
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 งานจางลางเครื่องปรับอากาศ จํานวน 75 เครื่อง 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง นายอินสม แสงสุข (อินสมแอรเซลล
แอนดเซอรวิส)

24,075.00 นายอินสม แสงสุข (อินสมแอรเซลล
แอนดเซอรวิส)

24,075.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
166/2563

ลว.16 เมษายน 2563

2 งานจางเปลี่ยนอุปกรณและเติมสารเคมีอุปกรณดับเพลิง ศูนย
วิทยบริการ ชั้น 1-2

29,510.60 29,510.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวัตนอินเตอรซัพพลาย จํากัด 29,510.60 บริษัท ธนวัตนอินเตอรซัพพลาย จํากัด 29,510.60 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
167/2563

ลว.16 เมษายน 2563

3 งานจางซอมแซมและปรับปรุงโถงประชาสัมพันธ 94,990.32 94,990.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 94,990.32 บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 94,990.32 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
168/2563

ลว. 20  เมษายน 2563

4 งานจางเหมาบริการตรวจเช็คดูแลรักษาเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอรและเครื่อขยายเสียง
-งานตรวจเช็คและทําความสะอาดเครื่องโปรเจคเตอร จํานวน 
65 เครื่องๆ ละ 856 บาท
-งานตรวจเช็คและทําความสะอาดชุดเครื่องเสียง จํานวน 48 
เครื่องๆ ละ 321 บาท

71,048.00 71,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลสแอนดเซอรวิส 
จํากัด

71,048.00 บริษัท เอ็นพีเอ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด 71,048.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
169/2563

ลว. 20 เมษายน 2563

5 งานจางซอมน้ํารั่วซึมจากทอระบบปรับอากาศ
และชอง Service เครื่องปรับอากาศ 
ศูนยวิทยบริการ ชั้น ๑

34,700.00 34,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ.เค.การโยธา จํากัด 34,700.00 บริษัท บี.เอ.เค.การโยธา จํากัด 34,700.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
170/2563

ลว. 23 เมษายน 2563

6 งานจางซอมแซมประตูหองน้ํา ชั้น ๓ ถึง ชั้น ๖
อาคารหอพักนักเรียนชาย ๙

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ.เค.การโยธา จํากัด 89,000.00 บริษัท บี.เอ.เค.การโยธา จํากัด 89,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
171/2563

ลว.23 เมษายน 2563

7 งานจางเดินทอระบบประปาภายนอกดานหนาอาคารหอพัก
หญิง ๗,๘ หองคหกรรมศาสตร และอาคาร ๑๐

40,900.00 40,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวรน  จงภัทรากุล 40,900.00 นายวรน  จงภัทรากุล 40,900.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
172/2563

ลว. 23 เมษายน 2563

8 งานจางทําแทนสําหรับวางรูปหลอพระอุบาลีคุณูปมาจารย 
บริเวณชั้น 2 หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปคเชียล เฟอรนิชซิ่ง จํากัด 14,445.00 บริษัท สเปคเชียล เฟอรนิชซิ่ง จํากัด 14,445.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
173/2563

ลว. 23 เมษายน 2563

9 งานจางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง
รหัส 54-01-001-00614 หองประชุม ดร.ณัฐ
รหัส 54-01-001-00609 หองประชุม ดร.ณัฐ
รหัส 49-01-001-00437 หอง 1211

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,247.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 2,247.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
174/2563

ลว. 24 เมษายน 2563

10 ซอมเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 4 เครื่อง
รหัส 54-01-001-00606 หอง 3401
รหัส 54-01-001-00607 หอง 3401
รหัส 45-01-001-00122 หอง 3402
รหัส 54-01-001-00608 หอง 3401

13,615.75 13,615.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 13,615.75 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 13,615.75 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
175/2563

ลว. 24 เมษายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

วันที่  1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



12 งานจางควบคุมงานกอสรางปรับปรุงหองเรียน ชั้น 1
 อาคาร 1

225,000.00 225,000.00 วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป

บริษัท สรางอมร จํากัด 150,000.00 บริษัท พรวิเศษ วิศว จํากัด 224,000.00 เปนผูที่มีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดานเทคนิค
ถูกตองครบถวนและเปนผูได
คะแนนรวมสูงสดุ

สัญญาจางควบคุม
งานกอสราง เลขที่

 12/2563

ลว. 30 เมษายน 2563

บริษัท พรวิเศษ วิศว จํากัด 22,400.00

13 งานจางผลิตเตียงเหล็ก 2 ชั้น จํานวน 140 ชุด 686,000.00 686,000.00 e-bidding บริษัท ไทยไทยโย จํากัด 378,095.20 บริษัท ไทยไทยโย จํากัด 378,095.20 สัญญาจางเลขที่ 
13/2563

