
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ
(บำท)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่สัญญำ หมำยเหตุ

1 ซ่อมรถยนต์ 15 รำยกำร 10,560.37                   10,560.37               เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำปทุมธำนีจ ำหน่ำยโตโยต้ำ 
จ ำกดั

10,560.37               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0015 ลงวันที่ 4 พ.ย. 64 เงินรำยได้

2 จำ้งซ่อมและล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 3 รำยกำร 29,285.90                   29,285.90               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ซี.แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จ ำกดั 29,285.90               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0016 ลงวันที่ 11 พ.ย. 64 เงินรำยได้
3 จดัซ้ือครุภัณฑ์ รำยกำร ชุดเคร่ืองเสียง จ ำนวน 1 ชุด 

ประกอบด้วย
1. ตู้ล ำโพง  จ ำนวน 4  ชุด รำคำชุดละ 14,550 บำท เปน็เงิน 
58,200 บำท
2. เคร่ืองเล่น DVD จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 2,360 บำท 
เปน็เงิน 2,360 บำท
3. ไมโครโฟน ไร้สำย แบบคำดศีรษะ จ ำนวน 2 ชุด รำคำชุดละ 
14,020 บำท เปน็เงิน 28,040 บำท

88,600.00                   88,600.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอน็เอสที ออฟฟิศ ออโตเมชั่น จ ำกดั  88,600.00               ตำมระเบียบจดัซ้ือจดัจำ้ง 652PO101 0002 ลงวันที่ 11 พ.ย. 64 เงินรำยได้

4 จำ้งซ่อมตู้แช่แยน็ ตรวจเช็คระบบท่อแกส๊และเปล่ียน
อปุกรณ์

31,971.60                   31,971.60               เฉพำะเจำะจง บริษัท กรีนพำวเวอร์ เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั 31,971.60               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0017 ลงวันที่ 12 พ.ย. 64 เงินรำยได้

5 จำ้งซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1 เคร่ือง 2,700.00                     2,700.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอน็เอสที ออฟฟิศ ออโตเมชั่น จ ำกดั 2,700.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0018 ลงวันที่ 16 พ.ย. 64 เงินรำยได้

6 จดัซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร
1. เคร่ืองซูวี จ ำนวน 1 เคร่ือง วงเงิน 60,000 บำท
2. เคร่ืองซีลสุญญำกำศ จ ำนวน 1 เคร่ือง วงเงิน 5,000 บำท
3. เคร่ืองท ำพำสต้ำ จ ำนวน 5 เคร่ือง วงเงิน 15,000 บำท
4. ถังโพลีคำร์บอเนต จ ำนวน 1 ถัง วงเงิน 8,000 บำท

88,000.00                   88,000.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท เซล่ำวัล ซัพพลำย จ ำกดั  88,000.00               ตำมระเบียบจดัซ้ือจดัจำ้ง 652PO101 0003 ลงวันที่ 22 พ.ย. 64 เงินรำยได้

7 จดัซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 
1.  บนัได 7 ขั้น จ ำนวน 1 อนั เปน็เงิน 4,815 บำท
2.  มัลติมิเตอร์ดิจิตอล จ ำนวน 1 ตัว เปน็เงิน 23,861 บำท
3.  แคลมปม์ิเตอร์ จ ำนวน 1 ตัว เปน็เงิน 9,095 บำท

37,771.00                   37,771.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท เซล่ำวัล ซัพพลำย จ ำกดั  37,771.00               ตำมระเบียบจดัซ้ือจดัจำ้ง 652PO101 0004 ลงวันที่ 29 พ.ย. 64 เงินรำยได้

8 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว จ ำนวน 6 เล่ม 810.00                       810.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจห๊ล่ันถ่ำยเอกสำร 810.00                   มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652P4101 0021 ลงวันที่ 29 พ.ย. 64 เงินรำยได้

-                        -                        

289,698.87               289,698.87           

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ และ งบด ำเนินกำร หมวดค่ำใช้สอย

เลขที่และวันที่ของใบส่ังจ้ำง
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

รวม


