
สรุปผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2564) 

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดชื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จัดชื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีท่ีจัดชื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงจัดชื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดชื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อ จ านวนเงิน รายชื่อ จ านวนเงิน 

1 จ้างการควบคุมการออกอากาศ จ านวน 1 งาน 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส 
ไนน์ตี้วัน 
จ ากัด 

77,040.00 บริษัท เจ เอส 
ไนน์ตี้วัน 
จ ากัด    

77,040.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000038 
วันที่ 1 ต.ค. 63 

2 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟา้ ราย
ปี (4 คร้ัง/ปี) เคร่ืองยนต์ CUMMINS รุ่น 6BT5.9 
G-2 จ านวน 1 งาน 

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซด์
ไลน์ วิศวกรรม 
(2002) จ ากัด 

25,680.00 บริษัท ไซด์
ไลน์ วิศวกรรม 
(2002) จ ากัด 

25,680.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000040
วันที่ 1 ต.ค. 63 

3 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู 
จ านวน 1 งาน 

16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ด
วานซ์ กรุ๊ป 
เอเซีย จ ากัด 

16,200.00 บริษัท แอ๊ด
วานซ์ กรุ๊ป 
เอเซีย จ ากัด   

16,200.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000041 
วันที่ 1 ต.ค. 63 

4 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานี
วิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จ านวน 1 งาน 

27,696.95 27,696.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซด์
ไลน์ วิศวกรรม 
(2002) จ ากัด 

27,696.95 บริษัท ไซด์
ไลน์ วิศวกรรม 
(2002) จ ากัด 

27,696.95 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000027
วันที่ 14 ต.ค. 63 

5 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอรช์นิดเลเซอร์สี ยี่ห้อ 
SAMSUNG รุ่น CLP-680ND  

11,025.00 11,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดู
คาส จ ากัด 

11,025.00 บริษัท เอ็ดดู
คาส จ ากัด 

11,025.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000028
วันที่ 14 ต.ค. 63 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (ปีงบประมาณ 2564) 

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดชื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จัดชื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีท่ีจัดชื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงจัดชื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจัด
ชื้อหรือจ้าง 

รายชื่อ จ านวนเงิน รายชื่อ จ านวนเงิน 

1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง จ านวน 10 เดือน 
(เดือนธันวาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซ
ร่า ด็อคคิว

เม้นท์ 
โซลูช่ันส์ 

(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

39,590.00 บริษัท เคียวเซ
ร่า ด็อคคิว

เม้นท์ 
โซลูช่ันส์ 

(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

39,590.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000068
วันที่ 18 พ.ย. 63 

2 จ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพนัธ์รายการวิทยุ ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จ านวน 4 เดือน 

40,400.00 40,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว
กนกวรรณ 
ฟองจ้อน 

40,400.00 นางสาว
กนกวรรณ 
ฟองจ้อน 

40,400.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000081
วันที่ 19 พ.ย. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2564) 

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดชื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จัดชื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีท่ีจัดชื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงจัดชื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจัด
ชื้อหรือจ้าง 

รายชื่อ จ านวนเงิน รายชื่อ จ านวนเงิน 

1 จ้างทดสอบปรับเทียบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย
ของสถานีวิทยุมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จ านวน 1 งาน 

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอส
เอ็น โซลูช่ัน 

จ ากัด 

50,000.00 บริษัท ซีเอส
เอ็น โซลูช่ัน 

จ ากัด 

50,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000091
วันที่ 9 ธ.ค. 63 

2 ผลิตของที่ระลึก สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี 
(วิทยุ Bluetooth พร้อมสกรีน FM 89.5 Mhz) 
จ านวน 200 ชิ้น 

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ็อกซ์
บราวน์ จ ากัด 

99,510.00 บริษัท บ็อกซ์
บราวน์ จ ากัด 

99,510.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000103
วันที่ 21 ธ.ค. 63 

3 ค่าจ้างผลิตสื่อวีดทีัศน์เพื่อแนะน ารายการ สถานี
วิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จ านวน 1 งาน 

