
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ
(บำท)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่สัญญำ หมำยเหตุ

1 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดพืน้ที่อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 
(9 ชั้น) และอำคำรบรรยำยรวม คณะศิลปศำสตร์ 
ประจ ำปี 2565 จ ำนวน 1 งำน

1,440,000.00               1,440,000.00           E-Bidding ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั พ.ีดี.คลีน แอนด์ เซอร์วิส 1,440,000.00           เสนอรำคำต่ ำสุด 652PS101 0001 ลงวันที่ 1 ต.ค. 64 ศศ.งรด.(จ) 1/2564 เงินรำยได้

2 จำ้งเหมำก ำจดัปลวก/มด/แมลงสำบ/หนู อำคำรเรียน
และปฏิบัติกำร (อำคำร 9 ชั้น) และอำคำรบรรยำยรวม 
จ ำนวน 1 งำน

15,000.00                   15,000.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท  ออล ซิสเต็ม โก จ ำกดั 15,000.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0002 ลงวันที่ 1 ต.ค. 64 เงินรำยได้

3 จำ้งเหมำดูแลบ ำรุงรักษำลิฟต์ จ ำนวน 2 เคร่ือง 38,520.00                   38,520.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท โคเน่ จ ำกดั (มหำชน) 38,520.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0003 ลงวันที่ 1 ต.ค. 64 เงินรำยได้

4 จำ้งพนักงำนขับรถยนต์รำชกำร 144,000.00                 144,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ ทองแยม้ 144,000.00             652PS101 0004 ลงวันที่ 1 ต.ค. 64 เงินรำยได้

5 จำ้งเหมำบริกำรงำนด้ำนเอกสำรกำรพิมพ์ 180,000.00                 180,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงประทิน  เผือกสีสุก 180,000.00             652PS101 0005 ลงวันที่ 1 ต.ค. 64 เงินรำยได้

6 จำ้งบ ำรุงรักษำฐำนข้อมูลโปรแกรมระบบห้องสมุด
อตัโนมัติ Liberty (2 Users) จ ำนวน 1 งำน

50,000.00                   50,000.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มส์ คอนซัลต้ิง 
จ ำกดั

50,000.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0006 ลงวันที่ 1 ต.ค. 64 เงินรำยได้

7 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว จ ำนวน 50 เล่ม 6,259.50                     6,259.50                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 6,259.50                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0007 ลงวันที่ 8 ต.ค. 64 เงินรำยได้

8 จำ้งซ่อมระบบท่อน้ ำฝ้ำเพดำน จ ำนวน 3 งำน 22,470.00                   22,470.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท พำนำโต้ จ ำกดั 22,470.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0008 ลงวันที่ 8 ต.ค. 64 เงินรำยได้

9 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 
1. เคร่ืองพมิพ ์LED ขำว-ด ำ ชนิด Network แบบที่ 2 จ ำนวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บำท วงเงิน 30,000 บำท
2.  เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์สี จ ำนวน 1 เคร่ือง วงเงิน 27,000 บำท

57,000.00                   57,000.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั  57,000.00               ตำมระเบียบจดัซ้ือจดัจำ้ง 652PO101 0001 ลงวันที่ 18 ต.ค. 64 เงินรำยได้

10 จำ้งซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 4 เคร่ือง 114,543.50                 114,543.50             เฉพำะเจำะจง บริษัท เคียวเซร่ำ ด๊อคคิวเม้นท์ โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั

114,543.50             มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0010 ลงวันที่ 19 ต.ค. 64 เงินรำยได้

11 จำ้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส ำเนำระบบดิจติอล จ ำนวน 2 เคร่ือง 13,696.00                   13,696.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จ ำกดั 13,696.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0011 ลงวันที่ 19 ต.ค. 64 เงินรำยได้
12 จำ้งซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 เคร่ือง 2,700.00                     2,700.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอน็เอสที ออฟฟิศ ออโตเมชั่น จ ำกดั 2,700.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0013 ลงวันที่ 28 ต.ค. 64 เงินรำยได้

13 จำ้งยำ้ยและติดต้ังจอภำพดิจติอล ขนำด 49 นิ้ว จ ำนวน 2
 เคร่ือง

3,600.00                     3,600.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เมธอด โซลูชั่น 3,600.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0014 ลงวันที่ 28 ต.ค. 64 เงินรำยได้

-                        -                        

2,087,789.00             2,087,789.00         

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือนตุลำคม 2564

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ และ งบด ำเนินกำร หมวดค่ำใช้สอย

เลขที่และวันที่ของใบส่ังจ้ำง
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

รวม


