
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 บริการบํารุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ประจําปงบประมาณ 2565 7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี.เอส.ท.ีเทรดดิ้ง จํากัด 7,169.00 บริษัท อี.เอส.ท.ีเทรดดิ้ง จํากัด 7,169.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
๑/๒๕๖๕

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

2 บริการดูแลบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร อาคาร 14 ประจําปงบประมาณ 2565 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแมท โปรดักส จํากัด 23,112.00 บริษัท ดีแมท โปรดักส จํากัด 23,112.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
๒/๒๕๖๕

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

3 บริการดูแลบํารุงรักษาลิฟตรับ-สงของ จํานวน 3 ชุด ประจําปงบประมาณ 2565 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เอลลิเวเตอร ซัมมิท (ประเทศไทย) 
จํากัด

25,680.00 บริษัท เดอะ เอลลิเวเตอร ซัมมิท (ประเทศไทย) 
จํากัด

25,680.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
๓/๒๕๖๕

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

๔ บริการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2565 90,308.00 90,308.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด 90,308.00 บริษัท ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด 90,308.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
๔/๒๕๖๕

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

5 บริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ 3,175,200.00 3,175,200.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

บริษัท สยามนคร จํากัด 3,145,000.00 หางหุนสวนจํากัด พี.ด.ีคลีน แอนด เซอรวิส 2,989,580.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
1/2565

7 ตุลาคม 2564

บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จํากัด 3,061,800.00

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท แอนด เซอรวิสเซส
 

3,118,248.00

บริษัท ทรูวัน จํากัด 3,045,230.70

หางหุนสวนจํากัด พี.ด.ี คลีน แอนด เซอรวิส 2,989,580.00

6 บริการงานดูแลรักษาตนไม สวนหยอม และสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน 1,800,000.00 1,800,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

บริษัท พนาทัศน จํากัด 1,345,200.00 บริษัท ทรูวัน จํากัด 1,208,400.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
2/2565

11 ตุลาคม 2564

บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จํากัด 1,638,000.00

บริษัท ทรูวัน จํากัด 1,208,400.00

บริษัท กัญญามิตร จํากัด 1,669,200.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   ๑๐  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

7 เชาเครื่องถายเอกสาร ประจําปงบประมาณ 2565

ขาว-ดํา แผนละ 0.23 บาท จํานวน 3 เครื่อง

- สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ

- สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ

- สาขาวิชาภาษาตางประเทศ

สี แผนละ 3 บาท จํานวน 3 เครื่อง

- ฝายบริหารงานทั่วไป

- ฝายบริหารทรัพยากร

- ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโปร ออฟฟซ โซลูชั่น จํากัด 200,000.00 บริษัท ไอโปร ออฟฟซ โซลูชั่น จํากัด 200,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

๑/2565

7 ตุลาคม 2564

8 เชาเครื่องลางจาน งบประมาณป 2565 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเมกา แมชชีนเนอรี่ (1999) จํากัด 42,800.00 บริษัท โอเมกา แมชชีนเนอรี่ (1999) จํากัด 42,800.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

2/2565

27 ตุลาคม 2564

9 ผาใบสําหรับคลุมเครื่องมือวิทยาศาสตร 14,659.00 14,659.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น เซอรวิส จํากัด 14,659.00 บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น เซอรวิส จํากัด 14,659.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

๓/2565

28 ตุลาคม 2564

10 ซื้อหลอดไฟ LED 2 รายการ 23,280.00 23,280.00 เฉพาะเจาะจง รานศาลายาการไฟฟา 23,280.00 รานศาลายาการไฟฟา 23,280.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

4/2565

28 ตุลาคม 2564

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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