9 เมษายน 2563

บริษัท จันทรชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 518,000.00

บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ จํากัด 566,543.60

บริษัท เจแอล มอเตอร บานโปง จํากัด 569,000.00

บริษัท เคทีพี นําโชค จํากัด 632,499.00

บริษัท เอฟ.อาร.พี.อินดัสตรี้ จํากัด 665,000.00

14 งานกอสรางปรับปรุงหองเรียน ชั้น 1 อาคาร 1 5,000,000.00 5,489,110.73 e-bidding หางหุนสวนจํากัด เอ็มเอ็น เพ็นท 4,693,000.00 หางหุนสวนจํากัด เอ็มเอ็น เพ็นท 4,693,000.00 เปนผูที่มีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดานเทคนิค
ถูกตองครบถวน

สัญญาจาง เลขที่ 
14/2563

ลว. 30 เมษายน 2563

บริษัท 1555 บิซ จํากัด 4,790,273.54

หางหุนสวนจํากัด ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง 4,940,000.00

บริษัท นานน้ําวิศวกรรม จํากัด 4,940,199.72

เปนผูที่มีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดานเทคนิค
ถูกตองครบถวน



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

15 งานจัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud

จํานวน 200 Licenses
242,890.00 242,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 242,890.00 บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 242,890.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

158/2563
ลว. 15 เมษายน 2563

16 งานจัดซื้อซอฟตแวรบริหารจัดหารกลองวงจรปด

จํานวน 1 โปรแกรม
170,558.00 170,558.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด(มหาชน) 170,558.00 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด(มหาชน) 170,558.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

159/2563

ลว.15 เมษายน 2563

17 งานจัดซื้อใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต 

(SSL Certificate)
17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 17,976.00 บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 17,976.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

160/2563
ลว. 20 เมษายน 2563

18 งานจัดซื้อกระดาษ SPEED 70 แกรม A4
จํานวน 300 รีม

25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด 25,359.00 บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร จํากัด 25,359.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่
161/2563

ลว. 20 เมษายน 2563

19 สติ๊กเกอร ฟอยด ๒๕ ไมครอน ขนาด ๓.๕x๑.๕ ซม. จํานวน 2,000 ดวง

สติ๊กเกอร ฟอยด ๒๕ ไมครอน ขนาด ๖x๑.๕ ซม. จํานวน 2,000 ดวง

สติ๊กเกอร ฟอยด ๒๕ ไมครอน ขนาด ๑๐x๕ ซม. จํานวน 2,000 ดวง

Ribbon Resin Size ๑๑๐x๓๐๐ M.F/O จํานวน 1 Roll

10,154.30 10,154.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ.ลาเบลโคค จํากัด 10,154.30 บริษัท บี.เอ.ลาเบลโคค จํากัด 10,154.30 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

162/2563

ลว.23 เมษายน 2563

20 งานจัดซื้อเบรกเกอร 3P EZC100H  30/75 จํานวน 1 ตัว 4,846.03 4,846.03 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 4,846.03 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 4,846.03 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

163/2563

ลว.23 เมษายน 2563

21 งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง พรอมติดตั้ง

ยี่หอ PANASONIC ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU
สถานที่ติดตั้งที่หอง ๙๖๒๓ จํานวน 1 เครื่อง

17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง "นายอินสม แสงสุข (อินสมแอรเซลลแอนด
เซอรวิส)

17,655.00 "นายอินสม แสงสุข (อินสมแอรเซลลแอนด
เซอรวิส)

17,655.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่
164/2563

ลว.23 เมษายน 2563

22 งานจัดซื้อบัตรพลาสติกสีขาว แบบ UHF RFID 

จํานวน 500 ชิ้น
-คลื่นความถี่ 860-960 MHz
-มาตรฐาน ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen2
-Size 86*54*0.84

23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทรซ ออน จํากัด 23,005.00 บริษัท เทรซ ออน จํากัด 23,005.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่
165/2563

ลว.23 เมษายน 2563

23 Smoke Detector จํานวน 1 set
Battery 12 VDC 7.2 ah จํานวน 1 set
Free Installation Work  สําหรับอาคาร 3

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาคาชิโฮ ไฟร ซิเคียวริตี้ แอนด 

เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

5,350.00 บริษัท ทาคาชิโฮ ไฟร ซิเคียวริตี้ แอนด 

เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

5,350.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

166/2563

ลว.23 เมษายน 2563

24 งานจัดซื้อกลองอานภาพถายทางอากาศ 3 มิติ จํานวน 2 ตัว 

และเครื่องวัดระดับเลเซอร จํานวน 2 เครื่อง
856,500.00 856,500.00 e-bidding บริษัท เอส.พี.เอ็ม จํากัด 839,950.00 บริษัท เอส.พี.เอ็ม จํากัด 839,950.00 เปนผูที่มีคุณสมบัติและขอเสนอ

ทางดานเทคนิคถูกตองครบถวน
สัญญาซื้อขายเลขที่

4/2563
ลว. 30 เมษายน 2563

บริษัท คอนวีเนี่ยน จํากัด 849,580.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
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