
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 บริการเก็บและขนเศษอาหารเปยกในโรงอาหาร 38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิต โสภาผิว 38,400.00 นายสถิต โสภาผิว 38,400.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
๕/๒๕๖๕

1 พฤศจิกายน 2564

2 สอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน งวดบัญชีประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 120,000.00 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 120,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
6/๒๕๖๕

1 พฤศจิกายน 2564

3 เดินสายสัญญาณระบบสัญญาณเตือนเหตุอัคคีภัย 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 12,840.00 บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 12,840.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
7/2565

15 พฤศจิกายน 2564

๔ ตรวจเช็คหองเครื่องระบบสระวายน้ํา 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทชอยสเคมิคัลส(ไทยแลนด) จํากัด 6,420.00 บริษัท เบสทชอยสเคมิคัลส(ไทยแลนด) จํากัด 6,420.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
8/2565

16 พฤศจิกายน 2564

๕ บริการดูแลบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร อาคาร 2 จํานวน 2 ชุด 80,357.00 80,357.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 80,357.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 80,357.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
9/2565

18 พฤศจิกายน 2564

๖ ปรับปรุงหองน้ําชั้น 1 อาคารศูนยกีฬา 135,000.00 146,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ.เค.การโยธา จํากัด 135,000.00 บริษัท บี.เอ.เค.การโยธา จํากัด 135,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
10/2565

22 พฤศจิกายน 2564

๗ บริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบแจงเตือนและดับเพลิงอัตโนมัติของศูนย
คอมพิวเตอร

57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 57,780.00 บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 57,780.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
11/2565

22 พฤศจิกายน 2564

๘ งานบริการอบรมและพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 125,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 125,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
12/2565

25 พฤศจิกายน 2564

๙ งานจางติดตั้งระบบประปาเขาถังสํารองน้ํา จํานวน 11 ใบ 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาวน ซัพพลาย จํากัด 82,390.00 บริษัท ทาวน ซัพพลาย จํากัด 82,390.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
13/2565

25 พฤศจิกายน 2564

๑๐ งานบริการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชญ  ตันติชูเกียรติกุล 96,000.00 นายพิชญ  ตันติชูเกียรติกุล 96,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
14/2565

25 พฤศจิกายน 2564

๑๑ งานซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 19,206.50 19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 19,206.50 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 19,206.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
15/2565

26 พฤศจิกายน 2564

๑๒ งานบริการบํารุงระบบสํารองไฟ ระบบปรับอากาศและระบบแจงเตือนและดับเพลิง
อัตโนมัติของศูนยคอมพิวเตอร

189,315.10 189,315.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 189,315.10 บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 189,315.10 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
16/2565

30 พฤศจิกายน 2564

13 งานบริการซักรีดเสื้อผานักเรียน 2,039,364.00 2,600,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

2,039,364.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

2,039,364.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
3/2565

1 พฤศจิกายน 2564

14 บริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 2,571,000.00 2,571,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชปถัมภ

2,571,000.00 สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชปถัมภ

2,571,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
3/2565

23 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   14  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

15 ซื้อชุดตรวจเชื้อโควิด-19 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีฟารเมด จํากัด 97,500.00 บริษัท มีฟารเมด จํากัด 97,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

5/2565

5 พฤศจิกายน 2564

16 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและสารเคมีสําหรับงานชีววิทยา 8,517.20 8,517.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 8,517.20 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 8,517.20 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

6/2565

12 พฤศจิกายน 2564

17 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ระบบ Inverter CARRIER ขนาด 18000 BTU 

รุน 42TEVGB018-703/38TEVGB018-703 

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ระบบ Inverter CARRIER แอรติดผนัง ขนาด 

25,200 BTU รุน 38TEVGB028-703/42TEVGB028-703

50,600.00 50,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 50,600.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 50,600.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

7/2565

15 พฤศจิกายน 2564

18 ซื้อแบตเตอรี่ 12V 150A 2 ลูก 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด 11,770.00 บริษัท  ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด 11,770.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

8/2565

15 พฤศจิกายน 2564

19 ซื้อน้ํายาฆาเชื้อและเวชภัณฑทางการแพทย 19,680.00 19,680.00 เฉพาะเจาะจง ร.อ.หญิง จิราพร แจมประเสริฐ ร.น. 19,680.00 ร.อ.หญิง จิราพร แจมประเสริฐ ร.น. 19,680.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

9/2565

22 พฤศจิกายน 2564

20 ซื้อสายสัญญาณ HDMI               18,457.50          18,457.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด            18,457.50 บริษัท เอ็นพีเอ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด         18,457.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

10/2565

23 พฤศจิกายน 2564

21 ซื้อสติ๊กเกอรกระดาษสี 9 มม. 3,179.83 3,179.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 3,179.83 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 3,179.83 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

11/2565

24 พฤศจิกายน 2564

22 ถังเก็บน้ํายี่หอ DOS 1,390,000.00 1,390,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ.เค. การโยธา จํากัด 139,000.00 บริษัท บ.ีเอ.เค. การโยธา จํากัด 139,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

12/2565

25 พฤศจิกายน 2564

23 ซื้อเครื่องพิมพบัตรประจําตัวเจาหนาที่และนักเรียน 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ซัพพลาย โซลูชั่น จํากัด 29,000.00 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ซัพพลาย โซลูชั่น จํากัด 29,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

13/2565

25 พฤศจิกายน 2564

24 ซื้อวัสดุอุปกรณในการเรียนรูการตรวจคัดกรองโควิด19 17,013.00 17,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด 17,013.00 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด 17,013.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

14/2565

25 พฤศจิกายน 2564

25 ซื้ออแดปเตอรและอุปกรณสลับสัญญาณภาพ 17,269.99 17,269.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล จํากัด 17,269.99 บริษัท อีซีมอลล จํากัด 17,269.99 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

15/2565

25 พฤศจิกายน 2564

26 ซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทยในการเรียนรูการตรวจคัดกรองโควิด19 3,760.00 3,760.00 เฉพาะเจาะจง ร.อ.หญิง จิราพร แจมประเสริฐ ร.น. 3,760.00 ร.อ.หญิง จิราพร แจมประเสริฐ ร.น. 3,760.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

16/2565

25 พฤศจิกายน 2564

27 ซื้อวัสดุและอุปกรณจัดทําโรงเรือนปุยอินทรียชีวภาพ 19,931.00 19,931.00 เฉพาะเจาะจง มณฑลทองคาวัสดุกอสราง 19,931.00 มณฑลทองคาวัสดุกอสราง 19,931.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

17/2565

29 พฤศจิกายน 2564

28 ซื้อหมึกเลเซอร HP 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท. เซ็นเตอร จํากัด 4,066.00 บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท. เซ็นเตอร จํากัด 4,066.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

18/2565

30 พฤศจิกายน 2564

29 เชาใชบริการวงจรสื่อสารขอมูลอินเทอรเน็ต แบบองคกร พรอมคาเชาคูสาย 577,800.00 900,000.00 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด 577,800.00 บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด 577,800.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ

ทางเทคนิคถูกตองครบถวน

และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สัญญาซื้อขายเลขที่

1/2565

9 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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