
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซอมแซมระบบเครื่องยนตรถยนตสวนกลางเลขทะเบียน นค 5037 นฐ 46,665.91 46,665.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 46,665.91 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 46,665.91 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
29/2566

2 ธันวาคม 2565

2 เติมน้ํายาถังดับเพลิงและคาขนสง จํานวน 30 ถัง 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชาญาพร  เซอรวิส จํากัด 18,725.00 บริษัท วิชาญาพร  เซอรวิส จํากัด 18,725.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
30/2566

2 ธันวาคม 2565

3 เปลี่ยนถายของเหลวและอุปกรณตางๆตามระยะ รถยนตสวนกลางเลขทะเบียน นค
5036 นฐ

13,659.01 13,659.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 13,659.01 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 13,659.01 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
31/2566

6 ธันวาคม 2565

4 งานบริการซอมแซมพื้นกระเบื้องสนามบาสเกตบอล ชั้น 4 อาคาร 6 จํานวน 1 งาน 
และ งานบริการซอมแซมพื้นกระเบื้องภายในหองน้ํา ชั้น 5 อาคาร 7 และ 8 จํานวน 1
 งาน

130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ.เค การโยธา จํากัด 130,000.00 บริษัท บี.เอ.เค การโยธา จํากัด 130,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
32/2566

9 ธันวาคม 2565

5 งานบริการซักผาหองพักรับรอง 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

47,000.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

47,000.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
33/2566

14 ธันวาคม 2565

6 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 10,807.00 10,807.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 10,807.00 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 10,807.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
34/2566

15 ธันวาคม 2565

7 พิมพนิตยสาร MWIT Magazine ฉบับที2่ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด 19,260.00 บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด 19,260.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
35/2566

19 ธันวาคม 2565

8 ซอมบํารุงเครื่องออกกําลังกายกรรเชียงบก 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟตเนส เอ็กเปรต จํากัด 2,675.00 บริษัท ฟตเนส เอ็กเปรต จํากัด 2,675.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
37/2566

20 ธันวาคม 2565

9 ซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 7,169.00 บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 7,169.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
38/2566

20 ธันวาคม 2565

10 งานซอมตูแสดงผลและแจงเหตุเพลิงไหม (Graphic Annunciator) พรอมการทดสอบ 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 41,730.00 บริษัท วิชญาพร เซอรวิส จํากัด 41,730.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
39/2566

22 ธันวาคม 2565

11 งานจัดจางสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 
2566 รอบสอง โดยการจัดหาสถานที่สอบและเจาหนาที่ดําเนินการจัดสอบ ผูมีสิทธิ์
สอบ จํานวน 601 คน

310,000.00 300,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยสอบธรรมศาสตร รังสิต สํานักงานบริหาร
ทรัพยสินและกีฬา มหาวิทยาธรรมศาสตร

300,500.00 ศูนยสอบธรรมศาสตร รังสิต สํานักงานบริหาร
ทรัพยสินและกีฬา มหาวิทยาธรรมศาสตร

300,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
40/2566

27 ธันวาคม 2565

12 งานบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ เริ่มงานตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม  2565 ถึง 
วันที่ 30 กันยายน  2565

5,636,250.00 6,200,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย อาร แอนด อี 
เซอรวิส 1656 จํากัด

5,636,250.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย อาร แอนด อี 
เซอรวิส 1656 จํากัด

5,636,250.00 เปนผูมีคุณสมบัติและเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางเลขที่
5/2566

22 ธันวาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   24  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

13 งานเชารถโดยสารไมประจําทางปรับอากาศ จํานวน 12 คัน สําหรับกิจกรรม

ศึกษาดูงาน

92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 92,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 92,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

30/2566

1 ธันวาคม 2565

14 วัสดุ สําหรับใชในการซอมบํารุงตางๆ จํานวน 39 รายการ 71,112.20 71,112.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 71,112.20 บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 71,112.20 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

31/2566

6 ธันวาคม 2565

15 ริบบอนและสติ๊กเกอรเครื่องพิมพบารโคดสําหรับติดครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 6,313.00 6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริบบอน (ไทยแลนด) จํากัด 6,313.00 บริษัท ริบบอน (ไทยแลนด) จํากัด 6,313.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

32/2566

6 ธันวาคม 2565

16 สารเคมีและวัสดุ จํานวน 14 รายการ               46,619.90          46,619.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด            46,619.90 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด         46,619.90 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

33/2566

8 ธันวาคม 2565

17 ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft Open Value Subscription (OVS-ES) 149,800.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 149,800.00 บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 149,800.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

34/2566

9 ธันวาคม 2565

18 คลอรีนสําหรับสระวายน้ํา จํานวน 30 ถัง 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เบสทชอยสเคมิคัลส(ไทยแลนด) 5,778.00 บจก.เบสทชอยสเคมิคัลส(ไทยแลนด) 5,778.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

35/2566

9 ธันวาคม 2565

19 เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล Digital Mixer ยี่หอ Behringer รุน X Air 

XR16 จํานวน 3 เครื่อง

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด 77,040.00 บริษัท เอ็นพีเอ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด 77,040.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

36/2566

13 ธันวาคม 2565

20 วัสดุสําหรับการซอมแซมแนวเสนทางจราจรภายในพื้นที่ใตอาคารศูนยกีฬา (โรง

จอดรถ) จํานวน 10 รายการ

20,447.70 20,447.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 20,447.70 บริษัท พ.ีเจ.โฮมมารท จํากัด 20,447.70 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

37/2566

16 ธันวาคม 2565

21 รถตูปรับอากาศสําหรับเดินทางไปศึกษาและเรียนรูนอกสถานที่ รายวิชาส30207

 ทวารวดีศึกษา อ.อูทอง จ.สุพรรณ จํานวน 1 คัน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 3,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 3,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

38/2566

16 ธันวาคม 2565

22 รถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน รับ-สงนักเรียนและครูเดินทางไป-กลับ สํานักงาน

บริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 2,700.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 2,700.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

39/2566

16 ธันวาคม 2565

23 สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใชในการทํา โครงงาน รหัส ๓๑BI๐๖-๐๑ จํานวน 9

 รายการ

16,082.10 16,082.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 16,082.10 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 16,082.10 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

40/2566

22 ธันวาคม 2565

24 พัสดุสําหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู กิจกรรมชุมนุม 9,426.50 9,426.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 9,426.50 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 9,426.50 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

41/2566

23 ธันวาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา
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