
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 งานบริการซ่อมบ ารุงลิฟต์โดยสาร ย่ีห้อ Hitachi 431,959.00 431,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 431,959.00 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

431,959.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
92/2564

10 มิถุนายน 2564

2 งานบริการบ ารุงดูแลรักษาตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน จ านวน 1 งาน 122,782.50 122,782.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาศิษฐ์วิศวกรรม 2004 จ ากัด 122,782.50 บริษัท อาศิษฐ์วิศวกรรม 2004 จ ากัด 122,782.50 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
93/2564

15 มิถุนายน 2564

3 เปล่ียนถ่ายน  ามันเกียร์ Airblower
ระบบเติมอากาศบ่อบ าบัด ใต้อาคารหอพักนักเรียนชาย จ านวน 1 งาน

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จ ากัด 6,955.00 บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จ ากัด 6,955.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
94/2564

25 มิถุนายน 2564

4 งานบริการซ่อมบ ารุงลิฟต์โดยสาร ย่ีห้อ Mitsubishi จ านวน 2 ชุด
๑. อุปกรณ์ควบคุมการท างานของระบบประตูลิฟต์
๒. กาน  ามันหล่อล่ืนรางลูกถ่วงลิฟต์
 ๓. แบตเตอร่ีส าหรับจ่ายไฟให้หลอดแสงสว่างฉุกเฉิน
 ๔. แบตเตอร่ีส าหรับจ่ายไฟส าหรับชุดโทรศัพท์
 ๕. ชุดโทรศัพท์ลิฟต์
 ๖. อุปกรณ์ส่ือสารภายในตัวลิฟต์
๗. ลูกล้อน าพาประตูใน
 ๘. น๊อตแกนโลเลอร์

84,530.00 84,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 84,530.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

84,530.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
95/2564

30 มิถุนายน 2564

5 เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั ง  ขนาด 
25,200 บีทียู ย่ีห้อ Carrier จ านวน 2 เคร่ือง

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรัชแอร์ จ ากัด 58,850.00 บริษัท ไพรัชแอร์ จ ากัด 58,850.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
128/2564

10 มิถุนายน 2564

6 หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 76A Black จ านวน 4 ตลับ 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 11,984.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 11,984.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
129/2564

10 มิถุนายน 2564

7 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จ านวน 300 รีม 26,001.00 26,001.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คซีลเปเปอร์ จ ากัด 26,001.00 บริษัท แอ็คซีลเปเปอร์ จ ากัด 26,001.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
130/2564

16 มิถุนายน 2564

8 สายสัญญาณเสียง จ านวน 11 รายการ 36,166.00 36,166.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 36,166.00 บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 36,166.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
131/2564

17 มิถุนายน 2564

9 แฟ้มเจาะพลาสติก A4 e-file 35A จ านวน 240 แฟ้ม 1,027.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 10,272.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 10,272.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
132/2564

25 มิถุนายน 2564

10 วัสดุกีฬา 5 รายการ
- ไม้สควอช Wilson 2 อัน
- หนังพันด้าม 12 ม้วน
- หนังพันด้าม 50 ม้วน
- ลูกปิงปอง 50 กล่อง
- เชือก Battle Ropes 1 เส้น

17,741.00 17,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย์ จ ากัด 17,741.00 บริษัท กีฬาไทยพาณิชย์ จ ากัด 17,741.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
133/2564

25 มิถุนายน 2564

11 พัดลมโคจร มิตซูบิชิ รุ่น CY16-GA จ านวน 5 ตัว
พัดลมติผนัง มิตซูบิชิ รุ่น W16-GA จ านวน 6 ตัว

17,850.00 17,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา บุญเพลิง 17,850.00 นางสาวชุติมา บุญเพลิง 17,850.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
134/2564

25 มิถุนายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันท่ี 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

นางสาววลัชญภั์สร ์ทุง่ศรแีกว้

ผูจั้ดท า


