
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 งานบริการซักรีดเสื้อผานักเรียน-เดือนตุลาคม  2565 373,860.00 373,860.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

373,860.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส

373,860.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
21/2566

1 พฤศจิกายน 2565

2 งานบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่เดือนพฤศจิกายน 2565 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
22/2566

1 พฤศจิกายน 2565

3 งานบริการสงตัวอยางวิเคราะหลําดับพันธุกรรม จํานวน 120 ตัวอยาง 25,038.00 25,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 25,038.00 บริษัท กิบไทย จํากัด 25,038.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
23/2566

3 พฤศจิกายน 2565

4 บริการตรวจเช็คเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน สเปค จํากัด 10,700.00 บริษัท ซายน สเปค จํากัด 10,700.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
24/2566

9 พฤศจิกายน 2565

5 ซอมระบบปรับอากาศศูนยวิทยบริการและหองฉายภาพยนตสามมิติ 58,743.00 58,743.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํา กัด 58,743.00 บริษัท ฟรอสเตอร เทค จํา กัด 58,743.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
25/2566

9 พฤศจิกายน 2565

6 บริการปองกันและกําจัดปลวก แมลงตางๆและนกพิราบ 115,500.00 115,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิน ดีสทรอย บั๊ก จํากัด 115,500.00 บริษัท วิน ดีสทรอย บั๊ก จํากัด 115,500.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
26/2566

11 พฤศจิกายน 2565

7 จางทําเหรียญรางวัลสําหรับกีฬาภายใน จํานวน 327 เหรียญ 16,135.60 16,135.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจิตรศิลปถวยรางวัล จํากัด 16,135.60 บริษัท วิจิตรศิลปถวยรางวัล จํากัด 16,135.60 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
27/2566

24 พฤศจิกายน 2565

8 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ 11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 11,021.00 บริษัท ไพรัชแอร จํากัด 11,021.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง ใบสั่งจางเลขที่
28/2566

30 พฤศจิกายน 2565

9 บริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ระยะเวลาการจาง
 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 คาบริการเดือน
ละ 284,293 บาท

3,411,516.00 3,411,516.00 เฉพาะเจาะจง องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ

3,411,516.00 องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ

3,411,516.00 เปนผูมีอาชีพรับจาง สัญญาจางเลขที่
1/2566

9 พฤศจิกายน 2565

10 พิมพขอสอบ การรับสงขอสอบและกระดาษคําตอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2566 รอบแรก

2,938,742.16 3,100,000.00 คัดเลือก บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด 2,938,742.16 บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด 2,938,742.16 เปนผูมีอาชีพรับจาง สัญญาจางเลขที่
๒/2566

9 พฤศจิกายน 2565

บริษัท กองกิดาการ มีเดีย จํากัด -

บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด -

11 บริการงานดูแลรักษาตนไม สวนหยอม และสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน ระยะเวลา ๑๐ 
เดือน เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน 25๖๖

1,106,249.17 1,650,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

บริษัท กรีนแคร โปรเฟสชั่นแนล จํากัด	 1,216,874.09 บริษัท กรีนแคร โปรเฟสชั่นแนล จํากัด	 1,216,874.09 เปนผูมีคุณสมบัติและเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางเลขที่
3/2566

29 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   24  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วันที่   24  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566

บริษัท มาตรศรี88 แมเนจเมนท เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

1,299,000.00

12 จางผูประกอบการซักรีดเสื้อผานักเรียน 1,845,180.00 1,845,180.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส	

1,845,180.00 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี 
เซอรวิส	

1,845,180.00 เปนผูมีคุณสมบัติและเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางเลขที่
4/2566

30 พฤศจิกายน 2565

นางสาวศริพิร แปลงชยัสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

13 วัสดุกีฬา จํานวน 4 รายการ 23,860.00 23,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารอีสทสเปเชียลลิตี้ จํากัด 23,860.00 บริษัท ฟารอีสทสเปเชียลลิตี้ จํากัด 23,860.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

12/2566

1 พฤศจิกายน 2565

14 วัสดุกีฬา จํานวน 7 รายการ 46,846.80 46,846.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 46,846.80 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 46,846.80 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

13/2566

1 พฤศจิกายน 2565

15 เชาบริการสื่อสารขอมูลอินเทอรเน็ตแบบองคกร ประจําเดือนพฤศจิกายน - 

ธันวาคม 2565

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเทอร็เน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด 96,300.00 บริษัท ทรู อินเทอร็เน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด 96,300.00 เปนผูมีอาชีพใหเชา ใบสั่งซื้อเลขที่

