
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ส่วนจดัซ้ือ

1 จดัซ้ืออปุกรณ์ Air Card จ ำนวน 13 ชุด 32,688.50 32,688.50 ตกลงรำคำ บริษทั ปิ่นรังษ ีจ ำกัด 34,079.50 บริษทั สตรอง เอนจเินียร่ิง แอนด์ คอนซัลแทนท ์จ ำกัด 30,602.00        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษทั สตรอง เอนจเินียร่ิง แอนด์ คอนซัลแทนท ์จ ำกัด 31,853.90        

2 จดัซ้ือ External Harddisk ขนำดควำมจ ุ1TB จ ำนวน 4 ชุด 8,560.00 6,206.00 ตกลงรำคำ บริษทั โพเวลอตุสำหกรรมคอมพวิเตอร์ จ ำกัด 6,334.40          บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 6,120.40          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 6,120.40          

3 จดัซ้ือแบตเตอร่ี ส ำหรับอปุกรณ์ผลิตข่ำวโทรทศัน์ ยีห่อ้ PRO Xจ ำนวน 21 ก้อน 395,900.00 395,900.00         ตกลงรำคำ บริษทั สตรอง เอนจเินียร่ิง แอนด์  คอนซัลแทนท ์จ ำกัด 393,760.00 บริษทั สตรอง เอนจเินียร่ิง แอนด์ คอนซัลแทนท ์จ ำกัด 393,760.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.019/2562

4 จดัซ้ือ External Hard disk 2TB. ชนิดพกพำ ยีห่อ้ Western Passpor 2.5 #WDBS 

4B0020BBK จ ำนวน 1 ตัว

3,210.00 2,129.30 ตกลงรำคำ บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 2,129.30          บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 2,129.30          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

5 จดัซ้ือ External Harddisk Western Passpor 2.5” จ ำนวน 2 รำยกำร 12,519.00 11,042.40 ตกลงรำคำ บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 11,042.40        บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 11,042.40         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - External Harddisk Western Passpor 2.5” ควำมจ ุ1 TB #WDBYNN 0010BBK จ ำนวน 3 อนั บริษทั รียเูนี่ยน โซลูชัน่ จ ำกัด 12,165.90        

 - External Harddisk Western Passpor 2.5” ควำมจ ุ2 TB #WDBS4B0020BBK จ ำนวน 3 อนั

6 จดัซ้ือ RAM DDR3 1333 MHz. ขนำดควำมจ ำ 8 GB จ ำนวน 4 ชุด 8,025.00 8,025.00 ตกลงรำคำ บริษทั โพเวลอสุำหกรรมคอมพวิเตอร์ จ ำกัด 8,025.00 บริษทั โพเวลอสุำหกรรมคอมพวิเตอร์ จ ำกัด 8,025.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษทั คอมพวิเตอร์โปรดักส์ยไูนเต็ด จ ำกัด 14,466.40

7 จดัซ้ือ External Harddisk   1 TB   จ ำนวน 1 ตัว   และFlash  Drive  32 GB   จ ำนวน 2 ตัว 1,551.50             1,551.50 ตกลงรำคำ ไม่มี

 - External Harddisk   1 TB   จ ำนวน 1 ตัว   บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 1,551.50          บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 1,551.50          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด

บริษทั โฟทกี้ำ จ ำกัด 1,562.20          

 - Flash  Drive  32 GB   จ ำนวน 2 ตัว บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด  374.50 บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 374.50             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษทั โฟทกี้ำ จ ำกัด 470.80

8 จดัจำ้งปรับปรุงและบ ำรุงรักษำระบบ Network หอ้ง Media Server ระยะเวลำ 6 เดือน 385,200.00 385,200.00         ตกลงรำคำ บริษทั ยไูนเต็ด สตูดิโอ จ ำกัด 385,200.00      บริษทั ยไูนเต็ด สตูดิโอ จ ำกัด 385,200.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้งเลขที่ ท.021/2562

