอรเทรด จํากัด 126,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

145/2565

16 สิงหาคม 2565

17 บาสเก็ตบอล เบอร 7 จํานวน 5 ลูก

วอลเลยบอล เบอร 5 จํานวน 5 ลูก

ฟุตบอล อัดกาวเย็บ เบอร 5 จํานวน 5 ลูก

19,125.00 19,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 19,125.00 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 19,125.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

146/2565

16 สิงหาคม 2565

18 วัสดุ จํานวน 28 รายการ 13,754.85 13,754.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 13,754.85 บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 13,754.85 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

147/2565

18 สิงหาคม 2565

19 คลอรีนและวัสดุ จํานวน 6 รายการ 10,566.25 10,566.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทชอยสเคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 10,566.25 บริษัท เบสทชอยสเคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 10,566.25 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

148/2565

18 สิงหาคม 2565

20 ไสกรองน้ําระบบกรองน้ําและตูน้ําดื่ม 124,441.00 124,441.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทชอยสเคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 124,441.00 บริษัท เบสทชอยสเคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 124,441.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

149/2565

18 สิงหาคม 2565

21 ใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต

(SSL Certificate)

15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 15,515.00 บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 15,515.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

150/2565

18 สิงหาคม 2565

22 ไมโครโฟน จํานวน 30 ชิ้น 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอไอ-ไพศาล นครสวรรค จํากัด 9,630.00 บริษัท เอไอ-ไพศาล นครสวรรค จํากัด 9,630.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

151/2565

19 สิงหาคม 2565

23 กระดาษาถายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม จํานวน 300 รีม 28,569.00 28,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด 28,569.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด 28,569.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

152/2565

19 สิงหาคม 2565

24 สารเคมี จํานวน 4 รายการ 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 18,190.00 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 18,190.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

153/2565

19 สิงหาคม 2565

25 วัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ 46,242.98 46,242.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 46,242.98 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 46,242.98 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

154/2565

22 สิงหาคม 2565

26 หมึกพิมพ Brother จํานวน 4 รายการ 9,392.46 9,392.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 9,392.46 บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 9,392.46 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

155/2565

23 สิงหาคม 2565

27 เข็มทิศใหญ ขนาด 40 มม. จํานวน 25 อัน

ทรงกลมทองฟาใส 12 นิ้ว (มีดวงอาทิตย) จํานวน 12 ชุด

31,662.50 31,662.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด 31,662.50 บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด 31,662.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

156/2565

23 สิงหาคม 2565

28 อุปกรณดูดจายสารละลาย (MicroPipette) จํานวน 3 รายการ 28,569.00 28,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธิ์  เอ็นเตอรไพรส จํากัด 28,569.00 บริษัท กิตติสิทธิ์  เอ็นเตอรไพรส จํากัด 28,569.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

157/2565

23 สิงหาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

29 1BHC-MB208-0100 ONE PCR ULTRA, 2X PCR SUPERMIX, 1.25MLx2 2,600.10 2,600.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 2,600.10 บริษัท กิบไทย จํากัด 2,600.10 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

158/2565

23 สิงหาคม 2565

30 แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูง 40,927.50 40,927.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคโมไซเอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 40,927.50 บริษัท เคโมไซเอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 40,927.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

159/2565

26 สิงหาคม 2565

31 Cable HDMI 4K M/M (5M) V.2.0 'UGREEN'

50821 สายสงสัญญาณ HDMI ยาว ๕ เมตร

(M/M)จํานวน 15

Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (5M)

5,607.48 5,607.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด 5,607.48 บริษัท ไอไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด 5,607.48 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

160/2565

26 สิงหาคม 2565

32 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter พรอมติดตั้ง จํานวน 5 เครื่อง 210,778.50 210,778.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 210,778.50 บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 210,778.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

161/2565

29 สิงหาคม 2565

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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