
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 งานบริการซักสิ่งของเครื่องใชในหองพักรับรอง 95,400.00 95,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

95,400.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

95,400.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
16.1/๒๕๖๕

3 ธันวาคม 2564

2 ประชาสัมพันธออนไลนทาง www.posttoday.com แบบเหมาระหวางวันที่ 10-19 
ธันวาคม 2564

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน) 50,000.00 บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน) 50,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
17/๒๕๖๕

3 ธันวาคม 2564

3 ประชาสัมพันธออนไลนผานสื่อมติชน ในวันที่ 9,13 และ 18 ธันวาคม 2564 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 50,000.00 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 50,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
18/๒๕๖๕

7 ธันวาคม 2564

๔ บริการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 
2565 รอบแรก ในวันที่ 16 มกราคม 2565

256,500.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยสอบธรรมศาสตร รังสิต สํานักงานบริหาร
ทรัพยสินและกีฬา

256,500.00 ศูนยสอบธรรมศาสตร รังสิต สํานักงานบริหาร
ทรัพยสินและกีฬา

256,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
19/๒๕๖๕

24 ธันวาคม 2564

๕ งานซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 16,986.25 16,986.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 16,986.25 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 16,986.25 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
20/๒๕๖๕

24 ธันวาคม 2564

๖ เปลี่ยนถายน้ํามันเกียร Airblower 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จํากัด 6,955.00 บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จํากัด 6,955.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
21/๒๕๖๕

24 ธันวาคม 2564

๗ ตรวจเช็คระบบแจงเหตุเพลิงไหมจํานวน 10 ชุด 77,040.00 275,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 77,040.00 บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 77,040.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
22/๒๕๖๕

29 ธันวาคม 2564

๘ งานปรับปรุงระบบสายสัญญาณ ระยะที่ ๑ 4,387,000.00 5,000,000.00 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป บริษัท อเมริกานา คอมพิวเตอร ซีสเต็ม จํากัด 4,695,478.00 บริษัท ดีเอ็กซพี(ไทยแลนด) จํากัด	 4,387,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวน

สัญญาจางเลขที่
4/2565

22 ธันวาคม 2564

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด	 4,697,300.00

บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด	 4,134,480.00

บริษัท ดีเอ็กซพี(ไทยแลนด) จํากัด	 4,387,000.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   17  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

9 วัสดุและอุปกรณเพื่อใชในการซอมบํารุงอาคารสถานที่ทั่วไป 90,257.71 90,257.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 90,257.71 บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 90,257.71 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

19/2565

1 ธันวาคม 2564

10 ขอสอบ TOEFL ITP 224,296.80 224,296.80 เฉพาะเจาะจง อินสติติว ออฟ อินเตอรเนชั่นแนล เอดูเคชั่น อิงค 224,296.80 อินสติติว ออฟ อินเตอรเนชั่นแนล เอดูเคชั่น อิงค 224,296.80 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

20/2565

1 ธันวาคม 2564

11 ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีฟารเมด จํากัด 120,000.00 บริษัท มีฟารเมด จํากัด 120,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

21/2565

2 ธันวาคม 2564

12 แอลกอฮอล 70% แบบเจล ขนาด 4 ลิตร 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร.อ.หญิง จิราพร แจมประเสริฐ ร.น. 4,400.00 ร.อ.หญิง จิราพร แจมประเสริฐ ร.น. 4,400.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

22/2565

2 ธันวาคม 2564

13 เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว                 6,450.00            6,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาพันธเฮลธ จํากัด             6,450.00 บริษัท สมาพันธเฮลธ จํากัด          6,450.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

23/2565

2 ธันวาคม 2564

14 แผนเมทัลชีท สําหรับสรางโรงเรือนผลิตปุยชีวภาพ 5,344.86 5,344.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนชัย เมทัลชีท จํากัด 5,344.86 บริษัท เดนชัย เมทัลชีท จํากัด 5,344.86 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

25/2565

7 ธันวาคม 2564

15 วัสดุสํานักงาน (คืนคลัง) 9,480.00 9,480.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 9,480.00 หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 9,480.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

26/2565

8 ธันวาคม 2564

16 อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย 81,855.00 81,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซเจนไอที จํากัด 81,855.00 บริษัท เน็กซเจนไอที จํากัด 81,855.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

27/2565

16 ธันวาคม 2564

17 สารเคมีใชในโครงงานชีววิทยา 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค ไซเอ็นซ จํากัด 19,795.00 บริษัท แปซิฟค ไซเอ็นซ จํากัด 19,795.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

28/2565

16 ธันวาคม 2564

18 สายสัญญาณเครือขาย 28,531.55 28,531.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 28,531.55 บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 28,531.55 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

29/2565

17 ธันวาคม 2564

19 อะไหล upgrade เครื่องคอมพิวเตอร 51,199.50 51,199.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมมโมรี่ทูเดย จํากัด 51,199.50 บริษัท เมมโมรี่ทูเดย จํากัด 51,199.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

30/2565

20 ธันวาคม 2564

20 ไสกรองในระบบผลิตน้ําดื่มและไสกรองในตูน้ําดื่มพรอมติดตั้ง 29,050.50 29,050.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทชอยสเคมีคัลส(ไทยแลนด) จํากัด 29,050.50 บริษัท เบสทชอยสเคมีคัลส(ไทยแลนด) จํากัด 29,050.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

31/2565

20 ธันวาคม 2564

21 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ระบบ Inverter ยี่หอ Saijo Denki รุน Inverter 

ssu r32-25

39,269.00 39,269.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 39,269.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 39,269.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

32/2565

21 ธันวาคม 2564

22 วัสดุสิ้นเปลืองสาขาวิชาเคมี 37,985.00 37,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พี. เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 37,985.00 บริษัท เอส.เอ็น.พี. เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 37,985.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

33/2565

21 ธันวาคม 2564

23 เครื่องยอยกิ่งไม ยี่หอ Swansea รุน ST 7.5 HP. 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สิงหทองแมชชีนเนอรี่ แอนด ทูล 47,000.00 หางหุนสวนจํากัด สิงหทองแมชชีนเนอรี่ แอนด ทูล 47,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

34/2565

23 ธันวาคม 2564

24 วัสดุคืนคลัง (ถานAA) 6,880.00 6,880.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 6,880.00 หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 6,880.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

35/2565

24 ธันวาคม 2564

25 อุปกรณกีฬา 17,276.00 17,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 17,276.00 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 17,276.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

36/2565

24 ธันวาคม 2564

26 เชาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft EES 132,680.00 132,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 132,680.00 บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 132,680.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

37/2565

24 ธันวาคม 2564

27 กระดาษการดสีขาว เควัน 180 แกรม 1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 1,125.00 หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 1,125.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

38/2565

24 ธันวาคม 2564

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจั้ดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

28 วัสดุและอุปกรณซอมบํารุงอาคารสถานที่ 53,168.30 53,168.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 53,168.30 บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 53,168.30 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

39/2565

24 ธันวาคม 2564

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจั้ดทํา
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