
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

1 จ้างบริการอุปกรณ์เครนส าหรับรายงานข่าวศึกเลือกต้ัง 62 จ านวน 1 งาน 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท ข้าวจิ๊บมู๊ฟวี่ จ ากัด           16,050.00 บริษัท ข้าวจิ๊บมู๊ฟวี่ จ ากัด          16,050.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

2 จัดซ้ือ External Hard Disk จ านวน 2 รายการ 97,905.00 97,246.95 ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 94,844.80          บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 94,844.80         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือที่ ง.001/2562

บริษัท ไมโคร ฟิวชั่น (กรุงเทพ) จ ากัด 99,649.10          

3 จ้างบริการอุปกรณ์เครนส าหรับถ่ายทอดสดเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจ าป ี2562 จ านวน 1 งาน 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท ข้าวจิ๊บมู๊ฟวี่ จ ากัด           16,050.00 บริษัท ข้าวจิ๊บมู๊ฟวี่ จ ากัด          16,050.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

4 จัดซ้ืออุปกรณ์เก็บข้อมูล External Harddisk ขนาดความจุ 2TB จ านวน 2 ชุด 5,180.00 5,180.00 ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 4,815.00           บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 4,815.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ไมโคร ฟิวชั่น (กรุงเทพ) จ ากัด 5,243.00           

5 จัดจ้างบริการระบบรายงานผลการเลือกต้ัง แบบแชร์ค่าใช้จ่ายร่วมกับสถานีโทรทัศน์และส่ือ Online 

อื่นๆ จ านวน 1 งาน

26,750.00 26,750.00 ตกลงราคา บริษัท ไปปไ์ลน์ โซลูชั่น จ ากัด 26,750.00          บริษัท ไปปไ์ลน์ โซลูชั่น จ ากัด 26,750.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

6 จัดจ้างบริการ Line@ เพื่อประชาสัมพันธใ์นช่อง MCOT Family จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 9 เดือน 62,192.00 62,192.00 ตกลงราคา บริษัท ยูนิคอร์น เอเจนซ่ี จ ากัด 62,192.00          บริษัท ยูนิคอร์น เอเจนซ่ี จ ากัด 62,192.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

7 จ้างจัดท าหนังสือนิตยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ปกคุณอานันท์ ปนัยารชุน) จ านวน 1 งาน 

(จ านวน 400 เล่ม)

53,500.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท อีลิท ครีเอทีฟ จ ากัด 40,000.00          บริษัท อีลิท ครีเอทีฟ จ ากัด 40,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

8 จ้างซ่อมเคร่ือง HPA ยี่ห้อ ADVANTECH รุ่น AWMA-C100-CRE C Band S/N AMT-B12634 

พร้อมเปล่ียนอะไหล่ จ านวน 1 งาน

144,450.00 144,450.00 ตกลงราคา บริษัท เอ พี ดี เอเยนซี จ ากัด         144,450.00 บริษัท เอ พี ดี เอเยนซี จ ากัด        144,450.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างที่ ท.012/2562

9 จัดซ้ือ External Hard disk HDD 1TB. ยี่ห้อ Western Passport 2.5” จ านวน 1 ชุด 2,140.00 1,551.50 ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,551.50           บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,551.50          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

10 จัดซ้ือหลอดไฟสตูดิโอ ยี่ห้อ OSRAM จ านวน 5 รายการ 18,885.50 18,885.50 ตกลงราคา บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โซลูชั่น เอเชีย จ ากัด 15,622.00          บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โซลูชั่น เอเชีย จ ากัด 15,622.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท เล็ก ไฮไลท์ 2008 จ ากัด 18,425.40          

11 จ้างเหมาก่อสร้างร้ัวโครงเหล็ก สถานีวิทยุ อสมท จ.สตูล จ านวน 1 งาน 214,000.00 199,032.03 ตกลงราคา นายสุริยา ผ่องสุวรรณ  199,032.03        นายสุริยา ผ่องสุวรรณ  199032.03 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างที่ ง.002/2562

