
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ จํานวน 10 เครื่อง ยายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน
 1 เครื่อง

22,844.50 22,844.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 22,844.50 บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 22,844.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
92/๒๕๖๕

7 กันยายน 2565

2 ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ จํานวน 14 เครื่อง 13,642.50 13,642.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 13,642.50 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 13,642.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
93/๒๕๖๕

20 กันยายน 2565

3 งานจางที่ปรึกษาการประเมินความสําเร็จโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายใน
การขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

1,990,000.00 1,990,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,990,000.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,990,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง สัญญาจางเลขที่
9/2565

12 เมษายน 2565

4 ปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟา อาคารมหิดลวิทยานุสรณ 1 อาคารมหิดลวิทยานุสรณ 2 และ
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ 3

989,128.67 2,000,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

บริษัท ไนโช จํากัด 1,553,000.00 บริษัท เลิฟ อินโนเวชชั่น คอนกรีต จํากัด 989,128.67 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเสนอ
ราคาต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
11/2565

1 กรกฎาคม 2565

บริษัท แมทเท็น จํากัด 1,025,736.90

บริษัท เฟรสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด 1,019,286.00

บริษัท เจริญบุญฤทธิ์ จํากัด 1,685,000.00

บริษัท พีเคเอส เทคโนโลยี จํากัด 1,191,194.58

บริษัท ขีดขิน จํากัด 1,430,000.00

บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด 989,128.67

บริษัท ไฮเออรบูม จํากัด 1,685,250.00

เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น จํากัด 2,000,000.00

บจก.หงษทอง การชาง 2016 1,263,000.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   24  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

5 เชารถบัสปรับอากาศ สําหรับศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 1 คันตอวัน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 7,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 7,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

162/2565

2 กันยายน 2565

6 สารเคมี จํานวน 3 รายการ 3,124.40 3,124.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 3,124.40 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 3,124.40 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

163/2565

6 กันยายน 2565

7 Zinc Data Coded Hollow Cathode Lamp  จํานวน 1 หลอด 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน สเปค จํากัด 21,400.00 บริษัท ซายน สเปค จํากัด 21,400.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

164/2565

7 กันยายน 2565

8 สายคลองบัตรสีน้ําเงิน ขนาด 15 มิล สกรีนขอความสีเหลือง มีเรซิ่น 1 จุด พรอม

ซองซิลิโคนแนวตั้ง

              16,050.00          16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด            16,050.00 บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด         16,050.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

165/2565

7 กันยายน 2565

9 พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาดใบพัด 16 นิ้ว มิตซูบิชิ รุน CY-16GA จํานวน 7

 ตัว

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา  บุญเพลิง 12,600.00 นางสาวชุติมา  บุญเพลิง 12,600.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

166/2565

7 กันยายน 2565

10 เชารถตูโดยสารไมประจําทาง จํานวน 2 คัน สําหรับไปเรียนภาคสนามวิชา

เพิ่มเติมอยุธยาศึกษา

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 4,500.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 4,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

167/2565

9 กันยายน 2565

11 ตลับหมึกโทนเนอร HP30A (CF230A) หมึกสีดํา จํานวน 2 ตลับ 4,258.60 4,258.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 4,258.60 บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 4,258.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

168/2565

13 กันยายน 2565

12 สารเคมี Folin ciocalteu phenol reagent (500 ml./ขวด) ยี่หอ Loba, india

 จํานวน 1 ขวด

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แซค ซายน เอ็นจ 2,140.00 หางหุนสวนจํากัด แซค ซายน เอ็นจ 2,140.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

169/2565

14 กันยายน 2565

13 เครื่องโทรศัพท จํานวน 36 เครื่อง และปรับปรุงระบบโทรศัพท จํานวน 1 ระบบ 86,456.00 86,456.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 86,456.00 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 86,456.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

170/2565

22 กันยายน 2565

14 Flow Restrictor จํานวน 5 ตัว และไสกรอง PP 10 นิ้ว 5 ไมครอน จํานวน 6 

อัน  และคาดําเนินการ

3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เบสทชอยสเคมิคัลส(ไทยแลนด) 3,959.00 บจก.เบสทชอยสเคมิคัลส(ไทยแลนด) 3,959.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

171/2565

22 กันยายน 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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