
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ
(บำท)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่สัญญำ หมำยเหตุ

1 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดพืน้ที่อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 
(9 ชั้น) และอำคำรบรรยำยรวม คณะศิลปศำสตร์ 
ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 1 งำน

1,529,190.19               1,529,190.19           เฉพำะเจำะจง
ตำมมำตรำ 56(2)(จ)

บริษัท เอ.เอน็.จ.ี แมเนจเมนท์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ำกดั

1,529,190.19           มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0001 ลงวันที่ 1 ต.ค. 63 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 642PS101 0002 ลงวันที่ 1 ต.ค. 63 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 642PS101 0003 ลงวันที่ 1 ต.ค. 63 เงินรำยได้

4 จำ้งพนักงำนขับรถยนต์รำชกำร จ ำนวน 1 งำน 144,000.00                 144,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ทองแยม้ 144,000.00             มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0004 ลงวันที่ 1 ต.ค. 63 เงินรำยได้

5 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 55 เล่ม 9,416.00                     9,416.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 9,416.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0005 ลงวันที่ 7 ต.ค. 63 เงินรำยได้

6 จำ้งเปล่ียนกญุแจประตูสวิง 3,852.00                     3,852.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนม็อคอพั จ ำกดั 3,852.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0006 ลงวันที่ 9 ต.ค. 63 เงินรำยได้

7 จำ้งซ่อมเคร่ืองตีไข่ 5 ลิตร 3,745.00                     3,745.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซล่ำวัล ซัพพลำย จ ำกดั 3,745.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0009 ลงวันที่ 14 ต.ค. 63 เงินรำยได้

8 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 34 เล่ม 3,892.66                     3,892.66                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 3,892.66                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0010 ลงวันที่ 20 ต.ค. 63 เงินรำยได้

9 จดัซ้ือครุภัณฑ์รำยกำร โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV  ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 
3840x2160 พิกเซล ขนำด 55 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง

20,000.00                   20,300.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอน็เอสที ออฟฟิศออโตเมชั่น จ ำกดั 20,000.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PO101 0001 ลงวันที่ 20 ต.ค. 63 เงินรำยได้

10 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 50 เล่ม 8,239.00                     8,239.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 8,239.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0011 ลงวันที่ 27 ต.ค. 63 เงินรำยได้

11 จำ้งท ำตรำยำง 1,177.00                     1,177.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซล่ำวัล ซัพพลำย จ ำกดั 1,177.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0012 ลงวันที่ 16 ต.ค. 63 เงินรำยได้

1,777,031.85          1,777,031.85       

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ และ งบด ำเนินกำร หมวดค่ำใช้สอย

เลขที่และวันที่ของใบส่ังจ้ำง
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

รวม


