
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ซ่อมบ ำรุงตู้ดูดไอระเหย 29,853.00 29,853.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซำยน์เทค จ ำกัด 29,853.00 บริษัท ซำยน์เทค จ ำกัด 29,853.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
112/2564

3 กันยำยน 2564

2 ซ่อมบ ำรุงระบบปรับอำกำศ อำคำรศูนย์วิทยบริกำร 112,296.50 112,296.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟรอสเตอร์ เทค จ ำกัด 092-282-9493 112,296.50 บริษัท ฟรอสเตอร์ เทค จ ำกัด 092-282-9493112,296.50 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
113/2564

6 กันยำยน 2564

3 ซ่อมบ ำรุงตู้แช่ ย่ีห้อ Panasonic รุ่น SBC-P2DS 24.5 คิว 8,185.50 8,185.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฟร์เอสอิเล็กทรอนิกส์ 8,185.50 ร้ำนโฟร์เอสอิเล็กทรอนิกส์ 8,185.50 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
114/2564

6 กันยำยน 2564

4 บ ำรุงดูแลรักษำระบบเติมอำกำศโดยกำรเปล่ียนถ่ำยน  ำมันเกียร์ Air-blower 6,955.00 6,955.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จ ำกัด 6,955.00 บริษัท เด็ฟโซล อัลทิเมท จ ำกัด 6,955.00 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี
115/2564

21 กันยำยน 2564

5
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับโครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ จ ำนวน ๒ รำยกำร
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 เคร่ือง และจอ จ ำนวน 10 จอ

326,350.00 330,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ำกัด 0-2019-9399326,350.00 บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ำกัด 0-2019-9399326,350.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
ใบส่ังซื อเลขท่ี
158/2564

6 กันยำยน 2564

6

อิฐบล็อก 7 ซม. 30 ก้อน
ปูน TPI เขียว 4 ถุง
ปูน TPI M200 ฉำบท่ัวไป 1 ถุง
หิน 20 ถุง
ทรำยหยำบ 30 ถุง
เหล็กกลม SR 24 6 มม.x 10 ม. 3 เส้น

2,510.00 2,510.00 เฉพำะเจำะจง มณฑลทองค้ำวัสดุก่อสร้ำง 2,510.00 มณฑลทองค้ำวัสดุก่อสร้ำง 2,510.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
ใบส่ังซื อเลขท่ี
159/2564

20 กันยำยน 2564

7 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 3 ใบ 28,569.00 28,569.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 28,569.00 บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 28,569.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
ใบส่ังซื อเลขท่ี
160/2564

20 กันยำยน 2564

8 วัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง จ ำนวน 22 รำยกำร 40,518.07 40,518.07 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 40,518.07 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 40,518.07 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
ใบส่ังซื อเลขท่ี
161/2564

20 กันยำยน 2564

9 วัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง จ ำนวน 27 รำยกำร 13,288.00 13,288.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 13,288.00 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 13,288.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
ใบส่ังซื อเลขท่ี
162/2564

20 กันยำยน 2564

10 วัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง จ ำนวน 8 รำยกำร 6,479.00 6,479.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 6,479.00 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 6,479.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
ใบส่ังซื อเลขท่ี
163/2564

20 กันยำยน 2564

11 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จ ำนวน 133 รำยกำร 24,336.00 24,336.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 24,336.00 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 24,336.00 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
ใบส่ังซื อเลขท่ี
164/2564

20 กันยำยน 2564

12 เคร่ืองท ำลำยเอกสำร Intimus 1000S จ ำนวน 1 เคร่ือง 7,329.50 7,329.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ำกัด 7,329.50 บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ำกัด 7,329.50 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
ใบส่ังซื อเลขท่ี
165/2564

22 กันยำยน 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์

วันท่ี 12 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

นางสาววลชัญภั์สร ์ทุง่ศรแีกว้

ผูจั้ดท า
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