
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

12 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำวและกระดูกงู 9,298.30                     9,298.30                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 9,298.30                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0013 ลงวันที่ 18 พ.ย. 63 เงินรำยได้

13 จำ้งเปล่ียนฝำท่อ ท่อน้ ำดี ฝ้ำเพดำน 13,589.00                   13,589.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนม็อคอพั จ ำกดั 13,589.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0014 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 63 เงินรำยได้

14 จำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศและซ่อมตู้เยน็ 41,612.30                   41,612.30               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ซี.แอร์ คอนดิชันนิ่ง จ ำกดั 41,612.30               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0016 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63 เงินรำยได้

15 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 56 เล่ม 6,890.80                     6,890.80                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 6,890.80                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0017 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 63 เงินรำยได้

16 จำ้งล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 57 ชุด 30,495.00                   30,495.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ซี.แอร์ คอนดิชันนิ่ง จ ำกดั 30,495.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0018 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 63 เงินรำยได้

17 จำ้งตรวจเช็คระบบแกส๊ 1,605.00                     1,605.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรีนพำวเวอร์ เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั 1,605.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0020 ลงวันที่ 18 ม.ค. 64 เงินรำยได้

18 จดัซ้ือครุภัณฑ์ รำยกำร เคร่ืองสแกนใบหน้ำพร้อมวัด
อณุหภูมิ จ ำนวน 1 เคร่ือง

42,265.00                   42,265.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี ่จ ำกดั 42,265.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PO101 0002 ลงวันที่ 18 ม.ค. 64 เงินรำยได้

19 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 32 เล่ม 3,903.36                     3,903.36                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 3,903.36                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0021 ลงวันที่ 20 ม.ค. 64 เงินรำยได้

20 จำ้งซ่อมระบบกล้องวงจรปิด 9,600.00                     9,600.00                 เฉพำะเจำะจง หจก. เมธอด โซลูชั่น 9,600.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0022 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 เงินรำยได้

21 จำ้งจดัท ำป้ำยอะคริลิคติดหน้ำห้องพร้อมติดต้ัง 
จ ำนวน 1 ป้ำย

1,000.00                     1,000.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟิร์สซำยน์ 1,000.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0023 ลงวันที่ 28 ม.ค. 64 เงินรำยได้

22 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 8,003.60                     8,003.60                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 8,003.60                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0024 ลงวันที่ 1 ก.พ. 64 เงินรำยได้

23 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 43 เล่ม 5,337.16                     5,337.16                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 5,337.16                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0025 ลงวันที่ 15 ก.พ. 64 เงินรำยได้

24 จำ้งซ่อมท่อน้ ำดีและฝ้ำเพดำน 15,515.00                   15,515.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนม็อคอพั จ ำกดั 15,515.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0026 ลงวันที่ 15 ก.พ. 64 เงินรำยได้

25 จดัซ้ือครุภัณฑ์ รำยกำร ครุภัณฑ์ห้องเรียนอนิเตอร์
แอคทีฟ ออนไลน์ ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 1 ชุด

1,416,400.00               1,416,400.00           E-Bidding บริษัท เฉลิม คอนเนคชั่น จ ำกดั 1,410,000.00           เสนอรำคำต่ ำสุด ศศ.(งรด.) 1/2564 ลงวันที่ 9 มี.ค. 64 เงินรำยได้

26 ซ่อมเปล่ียนสำยสัญญำณกล้องวงจรปิด 17,670.00                   17,670.00               เฉพำะเจำะจง หจก. เมธอด โซลูชั่น 17,670.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0027 ลงวันที่ 17 มี.ค. 64 เงินรำยได้

เลขที่และวันที่ของใบส่ังจ้ำง
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปี 2564

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ และ งบด ำเนินกำร หมวดค่ำใช้สอย



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง
(บำท)

 รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ
(บำท)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่สัญญำ หมำยเหตุเลขที่และวันที่ของใบส่ังจ้ำง
ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปี 2564

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ และ งบด ำเนินกำร หมวดค่ำใช้สอย

27 จำ้งล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 111 ชุด 59,385.00                   59,385.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ซี.แอร์ คอนดิชันนิ่ง จ ำกดั 59,385.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0028 ลงวันที่ 22 มี.ค. 64 เงินรำยได้

28 จำ้งซ่อมเปล่ียนเคร่ืองพิมพ์ 2 เคร่ือง 7,062.00                     7,062.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอน็แอนด์เอน็ คอมพิวเตอร์ 
ซิสเท็ม จ ำกดั

7,062.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0030 ลงวันที่ 29 มี.ค. 64 เงินรำยได้

29 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 20 เล่ม 2,284.45                     2,284.45                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 2,284.45                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0029 ลงวันที่ 25 เม.ย. 64 เงินรำยได้

30 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 34,600.00                   34,600.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสวีโอเอ จำกดั (มหำชน) 34,600.00               เสนอรำคำต่ ำสุด 642PO101 0004 ลงวันที่ 11 พ.ค. 64 เงินรำยได้

31 ครุภัณฑ์ห้องประชุม ชั้น 2 จ ำนวน 1 ชุด 136,075.00                 136,075.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท วีพ-ีกรุ้ป เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั 136,075.00             เสนอรำคำต่ ำสุด 642PO101 0005 ลงวันที่ 11 พ.ค. 64 เงินรำยได้

