สรุปผลการดาเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 62) (ปีงบประมาณ 2563)
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ลาดับ
ที่

1

2

3

งานที่จัดชื้อหรือจ้าง

วงเงินที่จัดชื้อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

วิธีที่จัดชื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ
รายชื่อ
จานวนเงิน

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

จ้างเหมาบริการบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ราย
ปี (4 ครั้ง/ปี) เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น 6BT5.9
G-2 จานวน 1 งาน
จ้างเหมาบริการกาจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู
จานวน 1 งาน

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซด์ 25,680.00 บริษัท ไซด์
ไลน์ วิศวกรรม
ไลน์ วิศวกรรม
(2002) จากัด
(2002) จากัด

25,680.00 เกณฑ์ราคา

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊ด
วานซ์ กรุ๊ป
เอเซีย จากัด

บริษัท แอ๊ด
วานซ์ กรุ๊ป
เอเซีย จากัด

30,000.00 เกณฑ์ราคา

จ้างการควบคุมการออกอากาศ จานวน 1 งาน

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส 77,040.00 บริษัท เจ เอส

77,040.00 เกณฑ์ราคา

30,000.00

ไนน์ตี้วัน
จากัด

4

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงจัดชื้อหรือจัดจ้าง
รายชื่อ
จานวนเงิน

จัดจ้างเปรียบเทียบเครื่องมือวัดสัญญาณเครื่องส่ง
สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จานวน 1 งาน

5

จัดจ้างซ่อมระบบชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า สถานีวทิ ยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี

6

ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ IN DOOR FCU
CASSETTE TYPE ขนาด 24,900 BTUH ยี่ห้อ
HITACHI อาคารสถานีวทิ ยุกระจายเสียง มทร.
ธัญบุรี จานวน 1 เครื่อง

ไนน์ตี้วัน
จากัด

30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไออาร์

30,495.00 บริษัท ไออาร์

ซี เทคโนโลยีส์
จากัด

ซี เทคโนโลยีส์
จากัด

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง

30,495.00 เกณฑ์ราคา

บริษัท ไซด์
ไลน์ วิศวกรรม
(2002) จากัด

9,095.00

บริษัท ไซด์
ไลน์ วิศวกรรม
(2002) จากัด

9,095.00 เกณฑ์ราคา

บริษัท เกตุ
วาณิช แอร์
คอนดิชั่นนิ่ง
จากัด

23,005.00

บริษัท เกตุ
วาณิช แอร์
คอนดิชั่นนิ่ง
จากัด

23,005.00 เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดชื้อหรือ
จ้าง

ใบสั่งจ้าง เลขที่
632PS9000007
วันที่ 1 ต.ค. 62
ใบสั่งจ้าง เลขที่
632PS9000008
วันที่ 1 ต.ค. 62
ใบสั่งจ้าง เลขที่
632PS9000009
วันที่ 1 ต.ค. 62
ใบสั่งจ้าง เลขที่
632PS9000010
วันที่ 1 ต.ค. 62
ใบสั่งจ้าง เลขที่
632PS9000011
วันที่ 2 ต.ค. 62
ใบสั่งจ้าง เลขที่
632PS9000006
วันที่ 3 ต.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 62) (ปีงบประมาณ 2563)
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ลาดับ
ที่

7

งานที่จัดชื้อหรือจ้าง

จ้างผลิตวิดีทัศน์แนะนาองค์กร สถานี
วิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
จานวน 1 ชุด

วงเงินที่จัดชื้อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

วิธีที่จัดชื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ
รายชื่อ
จานวนเงิน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรัญญา
จันทมา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงจัดชื้อหรือจัดจ้าง
รายชื่อ
จานวนเงิน

50,000.00 น.ส.อรัญญา
จันทมา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

50,000.00 เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัด
ชื้อหรือจ้าง

ใบสั่งจ้าง เลขที่
632PS9000055
วันที่ 22 พ.ย. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 63) (ปีงบประมาณ 2563)
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 31 มีนาคม 2563
ลาดับ
ที่

งานที่จัดชื้อหรือจ้าง

วงเงินที่จัดชื้อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

วิธีที่จัดชื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ
รายชื่อ
จานวนเงิน

จ้างซ่อมชุดคอมพิวเตอร์ ประมวลผล ยี่ห้อ DELL
จานวน 1 เครื่อง

11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวี

2

จ้างพิมพ์และติดตั้งป้าย Banner ประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จานวน 1 งาน

38,533.00 38,533.00 เฉพาะเจาะจง

3

จ้างซ่อมเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง FM Power
amplifier ขนาด 5 Kw จานวน 1 งาน

1

4

5

6

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้สาหรับเครื่อง
ปั่นไฟฟ้าสารอง จานวน 1 รายการ
จ้างเหมาบริการพ่นละอองฆ่าเชือ้ พื้นที่อาคารสถานี
วิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ชั้น 1 - 3 (462
ตรม.) จานวน 1 งาน
จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆา่ เชื้อและทาความสะอาด จานวน
5 รายการ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงจัดชื้อหรือจัดจ้าง
รายชื่อ
จานวนเงิน

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

11,235.00

บริษัท เอสวี
โอเอ จากัด
(มหาชน)

11,235.00 เกณฑ์ราคา

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ หัว
กะทิ

38,533.00

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ หัว
กะทิ

38,533.00 เกณฑ์ราคา

71,690.00 71,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.

71,690.00

71,690.00 เกณฑ์ราคา

เอส.ประเทศ
ไทย จากัด

บริษัท เค.ซี.
เอส.ประเทศ
ไทย จากัด

5,000,00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.

4,988.00 บริษัท ปตท.

4,988.00 เกณฑ์ราคา

บริหารธุรกิจ
ค้าปลีก จากัด

บริหารธุรกิจ
ค้าปลีก จากัด

โอเอ จากัด
(มหาชน)

5,000.00

11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊ด
วานซ์ กรุ๊ป
เอเซีย จากัด

11,235.00

บริษัท แอ๊ด
วานซ์ กรุ๊ป
เอเซีย จากัด

11,235.00 เกณฑ์ราคา

42,242.00 42,242.00 เฉพาะเจาะจง

นายวัชระ
แพรพันธ์

42,242.00

นายวัชระ
แพรพันธ์

42,242.00 เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดชื้อหรือ
จ้าง

ใบสั่งจ้าง เลขที่
632PS9000087
วันที่ 11 ก.พ. 63
ใบสั่งจ้าง เลขที่
632PS9000089
วันที่ 17 ก.พ. 63
ใบสั่งจ้าง เลขที่
632PS9000093
วันที่ 17 ก.พ. 63
ใบสั่งซื้อ เลขที่
632PE9000047
ลงวันที่ 7 มี.ค. 63
ใบสั่งจ้าง เลขที่
632PS9000086
วันที่ 18 มี.ค. 63
ใบสั่งชื้อ เลขที่
632PE9000056
วันที่ 25 มี.ค. 63