9 จำ้งบริกำรติดต้ัง LED TV ระบบวงจรปดิ พร้อมเจำ้หน้ำที่ จ ำนวน 1 งำน 8,025.00 8,025.00 ตกลงรำคำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอลอดีี อำร์.เอส. (ไทย) 8,025.00          หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอลอดีี อำร์.เอส. (ไทย) 8,025.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

10 จำ้งบริกำรอปุกรณ์เครนจมิมีจ่ิบ๊ 12 เมตร พร้อมอปุกรณ์ และทมีงำน “ใต้ร่มพระบำรมี 237 ป ี

กรุงรัตนโกสินทร์” ณ วนัที่ 8, 9 และ10 มีนำคม 2562 (3 คิว) จ ำนวน 1 งำน

48,150.00 48,150.00 ตกลงรำคำ บริษทั ข้ำวจิบ๊มูฟวี ่จ ำกัด 48,150.00        บริษทั ข้ำวจิบ๊มูฟวี ่จ ำกัด 48,150.00        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

11 เช่ำพื้นที่พร้อมบริกำรระบบไฟฟำ้ของอำคำรใบหยกสอง ชัน้ 85 ระยะเวลำ 12 เดือน 11,640,000.00 11,640,000.00 พเิศษ บริษทั ภมูิภวนั จ ำกัด 11,640,000.00 บริษทั ภมูิภวนั จ ำกัด 11,640,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 010/2562 

ต้ังแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2562 ถึงวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอรเ์ทน

12 จำ้งบริกำรถตู้ส ำหรับวทิยำกรในกิจกรรม "ธ.ก.ส. ปลุกควำมรู้ใหห้นูอิม่ทอ้ง" 25,000.00 25,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวยพุเยำว ์คุ้มถนอม 25,000.00 นำงสำวยพุเยำว ์คุ้มถนอม 25,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) 

13 จำ้งบริกำรถตู้ส ำหรับทมีงำนในกิจกรรม "ธ.ก.ส. ปลุกควำมรู้ใหห้นูอิม่ทอ้ง" 15,000.00 15,000.00 ตกลงรำคำ นำยธรีวฒัน์ บญุวรรณ 7,500.00 นำยธรีวฒัน์ บญุวรรณ 7,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด

นำยประธำน เกตุหอม 5,000.00 นำยประธำน เกตุหอม 5,000.00

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

14 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส ำหรับกิจกรรม "ธ.ก.ส. ปลูกควำมรู้ใหห้นูอิม่ทอ้ง" ที่ จ.นครศรีธรรมรำช 2,500.00 2,500.00 ตกลงรำคำ นำงสำววมิลวรรณ อน้ทอง 2,070.00 นำงสำววมิลวรรณ อน้ทอง 2,070.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) 

15 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส ำหรับกิจกรรม "ธ.ก.ส. ปลูกควำมรู้ใหห้นูอิม่ทอ้ง" ที่ จ.กระบี่ 2,500.00 2,500.00 ตกลงรำคำ นำงพชิชำนันท ์ด้วงเพง็ 900.00 นำงพชิชำนันท ์ด้วงเพง็ 900.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

16 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส ำหรับกิจกรรม "ธ.ก.ส. ปลูกควำมรู้ใหห้นูอิม่ทอ้ง" ที่ จ.อ ำนำจเจริญ 2,500.00 2,500.00 ตกลงรำคำ สวนสวยกลำงเมือง 2,000.00 สวนสวยกลำงเมือง 2,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

17 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์และอืน่ๆส ำหรับกิจกรรม "ธ.ก.ส. ปลูกควำมรู้ใหห้นูอิม่ทอ้ง"  10,000.00 10,000.00 ตกลงรำคำ บริษทั ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ ำกัด 1,053.00 บริษทั ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ ำกัด 1,053.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษทั ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ ำกัด 1,626.00 บริษทั ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ ำกัด 1,626.00

บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 4,767.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 4,767.00

18 จำ้งบริกำรรับ-ส่งเทปรำยกำร One Entertain 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมยศ ปทัมะ 4,050.00 นำยสมยศ ปทัมะ 4,050.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2562

ตามระเบยีบ บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 มนีาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

