
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ
(บำท)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่สัญญำ หมำยเหตุ

1 จำ้งร้ือยำ้ยและติดต้ัง และซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 28,873.95                   28,873.95               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ซี.แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จ ำกดั 28,873.95               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0025 ลงวันที่ 4 ม.ค. 65 เงินรำยได้

2 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว จ ำนวน 6 เล่ม 7,380.00                     7,380.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ธัญบุรี พร้ินต้ิง 7,380.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0027 ลงวันที่ 7 ม.ค. 65 เงินรำยได้

3 จำ้งจดัภูมิทัศน์บริเวณรอบป้ำยคณะศิลปศำสตร์ 145,787.50                 145,787.50             เฉพำะเจำะจง บริษัท พำนำโต้ จ ำกดั 145,787.50             มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0026 ลงวันที่ 11 ม.ค. 65 เงินรำยได้

4 ค่ำจำ้งเหมำเจำ้หน้ำที่ประจ ำห้องปฏิบัติกำร 120,000.00                 120,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยณัฐชนน ใจเสมอ 120,000.00             652PS101 0028 ลงวันที่ 18 ม.ค. 65 เงินรำยได้ ป.ตรี ภำคพิเศษ

5 จำ้งเปล่ียนยำงรถยนต์ 13,482.00                   13,482.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท นันท์ธกจิ ออโต เซอร์วิส จ ำกดั 13,482.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0032 ลงวันที่ 26 ม.ค. 65 เงินรำยได้

6 จำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 3 รำยกำร 32,998.80                   32,998.80               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ซี.แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จ ำกดั 32,998.80               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0033 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 เงินรำยได้

7 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว จ ำนวน 80 เล่ม 10,675.93                   10,675.93               เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 10,675.93               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 652PS101 0034 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 เงินรำยได้

8 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร ดังนี้
1. พำติชัน่ ส ำหรับห้องพักอำจำรย์ จ ำนวน 1 ชุด วงเงิน 370,000 บำท
2. โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 5 ตัว ๆ ละ 9,900 บำท วงเงิน 49,500 บำท
3. เกำ้อี้ส ำนักงำน จ ำนวน 5 ตัว ๆ ละ 6,300 บำท วงเงิน 31,500 บำท
4. ตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือนกระจก 5 ชัน้ จ ำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 8,400 บำท
 วงเงิน 25,200 บำท

476,200.00                 476,200.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยพัฒนำครุภัณฑ์ จ ำกดั 476,200.00             ตำมระเบียบจดัซ้ือจดัจำ้ง 652PO101 0007 ลงวันที่ 25 ม.ค. 65 ศศ.(งรด.) 3/2565   เงินรำยได้

9 จดัซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน 8 รำยกำร ดังนี้
1. หุ่นแสดงกล้ำมเนือ้และอวัยวะ 175 ซม. จ ำนวน  1 ชุด วงเงิน 
167,000 บำท 
2. หุ่นโครงกระดูกจ ำลอง ขนำดสูง 175 ซม. จ ำนวน 1 ชุด วงเงิน 
20,000 บำท 
3. เคร่ืองประเมินสมรรถภำพทำงปอดแบบพกพำ จ ำนวน 1 เคร่ือง 
วงเงิน 12,000 บำท 
4. เคร่ืองวัดก ำลังหลังและขำแบบดิจติอล  จ ำนวน 1 เคร่ือง วงเงิน 
36,500 บำท
5. เคร่ืองวัดควำมหนำของไขมันใต้ผิวหนัง จ ำนวน 1 เคร่ือง วงเงิน 
35,000 บำท 
6. เคร่ืองวัดควำมอ่อนตัวด้ำนหลังแบบดิจติอล จ ำนวน 1 เคร่ือง วงเงิน
 18,800 บำท 
7. เคร่ืองชัง่น้ ำหนักพร้อมวัดควำมสูง ระบบดิจติอล จ ำนวน 1 เคร่ือง 
วงเงิน 12,000 บำท 
8. เบำะรองกระโดดสูง จ ำนวน 1 ชุด วงเงิน 80,000 บำท

381,300.00                 381,300.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ำกดั 381,300.00             ตำมระเบียบจดัซ้ือจดัจำ้ง 652PO101 0008 ลงวันที่ 25 ม.ค. 65 ศศ.(งรด.) 2/2565   เงินรำยได้

10 จดัซ้ือครุภัณฑ์ รำยกำร เคร่ืองท ำน้ ำอุน่ จ ำนวน 5 เคร่ือง 17,350.00                   17,350.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท เซล่ำวัล ซัพพลำย จ ำกดั 17,350.00               ตำมระเบียบจดัซ้ือจดัจำ้ง 652PO101 0006 ลงวันที่ 26 ม.ค. 65 เงินรับฝำก- เงินรำยได้ ศูนย์
ฝึกงำนกำรโรงแรมรำชบงกช

-                        -                        

1,234,048.18             1,234,048.18         

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือนมกรำคม 2565

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ และ งบด ำเนินกำร หมวดค่ำใช้สอย

เลขที่และวันที่ของใบส่ังจ้ำง
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

รวม


