
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จางทําความสะอาดโซฟาหองผูอํานวยการ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

3,300.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

3,300.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
45/๒๕๖๕

1 เมษายน 2565

2 จางซอมเครื่องเปาทองเหลือง 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูน อิท อัพ 30,500.00 หางหุนสวนจํากัด ทูน อิท อัพ 30,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
46/๒๕๖๕

4 เมษายน 2565

3 ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารโรงอาหาร 450,000.00 482,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสทรีโนเวชั่น จํากัด 450,000.00 บริษัท เดอะเบสทรีโนเวชั่น จํากัด 450,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
47/๒๕๖๕

8 เมษายน 2565

4 เปลี่ยนวาลวหนาและหลังปมสระวายน้ํา 16,585.00 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทชอยส เคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 16,585.00 บริษัท เบสทชอยส เคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 16,585.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
48/๒๕๖๕

18 เมษายน 2565

5 ยายทอประปา 137,717.56 137,717.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.เค เทค เอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส 
จํากัด

137,717.56 บริษัท อาร.เค เทค เอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส 
จํากัด

137,717.56 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
49/๒๕๖๕

19 เมษายน 2565

6 ติดตั้งประตูทางเขาอาคาร ๗, ๘ และ ๙ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพงษ สมุติรัมย 74,000.00 นายอิทธิพงษ สมุติรัมย 74,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
50/๒๕๖๕

20 เมษายน 2565

7 งานซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ รื้อถอนและติดตั้ง 7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 7,383.00 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 7,383.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
51/๒๕๖๕

20 เมษายน 2565

8 งานบริการบํารุงดูแลรักษาระบบหมอแปลงไฟฟา จํานวน 7 ลูก ประจําปงบประมาณ 
2565

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม 2004 จํากัด 29,960.00 บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม 2004 จํากัด 29,960.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
52/๒๕๖๕

20 เมษายน 2565

9 ซอมบํารุงตูควบคุมไฟฟาและหมอแปลง 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม 2004 จํากัด 99,510.00 บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม 2004 จํากัด 99,510.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
53/๒๕๖๕

27 เมษายน 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   30  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

10 หลอดไฟ LED สําหรับกลองจุลทรรศน 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัชมอร พรีซิชั่น จํากัด 38,520.00 บริษัท รัชมอร พรีซิชั่น จํากัด 38,520.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

79/2565

5 เมษายน 2565

11 ผาคลุมเกาอี้หองผูบริหาร 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไนซ แอพพาเรล อินเตอรเนชั่นแนล 7,062.00 หจก. ไนซ แอพพาเรล อินเตอรเนชั่นแนล 7,062.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

80/2565

8 เมษายน 2565

12 ผาปูที่นอนและปลอกหมอน พรอมปก 1 ตําแหนง 177,600.00 177,600.00 เฉพาะเจาะจง รานนาราทิพย 177,600.00 รานนาราทิพย 177,600.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

81/2565

11 เมษายน 2565

13 หมอนหนุนขนาดมาตรฐาน               38,400.00          38,400.00 เฉพาะเจาะจง รานนาราทิพย            38,400.00 รานนาราทิพย         38,400.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

82/2565

11 เมษายน 2565

14 หมึกพิมพสําหรับใชในงานการเงินและบัญชี 7,992.90 7,992.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท. เซ็นเตอร จํากัด 7,992.90 บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท. เซ็นเตอร จํากัด 7,992.90 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

83/2565

12 เมษายน 2565

15 วัสดุ อุปกรณสําหรับการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกส 103,077.38 103,077.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวอนซี 2021 จํากัด 103,077.38 บริษัท สวอนซี 2021 จํากัด 103,077.38 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

84/2565

19 เมษายน 2565

16 วัสดุ อุปกรณสําหรับการซอมบํารุง 34,379.10 34,379.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 34,379.10 บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 34,379.10 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

85/2565

19 เมษายน 2565

17 เชาบริการ Google Worspace for Education Package Plus 104,296.91 104,296.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มโบร โกลบอล จํากัด 104,296.91 บริษัท เอ็มโบร โกลบอล จํากัด 104,296.91 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

86/2565

19 เมษายน 2565

18 อุปกรณกีฬาสําหรับการสงเสริมกิจกรรมออกกําลังกาย 23,115.00 23,115.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 23,115.00 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 23,115.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

87/2565

25 เมษายน 2565

19 Adobe Creative Cloud แบบเชาใชรายป 242,890.00 242,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 242,890.00 บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 242,890.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

88/2565

27 เมษายน 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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