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิวัตถ์ 
ปราถน์วิทยา 

99,000.00 นายทิวัตถ์ 
ปราถน์วิทยา 

99,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000131
วันที่ 29 ธ.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) (ปีงบประมาณ 2564) 

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดชื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จัดชื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีท่ีจัดชื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงจัดชื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดชื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อ จ านวนเงิน รายชื่อ จ านวนเงิน 

1 จ้างการควบคุมการออกอากาศ จ านวน 1 งาน 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส 
ไนน์ตี้วัน 
จ ากัด 

77,040.00 บริษัท เจ เอส 
ไนน์ตี้วัน 
จ ากัด    

77,040.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000038 
วันที่ 1 ต.ค. 63 

2 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟา้ ราย
ปี (4 คร้ัง/ปี) เคร่ืองยนต์ CUMMINS รุ่น 6BT5.9 
G-2 จ านวน 1 งาน 

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซด์
ไลน์ วิศวกรรม 
(2002) จ ากัด 

25,680.00 บริษัท ไซด์
ไลน์ วิศวกรรม 
(2002) จ ากัด 

25,680.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000040
วันที่ 1 ต.ค. 63 

3 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู 
จ านวน 1 งาน 

16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ด
วานซ์ กรุ๊ป 
เอเซีย จ ากัด 

16,200.00 บริษัท แอ๊ด
วานซ์ กรุ๊ป 
เอเซีย จ ากัด   

16,200.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000041 
วันที่ 1 ต.ค. 63 

4 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานี
วิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จ านวน 1 งาน 

27,696.95 27,696.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซด์
ไลน์ วิศวกรรม 
(2002) จ ากัด 

27,696.95 บริษัท ไซด์
ไลน์ วิศวกรรม 
(2002) จ ากัด 

27,696.95 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000027
วันที่ 14 ต.ค. 63 

5 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอรช์นิดเลเซอร์สี ยี่ห้อ 
SAMSUNG รุ่น CLP-680ND  

11,025.00 11,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดู
คาส จ ากัด 

11,025.00 บริษัท เอ็ดดู
คาส จ ากัด 

11,025.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000028
วันที่ 14 ต.ค. 63 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) (ปีงบประมาณ 2564) 

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดชื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จัดชื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีท่ีจัดชื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงจัดชื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจัด
ชื้อหรือจ้าง 

รายชื่อ จ านวนเงิน รายชื่อ จ านวนเงิน 

6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง จ านวน 10 เดือน 
(เดือนธันวาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซ
ร่า ด็อคคิว

เม้นท์ 
โซลูช่ันส์ 

(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

39,590.00 บริษัท เคียวเซ
ร่า ด็อคคิว

เม้นท์ 
โซลูช่ันส์ 

(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

39,590.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000068
วันที่ 18 พ.ย. 63 

7 จ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพนัธ์รายการวิทยุ ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จ านวน 4 เดือน 

40,400.00 40,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว
กนกวรรณ 
ฟองจ้อน 

40,400.00 นางสาว
กนกวรรณ 
ฟองจ้อน 

40,400.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000081
วันที่ 19 พ.ย. 63 

8 จ้างทดสอบปรับเทียบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย
ของสถานีวิทยุมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จ านวน 1 งาน 

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอส
เอ็น โซลูช่ัน 

จ ากัด 

50,000.00 บริษัท ซีเอส
เอ็น โซลูช่ัน 

จ ากัด 

50,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000091
วันที่ 9 ธ.ค. 63 

9 ผลิตของที่ระลึก สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี 
(วิทยุ Bluetooth พร้อมสกรีน FM 89.5 Mhz) 
จ านวน 200 ชิ้น 

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ็อกซ์
บราวน์ จ ากัด 

99,510.00 บริษัท บ็อกซ์
บราวน์ จ ากัด 

99,510.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000103
วันที่ 21 ธ.ค. 63 

10 ค่าจ้างผลิตสื่อวีดทีัศน์เพื่อแนะน ารายการ สถานี
วิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จ านวน 1 งาน 

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิวัตถ์ 
ปราถน์วิทยา 

99,000.00 นายทิวัตถ์ 
ปราถน์วิทยา 

99,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
642PS9000131
วันที่ 29 ธ.ค. 63 


