
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 จ้ำงซักผ้ำห้องพักพยำบำล 46,800.00 46,800.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยเจริญ คลีนน่ิง ลอนดรี 
เซอร์วิส

46,800.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยเจริญ คลีนน่ิง ลอนดรี 
เซอร์วิส

46,800.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
29/๒๕๖๕

1 กุมภำพันธ์ 2565

2 จ้ำงท ำปกประกำศนียบัตร 22,080.00 22,080.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงงำนสมุดแสงฟ้ำ จ ำกัด 22,080.00 บริษัท โรงงำนสมุดแสงฟ้ำ จ ำกัด 22,080.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
30/๒๕๖๕

2 กุมภำพันธ์ 2565

3 งำนก้ันผนังอลูมิเนียมบริเวณช้ัน 1 อำคำรศูนย์กีฬำ 21,500.00 21,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอ.เค. กำรโยธำ จ ำกัด 21,500.00 บริษัท บี.เอ.เค. กำรโยธำ จ ำกัด 21,500.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
31/๒๕๖๕

9 กุมภำพันธ์ 2565

4 งำนเปล่ียนอุปกรณ์ Butterfly Valve ท่อน้ ำดับเพลิงอำคำร 1 และอำคำร 3 12,658.10 12,658.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จ ำกัด 12,658.10 บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จ ำกัด 12,658.10 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
32/๒๕๖๕

9 กุมภำพันธ์ 2565

5 งำนจ้ำงย้ำยตู้ปลอดเช้ือและสอบเทียบหลังติดต้ัง 20,865.00 20,865.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 20,865.00 บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 20,865.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
33/๒๕๖๕

15 กุมภำพันธ์ 2565

6 งำนจ้ำงซ่อมตู้ปลอดเช้ือ 5,350.00 5,350.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 5,350.00 บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 5,350.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
34/๒๕๖๕

15 กุมภำพันธ์ 2565

7 งำนจ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 5 รำยกำร 3,852.00 3,852.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุ๊ป จ ำกัด 3,852.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุ๊ป จ ำกัด 3,852.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
35/๒๕๖๕

15 กุมภำพันธ์ 2565

8 งำนจ้ำงบริกำรด ำเนินกำรจัดสอบคัดเลือกนักเรียน เพ่ือเข้ำเป็นนักรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี
 4 ปีกำรศึกษำ 2565 รอบสอง

245,000.00 250,000.00 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 245,000.00 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 245,000.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
36/๒๕๖๕

23 กุมภำพันธ์ 2565

9 จ้ำงตรวจสอบประสิทธิภำพและสอบเทียบเคร่ืองผลิตน้ ำบริสุทธ์ิคุณภำพสูง 12,840.00 12,840.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 12,840.00 บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 12,840.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
37/๒๕๖๕

25 กุมภำพันธ์ 2565

10 งำนปรับปรุงพ้ืนท่ีระหว่ำงอำคำร 7 และ 8 และบริเวณข้ำงเคียง 400,000.00 400,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สุจงดี จ ำกัด 400,000.00 บริษัท สุจงดี จ ำกัด 400,000.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
38/๒๕๖๕

28 กุมภำพันธ์ 2565

11 ปรับปรุงสนำมหน้ำเสำธง 925,000.00 1,050,000.00 วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท สุจงดี จ ำกัด 925,000.00 บริษัท สุจงดี จ ำกัด 925,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วน

สัญญำจ้ำงเลขท่ี
6/2565

7 กุมภำพันธ์ 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์

วันท่ี   17  เดือนมีนำคม พ.ศ. 2565

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง

ผูจั้ดท า



-๒-

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

12 วัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงอำคำรสถำนท่ีท่ัวไป 24,567.20 24,567.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เจ.โฮมมำร์ท จ ำกัด 24,567.20 บริษัท พี.เจ.โฮมมำร์ท จ ำกัด 24,567.20 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
57/2565

4 กุมภำพันธ์ 2565

13 หลอดไฟพร้อมติดต้ังส ำหรับสนำมฟุตบอลและห้องดำรำศำสตร์ 3 มิติ 29,960.00 29,960.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โซแมกซ์ จ ำกัด 29,960.00 บริษัท โซแมกซ์ จ ำกัด 29,960.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
58/2565

9 กุมภำพันธ์ 2565

14 พรมดักฝุ่นและซับน้ ำ 69,764.00 69,764.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 69,764.00 บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 69,764.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
59/2565

14 กุมภำพันธ์ 2565

15 เคร่ืองช่ังเล็ก 19,260.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไตรโซลูช่ัน จ ำกัด 19,260.00 บริษัท ไตรโซลูช่ัน จ ำกัด 19,260.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
60/2565

21 กุมภำพันธ์ 2565

16 เคร่ืองกวนสำรละลำยพร้อมให้ควำมร้อน               69,000.00        100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด            69,000.00 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด         69,000.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
61/2565

24 กุมภำพันธ์ 2565

17 ใบรับรองควำมปลอดภัยบนเว็บไซต์ 14,445.00 14,445.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูเนิเคช่ัน จ ากัด 14,445.00 บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูเนิเคช่ัน จ ากัด 14,445.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
62/2565

24 กุมภำพันธ์ 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง

ผูจั้ดท า
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