19 จำ้งบริกำรรับ-ส่งเอกสำรและเทป รำยกำรไนน์เอน็เตอร์เทน 15,000.00 15,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมยศ ปทัมะ 13,100.00 นำยสมยศ ปทัมะ 13,100.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

20 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรผลิตสกู๊ปรำยกำรไนน์เอน็เตอร์เทน 500.00 500.00 ตกลงรำคำ บริษทั วลิล่ำ มำร์เก็ท เจพ ีจ ำกัด 163.75 บริษทั วลิล่ำ มำร์เก็ท เจพ ีจ ำกัด 163.75 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

21 จำ้งบริกำรภำพนิ่งในกำรผลิตรำยกำรในฝ่ำยธรุกิจไนน์เอน็เตอร์เทน 3,200.00 3,200.00 ตกลงรำคำ นำยธนชัย แสงเดือน 3,000.00 นำยธนชัย แสงเดือน 3,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) 

ส ำนักวทิยุ

22 เช่ำบริกำรระบบ Podcast service and hosting 200,000.00 200,000.00 ธรุกิจ Sound Cloud 86,400.00 Triton Digital Canada Inc. 200,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

Podbean 208,800.00

(ไม่มีภำษฯี)

Triton Digital Canada Inc. 200,000.00

(ไม่มีภำษฯี) 

ฝ่ำยคล่ืนวทิย ุFM 95 MHz

23 จำ้งเขียนบทละครวทิย ุเร่ือง รักลวงตำ 20,000.00 20,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวปยิลักษณ์ ตันติศรีสกุล 20,000.00 นำงสำวปยิลักษณ์ ตันติศรีสกุล 20,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้งลงวนัที่ 9/2/2562

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

24 จำ้งค่ำลิขสิทธิผ์ลงำนเพลง 4,006,080.00 4,006,080.00 ธรุกิจ บริษทั จเีอม็เอม็ มิวสิค พบัลิชชิง่ 4,006,080.00 บริษทั จเีอม็เอม็ มิวสิค พบัลิชชิง่ 4,006,080.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำของผู้รับจำ้ง

อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด ลงวนัที่ 7/3/2562

ฝ่ำยคล่ืนวทิย ุFM 97.5 MHz       

25 จำ้งบริกำรท ำลูกโปง่แฟนซีส ำหรับตกแต่งสถำนที่จดัรำยกำรพเิศษพร้อมติดต้ังงำน 2,000.00 2,000.00 ตกลงรำคำ นำยธนำวฒิุ  มีกอง 2,000.00 นำยธนำวฒิุ  มีกอง 2,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) 

ฝ่ำยคล่ืนวทิย ุFM 99 MHz

26 จำ้งบริกำรรถโดยสำรปรับอำกำศ 2 ชัน้ 50 ที่นั่ง เส้นทำง กรุงเทพฯ-ตรำด 30,000.00 30,000.00 ตกลงรำคำ หำ้งหุ่นส่วนสำมัญ สุรีย ์ทรำนสปอร์ตแอนด์ 27,000.00 หำ้งหุ่นส่วนสำมัญ สุรีย ์ทรำนสปอร์ตแอนด์ 27,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ทรำเวล (2005) (ไม่มีภำษฯี) ทรำเวล (2005) (ไม่มีภำษฯี)

27 จำ้งบริกำรทวัร์ด ำน้ ำเกำะช้ำง 30,000.00 20,000.00 ตกลงรำคำ เรือ ศรัทธำทวัร์ (นำงสำวสุภำพร  ประยตุเต) 20,000.00 เรือ ศรัทธำทวัร์ (นำงสำวสุภำพร  ประยตุเต) 20,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) 

28 จำ้งบริกำรรถโดยสำรบนเกำะช้ำง 16,500.00 16,500.00 ตกลงรำคำ นำยสรำยทุธ  พฒัน์ใหญ่ 16,500.00 นำยสรำยทุธ  พฒัน์ใหญ่ 16,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

