
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 งานบริการบํารุงระบบสํารองไฟ ระบบปรับอากาศและระบบแจงเตือนและดับเพลิง
อัตโนมัติของศูนยคอมพิวเตอร จํานวน 1 ระบบ

206,510.00 206,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 206,510.00 บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 206,510.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
1/2566

3 ตุลาคม 2565

2 บริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบแจงเตือนและดับเพลิงอัตโนมัติ
ของศูนยคอมพิวเตอร แบบไมรวมอะไหล จํานวน 1 งาน

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 59,920.00 บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 59,920.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
2/2566

3 ตุลาคม 2565

3 บริการบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา จํานวน 7 ลูก แบบไมรวมอะไหล จํานวน 1 งาน 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม ๒๐๐๔ จํากัด 29,960.00 บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม ๒๐๐๔ จํากัด 29,960.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
3/2566

3 ตุลาคม 2565

4 งานบริการทําความสะอาดเดือนตุลาคม 2565 จํานวน 1 งาน 498,000.00 498,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี.ด.ี คลีน แอนด เซอรวิส 498,000.00 หางหุนสวนจํากัด พี.ด.ี คลีน แอนด เซอรวิส 498,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
4/2566

3 ตุลาคม 2565

5 บริการดูแลรักษาตนไม สวนหยอมและสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนเดือนตุลาคม 2565 
จํานวน 1 เดือน

111,060.97 111,060.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรูวัน จํากัด 111,060.97 บริษัท ทรูวัน จํากัด 111,060.97 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
5/2566

3 ตุลาคม 2565

6 จางบริการซักรีดเสื้อผาสําหรับนักเรียนในการเขาคายโอลิมปกวิชาการ คาย 1 ป
การศึกษา 2565

43,274.00 43,274.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

43,274.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

43,274.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
6/2566

3 ตุลาคม 2565

7 จางจัดกิจกรรม Team Building ในวันที่ 17 ตุลาคม  2565 ระยะเวลา 0.5 วัน (บาย) 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันรักเวิรค จํากัด 42,800.00 บริษัท พันรักเวิรค จํากัด 42,800.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
7/2566

12 ตุลาคม 2565

8 จางบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร อาคาร 14 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแมท โปรดักส จํากัด 23,112.00 บริษัท ดีแมท โปรดักส จํากัด 23,112.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
8/2566

12 ตุลาคม 2565

9 จางบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร ยี่หอ Hitachi 144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 144,000.00 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 144,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
9/2566

12 ตุลาคม 2565

10 จางบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร ยี่หอ Mitsubishi 80,357.00 80,357.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 80,357.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 80,357.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
10/2566

12 ตุลาคม 2565

11 จางบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร จํานวน 3 ชุด 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เอลลิเวเตอร ซัมมิท (ประเทศไทย) 
จํากัด

25,680.00 บริษัท เดอะ เอลลิเวเตอร ซัมมิท (ประเทศไทย) 
จํากัด

25,680.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
11/2566

12 ตุลาคม 2565

12 จางเก็บเศษอาหารเปยก ประจําปงบประมาณ 2566 38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิต โสภาผิว 38,400.00 นายสถิต โสภาผิว 38,400.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
12/2566

12 ตุลาคม 2565

13 จางบํารุงรักษาตูควบคุมไฟฟา 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม ๒๐๐๔ จํากัด 42,800.00 บริษัท อาศิษฐวิศวกรรม ๒๐๐๔ จํากัด 42,800.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
13/2566

12 ตุลาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   ๒๔  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   ๒๔  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566

14 จางบริการดูแลรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 164,780.00 164,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 164,780.00 บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 164,780.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
14/2566

12 ตุลาคม 2565

15 บริการดูแลรักษาระบบเติมอากาศ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จํากัด 42,800.00 บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จํากัด 42,800.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
15/2566

12 ตุลาคม 2565

16 บริการบํารุงดูแลรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน ๒ เครื่อง 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด 51,360.00 บริษัท ดับบลิว แอนด เจ อีเล็คทริค จํากัด 51,360.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
16/2566

12 ตุลาคม 2565

17 ยายตูควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm Control) พรอมติดตั้ง 109,247.00 109,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 109,247.00 บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 109,247.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
17/2566

25 ตุลาคม 2565

18 บริการดูแลเครื่องฟอกอากาศ รุน CR-1000 7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี.เอส.ท.ีเทรดดิ้ง จํากัด 7,169.00 บริษัท อี.เอส.ท.ีเทรดดิ้ง จํากัด 7,169.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
18/2566

25 ตุลาคม 2565

19 บริการดูแลรักษาตนไม สวนหยอมและสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนประจําเดือน
พฤศจิกายน 2565

110,624.92 110,624.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนแคร โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 110,624.92 บริษัท กรีนแคร โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 110,624.92 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
19/2566

31 ตุลาคม 2565

20 งานสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน งวดบัญชี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 120,000.00 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 120,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
20/2566

31 ตุลาคม 2565

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

21 เชาบริการสื่อสารขอมูลอินเทอรเน็ตแบบองคกรเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด 42,800.00 บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด 42,800.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งซื้อเลขที่

1/2566

3 ตุลาคม 2565

22 เชารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 44,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 44,000.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งซื้อเลขที่

2/2566

12 ตุลาคม 2565

23 เชาเครื่องลางจาน ประจําปงบประมาณ 2566 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเมกา แมชชีนเนอรี่ (1999) จํากัด 42,800.00 บริษัท โอเมกา แมชชีนเนอรี่ (1999) จํากัด 42,800.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งซื้อเลขที่

3/2566

12 ตุลาคม 2565

24 เปลี่ยนตูควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม(Fire Alarm Control 10 

Zone)และชุดอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ

              75,970.00          75,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด            75,970.00 บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด         75,970.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

4/2566

25 ตุลาคม 2565

25 ซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง 43,282.00 43,282.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 43,282.00 บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 43,282.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

5/2566

25 ตุลาคม 2565

26 เชารถบัสปรับอากาศ จํานวน 6 คัน 144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 144,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 144,000.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งซื้อเลขที่

6/2566

25 ตุลาคม 2565

27 ปูนขาวและเชือกฟาง 11,903.75 11,903.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดพานิชธน(2525) 11,903.75 หางหุนสวนจํากัดพานิชธน(2525) 11,903.75 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

7/2566

26 ตุลาคม 2565

28 ฝาครอบชุดหลอดไฟแสงสวางภายในตัวลิฟตโดยสาร ยี่หอ Mitsubishi 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 13,482.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 13,482.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

8/2566

27 ตุลาคม 2565

29 ไฟใตน้ํา LED 50W/12V แบบแปะผนังพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

งานบริการตรวจเช็คหองเครื่องสระวายน้ํา (3 เดือนตอครั้ง) จํานวน 4 ครั้ง

20,116.00 20,116.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทชอยสเคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 20,116.00 บริษัท เบสทชอยสเคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 20,116.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

9/2566

27 ตุลาคม 2565

30 ไสกรอง R.O.Membrane , ไสกรอง PP , กระบอก Housing Filter และคาแรง

ในการทํางาน

14,680.40 14,680.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทชอยสเคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 14,680.40 บริษัท เบสทชอยสเคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 14,680.40 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

10/2566

31 ตุลาคม 2565

31 เชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 6 เครื่อง 263,619.65 263,619.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโปร ออฟฟซ โซลูชั่น จํากัด 263,619.65 บริษัท ไอโปร ออฟฟซ โซลูชั่น จํากัด 263,619.65 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งซื้อเลขที่

11/2566

31 ตุลาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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