
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ส่วนจัดซ้ือ

1 จัดซ้ือซอฟต์แวร์ในเครือ Adobe จ ำนวน 9 License 87,720.00 87,720.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 92,662.00          บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 92,662.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ไมโคร ฟิวชั่น (กรุงเทพ) จ ำกัด 95,765.00          

2 จัดซ้ือ External Hard disk ควำมจุ (1TB. และ 2TB.) จ ำนวน 2 รำยกำร 4,173.00               3,680.80 ตกลงรำคำ บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 3,680.80 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 380.80             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

3 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองปร้ินเตแอร์ Brother MFC-J430W จ ำนวน 4 รำยกำร 27,000.00 27,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 22,769.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 22,769.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

  -   หมึก Brother รุ่น LC-40BK (BLACK) บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด 31,201.20          

  -   หมึก Brother รุ่น LC-40Y (YELLOW)

  -   หมึก Brother รุ่น LC-40M (MANGENTA)

  -   หมึก Brother รุ่น LC-40C (CYAN)

4 จ้ำงออร์กำไนเซอร์จัดแข่งขันกอล์ฟ CEO Golf Championship 2019 จ ำนวน 1 งำน 160,000.00 193,695.84 ตกลงรำคำ บริษัท คอมมูนิต้ี ดีเวลล็อปเมนท์ จ ำกัด 258,940.00        นำยอิทธ ิบษุปวรรธนะ 159,147.52       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.029/2562

นำยวิจำรณ์ บญุประเสริฐ 163,000.00        

นำยอิทธ ิบษุปวรรธนะ 159,147.52        

5 จ้ำงซ่อมแซมหลังคำอำคำรสถำนีเคร่ืองส่งโทรทัศน์ จ.อุบลรำชธำนี จ ำนวน 1 งำน 130,000.00 124,708.50 ตกลงรำคำ บริษัท 9ออกัส(1979) คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 126,260.00        บริษัท 9ออกัส(1979) คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 126,260.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.030/2562

6 จ้ำงบริกำรติดต้ัง LED TV ระบบวงจรปดิ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 1 งำน 8,025.00 8,025.00 ตกลงรำคำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอลอีดี อำร์.เอส. (ไทย) 8,025.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอลอีดี อำร์.เอส. (ไทย) 8,025.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

7 จ้ำงปรับปรุงภมูิทัศน์สถำนีวิทยุ จ.สตูล จ ำนวน 1 งำน 374,500.00 349,982.35 ตกลงรำคำ นำยสมคิด แสงนวล 350,766.79 นำยสุริยำ ผ่อนสุวรรณ 349,982.35 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 013/2562

(ไม่มีภำษ๊ฯ) (ไม่มีภำษ๊ฯ)

8 เช่ำรถยนต์ จ ำนวน 40 คัน เพื่อใช้ในงำนของส ำนักข่ำวไทย ประกวดรำคำ

 - รถยนต์กระบะ 4 ประตู ขับเคล่ือน 4 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนำดปริมำตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ำกว่ำ 11,365,540.00 11,365,326.00 บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 10,804,860.00    บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 10,804,860.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 017/2562

2,400 ซีซี จ ำนวน 9 คัน

 - รถยนต์ตู้โดยสำร เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนำดปริมำตรกระบอกสูงไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี จ ำนวน 4 คัน 6,355,800.00 6,355,800.00 บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 5,536,608.00      บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 5,536,608.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 017/2562

 - รถยนต์นั่งเก๋งสองตอน เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จ ำนวน 25 คัน 29,612,250.00 29,612,250.00 บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 21,105,750.00    บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 21,105,750.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 017/2562

 - รถยนต์นั่งเก๋งสองตอน เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี จ ำนวน 2 คัน 3,351,240.00 3,351,240.00 บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 2,683,560.00      บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 2,683,560.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 017/2562

ส ำนักข่ำวไทย

9 ค่ำน้ ำมันรถยนต์ 300,000.00 300,000.00 ตกลงรำค บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) 201,349.42        บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) 201,349.42       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยบรรณำธิกำรข่ำว

10 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 3,000.00 - ตกลงรำคำ นำยฮกเอ็ง แซ่เฮง 3,000.00           นำยฮกเอ็ง แซ่เฮง 3,000.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยผลิตและสร้ำงสรรค์ภำพข่ำว

