
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 บริการปองกันและกําจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง นกพิราบ 73,500.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิน ดีสทรอย บั๊ก จํากัด 73,500.00 บริษัท วิน ดีสทรอย บั๊ก จํากัด 73,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
41/๒๕๖๕

10 มีนาคม 2565

2 เชารถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพรณรงค คงเปยม 5,500.00 นายพรณรงค คงเปยม 5,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
42/๒๕๖๕

10 มีนาคม 2565

3 ทําโลหรางวัลราชสาสนแผนทอง ขนาด 7 นิ้ว พรอมกลอง 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจิตรศิลปถวยรางวัล จํากัด 1,070.00 บริษัท วิจิตรศิลปถวยรางวัล จํากัด 1,070.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
43/๒๕๖๕

28 มีนาคม 2565

4 ปรับปรุงหองเรียน Smart Classroom
หอง ๒๓๐๑-๒๓๐๔

654,508.75 683,500.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

บริษัท เดอะเบสทรีโนเวชั่น จํากัด 654,508.75 บริษัท เดอะเบสทรีโนเวชั่น จํากัด	 654,508.75 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวน

สัญญาจางเลขที่
7/2565

16 มีนาคม 2565

5 ปรับปรุงหองเรียน อาคารฯ 1 ชั้น 6-7 และหองเรียนอาคารฯ 2 ชั้น 7 899,000.00 1,160,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไทล แอนด เซอรวิส จํากัด 987,800.00 บริษัท แมน-คราฟท เดคคอเรทีฟ จํากัด 899,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวนและเสนอ
ราคาต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
8/2565

24 มีนาคม 2565

บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 1,036,355.12

บริษัท เดอะเบสทรีโนเวชั่น จํากัด 1,001,202.30

บริษัท เค.เจ ทีม จํากัด 989,000.00

บริษัท แสวง เฟอรนิเจอร จํากัด 1,050,000.00

บริษัท แมน-คราฟท เดคคอเรทีฟ จํากัด 899,000.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   25  เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

6 อุปกรณสําหรับการสอบ จํานวน 5 รายการ 12,120.00 12,120.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 12,120.00 หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 12,120.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

63/2565

3 มีนาคม 2565

7 หลอดไฟ LED จํานวน 2 รายการ 26,572.00 26,572.00 เฉพาะเจาะจง นางชุติมา บุญเพลิง 26,572.00 นางชุติมา บุญเพลิง 26,572.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

64/2565

7 มีนาคม 2565

8 Wireless USB Adapter และ เมาส 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 10,200.00 บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 10,200.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

65/2565

10 มีนาคม 2565

9 เครื่องสํารองไฟฟา UPS และ SD Card                 5,440.00            5,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด              5,440.00 บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด           5,440.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

66/2565

10 มีนาคม 2565

10 ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัด จํานวน 3 รายการ 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด 4,100.00 บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด 4,100.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

67/2565

11 มีนาคม 2565

11 อุปกรณฉากหลัง Green Screen เพื่อสนับสนุนงานมัลติมีเดียและคาขนสง 10,438.00 10,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนกรุป คอมเมิซ จํากัด 10,438.00 บริษัท กรีนกรุป คอมเมิซ จํากัด 10,438.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

68/2565

14 มีนาคม 2565

12 แมกเนติก แบบเงียบ NORCA จํานวน 130 ตัว 21,560.00 21,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เอส แอรเซ็นเตอร จํากัด 21,560.00 บริษัท เค เอส แอรเซ็นเตอร จํากัด 21,560.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

69/2565

14 มีนาคม 2565

13 อุปกรณตรวจนับรอบชนิดแมเหล็กไฟฟา จํานวน 2 ชุด 148,837.00 148,837.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 148,837.00 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 148,837.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

70/2565

14 มีนาคม 2565

14 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 122,100.00 122,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 122,100.00 บริษัท เอ็นเทคนิค กรุป จํากัด 122,100.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

71/2565

21 มีนาคม 2565

15 กรวยจราจร สูง 70 เซนติเมตร คาดแถบขาว 2 แถบ จํานวน 50 ชิ้น 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน ควอลิตี้ อินดัสทรีส จํากัด 10,700.00 บริษัท ซัน ควอลิตี้ อินดัสทรีส จํากัด 10,700.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

72/2565

21 มีนาคม 2565

16 อุปกรณซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ 7,425.00 7,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 7,425.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 7,425.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

73/2565

21 มีนาคม 2565

17 อุปกรณสนับสนุนงานมัลติมีเดีย 3 รายการ 6,787.00 6,787.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 6,787.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 6,787.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

74/2565

21 มีนาคม 2565

18 ลังใสตัวอยางหินและแร จํานวน 20 เซต 4,718.70 4,718.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 4,718.70 บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 4,718.70 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

75/2565

24 มีนาคม 2565

19 น้ํายาลางคราบตะกรันและคราบสนิมสําหรับเครื่องลางจาน 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเมกา แมชชีนเนอรี่ (1999) จํากัด 1,070.00 บริษัท โอเมกา แมชชีนเนอรี่ (1999) จํากัด 1,070.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

76/2565

24 มีนาคม 2565

20 เลนศสําหรับเครื่องเลเซอรคัต 8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวอนซี 2021 จํากัด 8,667.00 บริษัท สวอนซี 2021 จํากัด 8,667.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

77/2565

30 มีนาคม 2565

21 เสื้อโปโลโรงเรียนพรอมปก จํานวน 360 ตัว 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไนซ แอพพาเรล อินเตอรเนชั่นแนล 93,600.00 หางหุนสวนจํากัด ไนซ แอพพาเรล อินเตอรเนชั่นแนล 93,600.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

78/2565

30 มีนาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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