
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซอมบํารุงเครื่องจายกระแสไฟฟา จํานวน 10 เครื่อง 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเทค อินสทรูเมนท จํากัด 12,305.00 บริษัท มีเทค อินสทรูเมนท จํากัด 12,305.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
54/๒๕๖๕

3 พฤษภาคม 2565

2 ลางเครื่องปรับอากาศ จํานวน 279 เครื่อง 89,559.00 89,559.00 เฉพาะเจาะจง อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส 89,559.00 อินสมแอรเซลลแอนดเซอรวิส 89,559.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
55/๒๕๖๕

9 พฤษภาคม 2565

3 ปรับปรุงตกแตงผนังภายในลิฟตอาคาร 3 และอาคาร 9 83,246.00 83,246.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปคเชียลเฟอรนิชิ่ง จํากัด 83,246.00 บริษัท สเปคเชียลเฟอรนิชิ่ง จํากัด 83,246.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
56/๒๕๖๕

12 พฤษภาคม 2565

4 ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ ประจําหองควบคุมเครื่องแมขาย พรอมเปลี่ยน
อะไหล

41,697.90 41,697.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 41,697.90 บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 41,697.90 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
57/๒๕๖๕

18 พฤษภาคม 2565

5 จางซักผามานหองพักนักเรียน 33,806.86 33,806.86 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

33,806.86 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

33,806.86 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
58/๒๕๖๕

20 พฤษภาคม 2565

6 ซอมบํารุงระบบเครื่องปรับอากาศ ศูนยวิทยบริการ VRV ยี่หอ DAIKIN 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 39,590.00 บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํากัด 39,590.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
59/๒๕๖๕

27 พฤษภาคม 2565

7 จางตรวจสภาพเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลาย 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 4,280.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 4,280.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
60/๒๕๖๕

27 พฤษภาคม 2565

8 จางตรวจเช็คและซอมบํารุงเครื่องออกกําลังกาย 9,897.50 9,897.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟตเนส เอ็กซเปรต(ไทย) จํากัด 9,897.50 บริษัท ฟตเนส เอ็กซเปรต(ไทย) จํากัด 9,897.50 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
61/๒๕๖๕

31 พฤษภาคม 2565

9 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา อาคาร 1 ชั้น 2-7 และ อาคาร 3 ชั้น 1-7 684,800.00 900,000.00 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลดิ้ง จํากัด	 795,000.00 บริษัท เกื้อพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด	 684,800.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตองครบถวน และเสนอ
ราคาต่ําสุด

สัญญาจางเลขที่
10/2565

24 พฤษภาคม 2565

บริษัท เกื้อพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด	 684,800.00

บริษัท ลัลน ดีเวลลอปเมนท จํากัด	 760,000.00

หางหุนสวนจํากัด โฟรพี ซัคเซส เซอรวิส	 789,000.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

10 วัสดุสําหรับการซอมบํารุง จํานวน 27 รายการ 71,347.60 71,347.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 71,347.60 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 71,347.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

89/2565

9 พฤษภาคม 2565

11 กาแฟแคปซูล จํานวน 6 รายการ 4,760.14 4,760.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วัน ครีเอทีฟ จํากัด 4,760.14 บริษัท เอ็ม วัน ครีเอทีฟ จํากัด 4,760.14 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

90/2565

9 พฤษภาคม 2565

12 สายไฟ THW ๑x๑๖ SQMM. สี ดํา ๑๐๐ เมตร/ขด 26,193.60 26,193.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 26,193.60 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 26,193.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

91/2565

9 พฤษภาคม 2565

13 วัสดุ อุปกรณสําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมีและโอลิมปกวิชาการ

เคมี จํานวน 2 รายการ

              10,522.81          10,522.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอรเนียร ไทย จํากัด            10,522.81 บริษัท เวอรเนียร ไทย จํากัด         10,522.81 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

92/2565

11 พฤษภาคม 2565

14 ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit หรือ ATK) จํานวน 1,000 ชุด 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีฟารเมด จํากัด 47,000.00 บริษัท มีฟารเมด จํากัด 47,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

93/2565

11 พฤษภาคม 2565

15 Ribbon สี จํานวน 1 มวน และ Ribbon ดํา จํานวน 1 มวน สําหรับเครื่องพิมพ

บัตรยี่หอ Hiti รุน CS-200e จํานวน 2 รายการ

3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ซัพพลาย โซลูชั่น จํากัด 3,959.00 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ซัพพลาย โซลูชั่น จํากัด 3,959.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

94/2565

12 พฤษภาคม 2565

16 หนังสือ จํานวน 5 รายการ 2,392.00 2,392.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2,392.00 ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2,392.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

95/2565

12 พฤษภาคม 2565

17 ปายประชาสัมพันธพรอมติดตั้ง จํานวน 2 ปาย 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปคเชียลเฟอรนิชิ่ง จํากัด 7,490.00 บริษัท สเปคเชียลเฟอรนิชิ่ง จํากัด 7,490.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

96/2565

12 พฤษภาคม 2565

18 หนังสืออิเล็กทรอนิคส eBook จํานวน 86 ชื่อเรื่อง 35,404.00 35,404.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 35,404.00 ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 35,404.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

97/2565

17 พฤษภาคม 2565

19 วัสดุสํานักงาน(คืนคลัง) จํานวน 5 รายการ 4,374.00 4,374.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 4,374.00 หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 4,374.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

98/2565

17 พฤษภาคม 2565

20 วัสดุสําหรับการติดตั้งเครื่องซักผาและเครื่องอบผา จํานวน 27 รายการ 37,749.60 37,749.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 37,749.60 หางหุนสวนจํากัด พานิชธน (2525) 37,749.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

99/2565

17 พฤษภาคม 2565

21 วัสดุสํานักงาน (คืนคลัง) จํานวน 2 รายการ 3,937.60 3,937.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเลคโก (ประเทศไทย) จํากัด 3,937.60 บริษัท รีเลคโก (ประเทศไทย) จํากัด 3,937.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

100/2565

18 พฤษภาคม 2565

22 คลอรีนน้ํา 10% จํานวน 30 ถัง 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทชอยสเคมีคัลส(ไทยแลนด) จํากัด 5,778.00 บริษัท เบสทชอยสเคมีคัลส(ไทยแลนด) จํากัด 5,778.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

101/2565

19 พฤษภาคม 2565

23 อะไหลสําหรับเครื่องแมขาย จํานวน 2 รายการ 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 5,564.00 บริษัท โกลบอล เน็ตเวิรค เทคโนโลจิสต จํากัด 5,564.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

102/2565

25 พฤษภาคม 2565

24 วัสดุสาขาวิชาเคมี จํานวน 10 รายการ 40,242.40 40,242.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 40,242.40 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 40,242.40 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

103/2565

26 พฤษภาคม 2565

25 ลูกลอยกานทองเหลือง แบบกานตรง มีขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว จํานวน 6 ชุด 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 3,081.60 บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 3,081.60 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

104/2565

31 พฤษภาคม 2565

26 วัสดุสิ้นเปลืองสาขาวิชาชีววิทยาฯ จํานวน 8 รายการ 21,004.10 21,004.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 21,004.10 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ี เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 21,004.10 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

105/2565

31 พฤษภาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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