12 จัดซ้ือ External Harddisk Western Passpo 2.5” ความจุ 1 TB  #WDBYNN 0010BBK  1,712.00 1,551.50 ตกลงราคา บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด 2,011.60 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,551.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

จ านวน  1  ตัว บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,551.50

13 จ้างซ่อมเคร่ือง Mixer  ยี่ห้อ SSL รุ่น C10HD  จ านวน 1 งาน 239,680.00            228,980.00 ตกลงราคา บริษัท บรอดคาสต์ โปรดักชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 228,980.00        บริษัท บรอดคาสต์ โปรดักชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 228,980.00       ผู้เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างที่ ท.013/2562

14 จ้างท าพร้อมติดต้ังปา้ยไวนิลซีรีส์จีน “จอมนางเหนือบลัลังก”์  จ านวน 1 งาน 10,047.00             10,047.00 ตกลงราคา บริษัท โปรมีเดีย แอนด์ ออกาไนเซอร์ จ ากัด 8,560.00           บริษัท โปรมีเดีย แอนด์ ออกาไนเซอร์ จ ากัด 8,560.00          ผู้เสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

15 จัดซ้ือและติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับระบบส่งผ่านค าบรรยายใต้ภาพ จ านวน 1 ชุด 2,135,720.00 2,135,720.00 พิเศษ บริษัท สตรองบราเดอร์ 1961 จ ากัด 2,135,720.00      บริษัท สตรองบราเดอร์ 1961 จ ากัด 2,129,300.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาซ้ือขายและติดต้ัง

เลขที่ 007/2562

16 จัดซ้ือและติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับค าบรรยายแทนเสียง (Close Caption) จ านวน 1 ระบบ 1,848,960.00 1,848,960.00 พิเศษ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นีว่า เทคโนโลยี 1,848,960.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นีว่า เทคโนโลยี 1,848,960.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาซ้ือขายและติดต้ัง

เลขที่ 008/2562

17 จัดจ้างวิจัยการตลาด เร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ซ้ือส่ือโทรทัศน์และส่ือวิทยุ กรุงเทพฯ 

ของ บมจ.อสมท ป ี2558 จ านวน 1 งาน

1,805,090.00 1,805,090.00 พิเศษ บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย)

 จ ากัด

1,805,090.00      บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) 

จ ากัด

1,805,090.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

18 จ้างบริการระบบกราฟิกแสดงผลการเลือกต้ังและการออกแบบ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ

จ านวน 1 งาน (ระยะเวลา 17 วัน)

1,605,000.00 1,605,000.00 พิเศษ บริษัท เซ็นทรอลนิดส์ จ ากัด 1,605,000.00      บริษัท เซ็นทรอลนิดส์ จ ากัด 1,605,000.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาจ้างเลขที่ 006/2562

19 จ้างเขียนบทละครวิทยุเร่ืองที่ 2  มนต์รักแปดร้ิว 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายสรนันทน์ ร.เอกวัฒน์ 20,000.00          นายสรนันทน์ ร.เอกวัฒน์ 20,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 152/2562

จ้างท าคลิปวีดีโอรายการ มหานครสอนภาษาเพื่อออกทางส่ือออนไลน์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา นายธนาธษิณ์  ปทุมมา 26,000.00          นางสาวพีรพิชญ์  วีรพิพรรธน์ 25,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 175/2562

นายสรัช  วงศ์วัชรินทร์ 28,000.00          

21 จ้างบริการสนามกอล์ฟและรถกอล์ฟ 114,400.00 114,400.00 ตกลงราคา บริษัท พ.ีโอ.ซี.ฟินิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ ากัด114,000.00        บริษัท พ.ีโอ.ซี.ฟินิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ ากัด114,000.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

22 จ้างบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง เส้นทาง กรุงเทพฯ-พัทยา 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา หสม.สุรีย์ ทรานสปอร์ตแอนด์ทราเวล (2005) 25,000.00          หสม.สุรีย์ ทรานสปอร์ตแอนด์ทราเวล (2005) 25,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

23 จ้างท าเส้ือโปโลสีแดง จ านวน 50 ตัว 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นางสรัญญา  เพ่งจินดาวงศ์ 15,000.00          นางสรัญญา  เพ่งจินดาวงศ์ 15,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

