
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 งานจ้างปรับปรุงระบบป๊ัมน ้า หอพักหญิง 7,8 และอาคาร 12 พร้อมระบบ
เติมน ้าฉุกเฉินอัตโนมัติ

498,197.88 498,197.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จ้ากัด 498,197.88 บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จ้ากัด 498,197.88 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
9๖/2564

9 กรกฎาคม 2564

2 งานซ่อมพร้อมตรวจเช็คระบบเคร่ืองเขย่าสาร 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ้ากัด 10,165.00 บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ้ากัด 10,165.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
9๗/2564

21 กรกฎาคม 2564

3
งานปรับปรุงพื นท่ีบริเวณห้องส้านักงานสาขาศิลปศาสตร์

56,781.21 56,781.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ.เค.การโยธา จ้ากัด 56,781.21 บริษัท บี.เอ.เค.การโยธา จ้ากัด 56,781.21 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
9๘/2564

2๗ กรกฎาคม 2564

4 งานรื อถอนพร้อมติดตั งและปรับปรุงท่อน ้ายาเคร่ืองปรับอากาศ 31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เทคนิค กรุ๊ป จ้ากัด 31,565.00 บริษัท เอ็น เทคนิค กรุ๊ป จ้ากัด 31,565.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
9๙/2564

2๗ กรกฎาคม 2564

5 ซ่อมแซมอุปกรณ์ออกก้าลังกายห้องฟิตเนส 24,117.80 24,117.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เปิร์ต (ไทย) จ้ากัด 24,117.80 บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เปิร์ต (ไทย) จ้ากัด 24,117.80 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี
1๐๐/2564

2๗ กรกฎาคม 2564

6 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ล่างบานเปิดทึบพร้อมขารองตู้ รุ่น 
KCC-SGD3/BS288/B3 จ้านวน ๑ ชุด
ตู้เก็บกุญแจ 80 ดอก รุ่น KCC+KB80 จ้านวน ๑ ตู้

8,950.00 8,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนชาติ จ้ากัด 8,950.00 บริษัท กาญจนชาติ จ้ากัด 8,950.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
135/2564

9 กรกฎาคม 2564

7 เคร่ืองตรวจสอบจดจ้าใบหน้า (Face Recognition) พร้อมติดตั ง จ้านวน 3 
เคร่ือง และ Customize software ระบบการแสดงภาพและจ้านวนเข้า-ออก
 ห้องสมุดและหน้าโรงเรียน (Dashboard) จ้านวน 1 License

64,414.00 64,414.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอลล่ี โซลูช่ัน จ้ากัด 64,414.00 บริษัท ดอลล่ี โซลูช่ัน จ้ากัด 64,414.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
136/2564

19 กรกฎาคม 2564

8 เช่าบริการ Google Workspace for Education จ้านวน ๑ โครงการ 43,007.58 43,007.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มโบร โกลบอล จ้ากัด 43,007.58 บริษัท เอ็มโบร โกลบอล จ้ากัด 43,007.58 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
137/2564

19 กรกฎาคม 2564

9 Alumimun Profile 4040 1 Side Close 4000 mm จ้านวน ๖ เส้น
Bracket 40 mm Kit Set Pack 4 จ้านวน ๖ แพ็ค
Hard Bracket 40 mm 45 องศา kit set จ้านวน ๔ ชุด
LED เส้น 5050 5ม. Neutral White จ้านวน ๒ ชิ น
Urethene Caster 3" แป้นตาย จ้านวน ๒ ชิ น
Urethene Caster 3" แป้นเป็นมีเบรก จ้านวน ๒ ชิ น 
สกรูเทเปอร์หกเหล่ียมด้า M8X15 Pack10 จ้านวน ๒ แพ็ค
T-Nut 40 mm MS Pack10 จ้านวน ๒ แพ็ค

16,686.00 16,686.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอไอซีเอส จ้ากัด 16,686.00 บริษัท เอไอซีเอส จ้ากัด 16,686.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
138/2564

26 กรกฎาคม 2564

10 Monitor LG 32UN500-W จ้านวน ๑ เคร่ือง 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จ้ากัด 12,305.00 บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จ้ากัด 12,305.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
139/2564

27 กรกฎาคม 2564

11 กล้องวีดีโอ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน ๑ ชุด 24,430.00 24,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล์  จ้ากัด 24,430.00 บริษัท อีซีมอลล์  จ้ากัด 24,430.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ใบส่ังซื อเลขท่ี
140/2564

27 กรกฎาคม 2564

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันท่ี 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

นางสาววลชัญภั์สร ์ทุง่ศรแีกว้

ผูจั้ดท า
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