29 จำ้งบริกำรเรือมำดชุมชนสลักคอก 10,000.00 10,000.00 ตกลงรำคำ ชมรมทอ่งเที่ยวพื้นบำ้นสลักคอก 10,000.00 ชมรมทอ่งเที่ยวพื้นบำ้นสลักคอก 10,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(นำยรำชันย ์ ภทูนิน) (ไม่มีภำษฯี) (นำยรำชันย ์ ภทูนิน) (ไม่มีภำษฯี) 

30 จำ้งผลิตไวนิล กิจกรรม 99 พำเที่ยวไทย ตำมรอยนวตัวถิีทริป จ.ตรำด 1,000.00 1,000.00 ตกลงรำคำ นำยธรีะ  ทมุรัตน์ 500.00 นำยธรีะ  ทมุรัตน์ 500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) 

ฝ่ำยคล่ืนวทิย ุFM 100.5 MHz

31 จดัซ้ือหนังสือพมิพ์ 5,520.00 5,520.00 ตกลงรำคำ นำย ฮกเอง็ แซ่เฮ้ง 5,520.00 นำย ฮกเอง็ แซ่เฮ้ง 5,520.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

32 จำ้งท ำส ำเนำเทปละครวทิยคุณะเกศทพิย ์(AM.1143 KHz) 802.50 802.50 ตกลงรำคำ บริษทั หอ้งบนัทกึเสียงรุ่งสยำม จ ำกัด 802.50 บริษทั หอ้งบนัทกึเสียงรุ่งสยำม จ ำกัด 802.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

33 จำ้งบริกำรข่ำวสำรข้อมูลออนไลน์ News Center 23,540.00 23,540.00 ตกลงรำคำ บริษทั อนิโฟเควสท ์จ ำกัด 23,540.00 บริษทั อนิโฟเควสท ์จ ำกัด 23,540.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยคล่ืนวทิย ุFM 107 MHz

34 จำ้งออแกไนซ์จดักิจกรรม LEO Presents  MET Night Party : Dance On The Fire 450,000.00 450,000.00 ตกลงรำคำ บริษทั ไนน์ เอน็ เอ จ ำกัด 449,774.50 บริษทั ไนน์ เอน็ เอ จ ำกัด 449,774.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้งที่ วก.(9).00119/2562

35 จดัซ้ือบตัรเงินสดส ำหรับเติมน้ ำมันกิจกรรม IN  PROGRAM ช่วง MET REWARDS   102,000.00 102,000.00 ตกลงรำคำ ธนำคำรกรุงเทพ 102,000.00 ธนำคำรกรุงเทพ 102,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

มูลค่ำใบละ1,000  บำท  จ ำนวน  102  ใบ  (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

ส านักขา่วไทย

36 ค่ำน้ ำมันรถยนต์ 300,000.00 300,000.00 ตกลงรำคำ บริษทั ปตท.จ ำกัด (มหำชน)  202,862.04 บริษทั ปตท.จ ำกัด (มหำชน) 202,862.04 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยผลิตและสร้ำงสรรค์ภำพข่ำว

37 จดัซ้ือหนังสือพมิพ ์ส ำหรับติดตำมข่ำวสำร เพื่อใช้ในกำรวเิครำะหข์่ำว 1,705.00 1,705.00 ตกลงรำคำ นำยฮกเอง็  แซ่เฮ้ง 1,705.00 นำยฮกเอง็  แซ่เฮ้ง 1,705.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

38 จดัซ้ือ Flash Drive  32 GB เพื่อบรรจขุ้อมูล ผลงำนข่ำว – ภำพข่ำวเข้ำประกวด รำงวลัแสงชัยฯ 160.00 160.00 ตกลงรำคำ บริษทั เจ.ไอ.บ.ี คอมพวิเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 160.00 บริษทั เจ.ไอ.บ.ี คอมพวิเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 160.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยบรรณำธกิำรข่ำว    

39 จดัซ้ือหนังสือพมิพ์ 3,515.00 3,515.00 ตกลงรำคำ นำยฮกเอง็ แซ่เฮง 3,515.00 นำยฮกเอง็ แซ่เฮง 3,515.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) 