24 จ้างบริการเวทีและเคร่ืองเสียง จ านวน 1 งาน 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บมจ.ชมวิว พัทยา 6,500.00           บมจ.ชมวิว พัทยา 6,500.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

25 จ้างท าแผ่นไวนิล 1 ชิ้น และฟิลเจอร์บอร์ด 1 ชิ้น 1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา นายธรีะ  ทุมรัตน์ 1,000.00           นายธรีะ  ทุมรัตน์ 1,000.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

26 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และนิตรสาร จ านวน 114 ฉบบั 1,460.00 1,460.00 ตกลงราคา นายฮกเอ็ง  แซ่เฮ้ง 1,460.00           นายฮกเอ็ง  แซ่เฮ้ง 1,460.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

27 จ้างท าระบบแสงสีเสียงในงานมหานคร อวอร์ดส คร้ังที่ 15 107,000.00 107,000.00 ธรุกิจ บริษัท ลีโอซาวด์  กรุ๊ฟ  จ ากัด 107,000.00        บริษัท ลีโอซาวด์  กรุ๊ฟ  จ ากัด 107,000.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ 147/2562

28 จ้างผลิตรายการ "สู้ทั้งน้ าตา" 13 ตอน 2,782,000.00 2,782,000.00 ธรุกิจ บริษัท ฐานันดร 4 จ ากัด 2,782,000.00      บริษัท ฐานันดร 4 จ ากัด 2,782,000.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

29 เช่าสิทธิร์ายการ Artist Content จ านวน 160 ตอน 5,992,000.00 5,992,000.00 ธรุกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) 5,992,000.00      บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) 5,992,000.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

30 จ้างแปลบทพร้อมพากย์ลงเสียงภาษาไทย และมิกซ์เสียงพร้อมภาพ สารคดีเชิงสืบสวน Investigation 

Discovery จ านวน 52 ชั่วโมง

612,040.00 612,040.00 ธรุกิจ บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จ ากัด 612,040.00        บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จ ากัด 612,040.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ สท 006/2562 

(ทท 035/62)

20

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2562

ตำมระเบยีบ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

31 จ้างแปลบทพร้อมพากย์ลงเสียงภาษาไทย และมิกซ์เสียงพร้อมภาพ สารคดีวิทยาศาสตร์ Discovery 

Science จ านวน 78 ชั่วโมง

918,060.00 918,060.00 ธรุกิจ บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จ ากัด 918,060.00        บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จ ากัด 918,060.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ สท 005/2562 

(ทท 034/62)

32 จ้างผลิตรายการ (พอธกีรเปดิปดิ) ตัดต่อรายการ และสร้างสรรค์รายการพร้อมออกอากาศ สารคดีเชิง

สืบสวน Investigation Discovery จ านวน 27 ตอน

1,300,050.00 1,300,050.00 ธรุกิจ บริษัท ดี ดอคคิวเมนทาร่ี จ ากัด 1,300,050.00      บริษัท ดี ดอคคิวเมนทาร่ี จ ากัด 1,300,050.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

จ้างออแกไนซ์จัดกิจกรรม Tailor Made 882,000.00 895,250.28 ธรุกิจ บริษัท มิลเลียน ดอทส์ จ ากัด 881,776.30        บริษัท มิลเลียน ดอทส์ จ ากัด 881,776.30       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ สว001/62

(วท0039/2562)

เช่าลิขสิทธิร์ายการ Hardwell On Air 7,800 Euro 7,800 Euro ธรุกิจ Sorted Too B.V. 7,800 Euro Sorted Too B.V. 7,800 Euro คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

(ออกอากาศทางคล่ืนวิทยุ F.M.107  1 มี.ค. 62- 29 ก.พ.63) หรือประมาณ หรือประมาณ หรือประมาณ หรือประมาณ

*คิดอัตรา 1 Euro = 36.2097 ตามอัตราแลกเปล่ียนวันที่ 4 ก.พ.62 282,435.66 282,435.66 282,435.66 282,435.66
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