14/2566

1 พฤศจิกายน 2565

16 กลองคองกา จํานวน 4 ชุด               19,200.00          19,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพอรคัสชั่น เฮาส            19,200.00 หางหุนสวนจํากัด เพอรคัสชั่น เฮาส         19,200.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

15/2566

3 พฤศจิกายน 2565

17 กระดาษถายเอกสาร F14 ขนาด 80 แกรม (500 แผน) DuobleA จํานวน 50 

รีม

8,749.93 8,749.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท(ไทย) จํากัด 8,749.93 บริษัท ออฟฟศเมท(ไทย) จํากัด 8,749.93 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

16/2566

4 พฤศจิกายน 2565

18 เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter)แบบติดผนัง พรอมติดตั้ง ขนาด 18000 บีที

ยู จํานวน 2 เครื่อง รับประกันอะไหล 5 ป คอมเพรสเวอร 10 ป สถานที่ติดตั้ง 

อาคาร 12 

108,726.00 108,726.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 108,726.00 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุป จํากัด 108,726.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

17/2566

4 พฤศจิกายน 2565

พัดลมอุตสาหกรรม ชนิดติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ตัว 

สถานที่ติดตั้ง โรงอาหาร

เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) ชนิดแขวน พรอมติดตั้ง ขนาด 24,200 บีที

ยู รับประกันอะไหลอุปกรณ 2 ป คอมเพรสเซอร 7 ป สถานที่ติดตั้ง 7403 

จํานวน 1 เครื่อง

19 กระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม Idea Work จํานวน 500 รีม 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก จํากัด 53,500.00 บริษัท ลีเรคโก จํากัด 53,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

18/2566

7 พฤศจิกายน 2565

20 วัสดุและอุปกรณกีฬาสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 11 รายการ 70,971.00 70,971.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 70,971.00 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย จํากัด 70,971.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

19/2566

9 พฤศจิกายน 2565

21 Adapter 24 VDC 1.2V/ใสใยสังเคราะห สําหรับผลิตน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูง 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรีท เคมีคอล จํากัด 5,136.00 บริษัท ทรีท เคมีคอล จํากัด 5,136.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

20/2566

15 พฤศจิกายน 2565

22 วัสดุสํานักงาน (คืนคลัง) จํานวน 10 รายการ 27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 27,200.00 หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน 27,200.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

21/2566

16 พฤศจิกายน 2565

23 เชารถตูปรับอากาศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

-โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี

-โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสน)ี

-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รวมน้ํามันเชื้อเพลิงและคาทางดวนแลว

11,100.00 11,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 11,100.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 11,100.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

22/2566

18 พฤศจิกายน 2565

24 วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณและสารเคมีในการทําปฎิบัติการชีววิทยา จํานวน 29 

รายการ

63,115.02 63,115.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 63,115.02 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 63,115.02 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

23/2566

21 พฤศจิกายน 2565

25 วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณและสารเคมีในการทําปฎิบัติการชีววิทยา 2,245.45 2,245.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอรเนียไทย จํากัด 2,245.45 บริษัท เวอรเนียไทย จํากัด 2,245.45 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

24/2566

21 พฤศจิกายน 2565

26 สารเคมี จํานวน 4 รายการ สําหรับกิจกรรมสงเสริมโครงงาน รหัส 32BI02-02 5,050.40 5,050.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 5,050.40 บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีเยนเนอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 5,050.40 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

25/2566

21 พฤศจิกายน 2565

27 เชารถโดยสารไมประจําทางปรับอากาศ จํานวน 1 คัน ไปศูนยวัฒนธรรม 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 8,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 8,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

26/2566

24 พฤศจิกายน 2565

28 เชารถตูปรับอากาศ จํานวน 2 คัน ไปโรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 6,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 6,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

27/2566

25 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา



-๒-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจางผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

29 เชารถโดยสารไมประจําทางปรับอากาศ จํานวน 2 คัน ไปศูนยวัฒนธรรม 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 16,000.00 บริษัท พี สตาร ทราเวล จํากัด 16,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

28/2566

29 พฤศจิกายน 2565

30 วัสดุอุปกรณศิลปะ จํานวน 8 รายการ 18,209.00 18,209.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิซกรุป จํากัด 18,209.00 บริษัท สมใจบิซกรุป จํากัด 18,209.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ใบสั่งซื้อเลขที่

29/2566

30 พฤศจิกายน 2565

นางสาวศริพิร แปลงชัยสง
ผูจ้ัดทํา


	สขร จ้าง พ.ย.65
	ซื้อ
	สขร ซื้อ พ.ย.65


		2023-02-24T13:49:54+0700
	ศิริพร แปลงชัยสง