32 ชุดกล้องวงจรปิด ส ำนักงำนคณะศิลปศำสตร์ 
จ ำนวน 1 ชุด

217,700.00                 217,700.00             เฉพำะเจำะจง หจก. เมธอด โซลูชั่น 217,700.00             เสนอรำคำต่ ำสุด 642PO101 0007 ลงวันที่ 11 พ.ค. 64 ศศ.(งรด.) 3/2564  เงินรำยได้

33 ครุภัณฑ์ห้องพักอำจำรย ์ชั้น 6 จ ำนวน 1 ชุด 465,775.00                 465,775.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.อำร์.ดี.999 เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั 465,775.00             เสนอรำคำต่ ำสุด 642PO101 0006 ลงวันที่ 12 พ.ค. 64 ศศ.(งรด.) 2/2564  เงินรำยได้

34 จำ้งซ่อมระบบท่อน้ ำและฝ้ำเพดำน 64,702.90                   64,702.90               เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนม็อคอพั จ ำกดั 64,702.90               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0032 ลงวันที่ 17 พ.ค. 64 เงินรำยได้

35 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำวและแม็คมุม 
จ ำนวน 4 งำน

7,770.88                     7,770.88                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 7,770.88                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0033 ลงวันที่ 20 พ.ค. 64 เงินรำยได้

36 จำ้งซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 5 จ ำนวน 1 งำน 197,051.20                 197,051.20             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ชำญพำนิชกจิ 197,051.20             มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0034 ลงวันที่ 27 พ.ค. 64 เงินรำยได้

37 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 12,947.00                   12,947.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 12,947.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0035 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 64 เงินรำยได้

38 โปรแกรมกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษด้วยตนเอง (Speexx) 
จ ำนวน 5,500 ชุด

1,034,000.00               1,034,000.00           เฉพำะเจำะจง
ตำมมำตรำ 56(2)(ค)

บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จ ำกดั 1,034,000.00           มีผู้ประกอบกำรรำยเดียว 642PE101 0044 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 64 ศศ.(งรด.) 4/2564  เงินกองทุน
พัฒนำนักศึกษำ

39 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 8,239.00                     8,239.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 8,239.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0036 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64 เงินรำยได้

40 ต่ออำยโุปรแกรม Adobe AI 17,000.00                   17,000.00               เฉพำะเจำะจง หจก. เมธอด โซลูชั่น 17,000.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0037 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 64 เงินรำยได้

41 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 15 เล่ม 1,950.08                     1,950.08                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 1,950.08                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0038 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 64 เงินรำยได้

42 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 20 เล่ม 4,800.00                     4,800.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ธัญบุรี พร้ินต้ิง 4,800.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0040 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 64 เงินรำยได้

43 จำ้งเหมำยำ้ยชั้นเหล็กและติดต้ังเป็นชั้นวำงจำน 8,560.00                     8,560.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัทเซล่ำวัล ซัพพลำย จ ำกดั 8,560.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0042 ลงวันที่ 6 ก.ค. 64 เงินรำยได้

44 จำ้งซ่อมและติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 37,134.35                   37,134.35               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ซี.แอร์ คอนดิชันนิ่ง จ ำกดั 37,134.35               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0043 ลงวันที่ 7 ก.ค. 64 เงินรำยได้

45 จำ้งซ่อมแซม 3 งำน 120,032.60                 120,032.60             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ชำญพำนิชกจิ 120,032.60             มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0044 ลงวันที่ 12 ก.ค. 64 เงินรำยได้

46 จำ้งซ่อมห้องน้ ำนักศึกษำ ชั้น 1 463,848.00                 463,848.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.อำร์.ดี.999 เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั 463,848.00             มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0045 ลงวันที่ 4 ส.ค. 64 ศศ.งรด.(จ) 2/2564 เงินรำยได้

47 ต่ออำยโุปรแกรมอมำดิอตุ 13,803.00                   13,803.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทย-อมำดิอดุ เซำท์ อสีต์เอเซีย 
จ ำกดั

13,803.00               มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0046 ลงวันที่ 2 ส.ค. 64 เงินรำยได้

48 จำ้งถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มสันกำว 15 เล่ม 1,605.00                     1,605.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอน็ แอล กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ 1,605.00                 มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0048 ลงวันที่ 18 ส.ค. 64 เงินรำยได้

49 จำ้งเข้ำเล่มสันเกลียว 6 เล่ม 420.00                       420.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำน ธัญบุรี พร้ินต้ิง 420.00                   มีควำมสะดวก รำคำตำมท้องตลำด 642PS101 0049 ลงวันที่ 27 ส.ค. 64 เงินรำยได้

6,316,961.83          6,310,561.83       

หมำยเหตุ งบประมำณที่ได้รับจัดสรร งบประมำณท่ีด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ค่ำครุภัณฑ์ 7 รำยกำร จ ำนวนเงิน 2,332,815.00         2,326,415.00 บำท

ค่ำใช้สอย 41 รำยกำร จ ำนวนเงิน 2,950,146.83         2,950,146.83 บำท

ค่ำวสัดุ 1 รำยกำร จ ำนวนเงิน 1,034,000.00         1,034,000.00 บำท

วธิเีฉพำะเจำะจง 48 รำยกำร จ ำนวนเงิน 4,900,561.83 4,900,561.83        บำท

วธิ ีE-Bidding 1 รำยกำร จ ำนวนเงิน 1,416,400.00 1,410,000.00        บำท

รวม