11 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 1,200.00 1,200.00 ตกลงรำคำ นำยฮกเอ็ง  แซ่เฮ้ง 1,200.00           นำยฮกเอ็ง  แซ่เฮ้ง 1,200.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz

12 จัดหำงำนอันมีลิขสิทธิอ์นุญำตให้ใช้สิทธเิผยแพร่งำนดนตรีกรรม 1,557,920.00 1,557,920.00 ธรุกิจ บริษัทเจ้ำของลิขสิทธิ์ 1,557,920.00      บริษัทเจ้ำของลิขสิทธิ์ 1,557,920.00     บริษัทเจ้ำของลิขสิทธิ์ สัญญำเลขที่ 06620006

ฝ่ำยคลื่นวิทยุ FM 100.5 MHz

13 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 4,695.00 4,695.00 ตกลงรำคำ นำยฮกเอ็ง แซ่เอ็ง 4,695.00           นำยฮกเอ็ง แซ่เอ็ง คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด

14 จ้ำงท ำส ำเนำเทปละครวิทยุคณะเกศทิพย์ (AM.1143 KHz) 802.50 802.50 ตกลงรำคำ บริษัท ห้องบนัทึกเสียงรุ่งสยำม จ ำกัด 802.50              บริษัท ห้องบนัทึกเสียงรุ่งสยำม จ ำกัด 802.50             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด

15 จ้ำงบริกำรข่ำวสำรข้อมูลออนไลน์ News Center              23,540.00 23,540.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด 23,540.00          บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด 23,540.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด

ฝ่ำย 9 MCOT HD

16 จ้ำงผลิตรำยกำร “กำแฟด ำ” จ ำนวน 59 ตอน 1,893,900.00 1,893,900.00 ธรุกิจ บริษัท กำแฟด ำ จ ำกัด 1,893,900.00 บริษัท กำแฟด ำ จ ำกัด 1,893,900.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ สท019/2562

17 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติังำนและผู้ด ำเนินรำยกำรของรำยกำร “คุยรอบทิศ” จ ำนวน 17 เทป 727,600.00 727,600.00 ธรุกิจ บริษัท กำแฟด ำ จ ำกัด 727,600.00 บริษัท กำแฟด ำ จ ำกัด 727,600.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ สท018/2562

18 จ้ำงผลิตรำยกำร “ข่ำวดัง ข้ำมเวลำ” จ ำนวน 5 ตอน 877,400.00 877,400.00 ธรุกิจ บริษัท พลอยพิมใจ จ ำกัด 877,400.00 บริษัท พลอยพิมใจ จ ำกัด 877,400.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ สท020/2562

ฝ่ำยธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน

19 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตสกู๊ปรำยกำรไนน์เอ็นเตอร์เทน 3,000.00 3,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 356.00              บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 356.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

นำยชู โพธิน์้อย 1,200.00           นำยชู โพธิน์้อย 1,200.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด  ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

20 จัดซ้ือน้ ำมันส ำหรับเดินทำงผลิตรำยกำรไนน์เอ็นเตอร์เทนและตกมันส์บนัเทิง 3,274.80 3,274.80 ตกลงรำคำ บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 

(มหำชน)

2,300.00           บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 

(มหำชน)

2,300.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2562

ตำมระเบยีบ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 29 เมษำยน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

21 จัดซ้ือน้ ำมันส ำหรับเดินทำงผลิตรำยกำรไนน์เอ็นเตอร์เทนและตกมันส์บนัเทิง 30,000.00 30,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 

(มหำชน)

18,069.19          บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 

(มหำชน)

18,069.19         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

22 จ้ำงบริกำรรับ-ส่งเทปรำยกำร One Entertain 4,500.00 4,500.00 ตกลงรำคำ นำยสมยศ ปทัมะ 3,600.00           นำยสมยศ ปทัมะ 3,600.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

23 จ้ำงบริกำรรับ-ส่งเอกสำรและเทป รำยกำรไนน์เอ็นเตอร์เทน 8,000.00 8,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมยศ ปทัมะ 6,850.00           นำยสมยศ ปทัมะ 6,850.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

24 จ้ำงบริกำรภำพนิ่งในกำรผลิตรำยกำรในฝ่ำยธรุกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 3,200.00 3,200.00 ตกลงรำคำ นำยธนชัย แสงเดือน 3,000.00           นำยธนชัย แสงเดือน 3,000.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)


