
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ส่วนจัดซ้ือ

1 จัดซ้ือหลอดไฟสตูดิโอ ยี่ห้อ OSRAM จ ำนวน 5 รำยกำร 25,187.80 25,187.80 ตกลงรำคำ บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โซลูชั่น เอเชีย จ ำกัด 25,187.80         บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โซลูชั่น เอเชีย จ ำกัด 25,187.80        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท เล็ก ไฮไลท์ 2008 จ ำกัด 28,569.00         

2 จัดซ้ือแก้วกำแฟแบบพับได้ ขนำด 350 มิลลิเมตร จ ำนวน 2 รำยกำร 1,920.00 1,920.00 ตกลงรำคำ บริษัท รีฟิล สเตชั่น จ ำกัด 1,920.00          บริษัท รีฟิล สเตชั่น จ ำกัด 1,920.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,620,900.00     

บริษัท เลทส์ ซี ฮอลิเดย์ จ ำกัด 1,774,077.90     

บริษัท เรียลแฟน ทรำเวล แอนด์ สปอร์ต จ ำกัด 1,845,975.00     

3 จัดจ้ำงบริกำรอุปกรณ์เครนส ำหรับถ่ำยทอดสดพระรำชพิธจีรดพระนังคัลแรกนำขวัญ จ ำนวน 1 งำน 16,050.00             16,050.00             ตกลงรำคำ บริษัท ข้ำวจิ๊บมูฟวี่ จ ำกัด 16,050.00         บริษัท ข้ำวจิ๊บมูฟวี่ จ ำกัด 16,050.00        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

4 จ้ำงบริกำรระบบ E-Commerce โครงกำร “SME D Digital Market Place” จ ำนวน 1 งำน 

ระยะเวลำ 3 เดือน

360,000.00            128,400.00           ตกลงรำคำ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 128,400.00       บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 128,400.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.037/2562

5 จัดจ้ำงเปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคำอำคำรเคร่ืองส่งวิทยุ เอฟ.เอ็ม. เขำฉลำก จ.ชลบรีุ จ ำนวน 1 งำน 42,800.00             42,800.00             ตกลงรำคำ นำยสมบติั ปรำณนัทธ ี(ไม่มีภำษีฯ) 40,000.00         นำยสมบติั ปรำณนัทธ ี(ไม่มีภำษีฯ) 40,000.00        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

6 จัดจ้ำงบริกำรระบบ Call Center พร้อมพนักงำนรับสำย โครงกำร “SME D Digital Market Place” 

จ ำนวน 1 งำน ระยะเวลำ 3 เดือน

107,000.00            

107,000.00           ตกลงรำคำ บริษัท โปรโทลคอล แอดวำนซ์เซอร์วิส จ ำกัด 107,000.00       บริษัท โปรโทลคอล แอดวำนซ์เซอร์วิส จ ำกัด 107,000.00      

คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 041/2562

7 จ้ำงบริกำรอุปกรณ์เครนจิมมี่จิ๊บ 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และทีมงำน ส ำหรับงำนมหรสพสมโภชฯ 

ณ วันที่ 22 พ.ค. 62 (1 คิว) จ ำนวน 1 งำน

19,260.00 19,260.00 ตกลงรำคำ บริษัท ข้ำวจิ๊บมูฟวี่ จ ำกัด 19,260.00         บริษัท ข้ำวจิ๊บมูฟวี่ จ ำกัด         19,260.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

8 จ้ำงซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ระบบท ำควำมเย็นที่สถำนีเคร่ืองส่งวิทยุ เอฟ.เอ็ม. (ซอยลำดพร้ำว 107) 

จ ำนวน 1 งำน

215,819.00            215,819.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอร์โค จ ำกัด 215,819.00       บริษัท แอร์โค จ ำกัด 215,819.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำง เลขที่ ท.036/2562

9 จ้ำงปรับปรุงอำคำรที่ท ำกำรสถำนีวิทยุ จ.ชุมพร นจ ำนวน 1 งำน 374,500.00 324,511.58 ตกลงรำคำ นำงสำวนพพร ไชยวงษ์ 324,436.40       นำยสุรศักด์ิ วีระกุล 323,495.73       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 022/2562

นำยสุรศักด์ิ วีระกุล 323,495.73       

10 จ้ำงพิมพ์โปสเตอร์โครงกำร "U ME IDEA 2019" ขนำด A3 (ส่ีสี) จ ำนวน 100 แผ่น 2,000.00 1,284.00 ตกลงรำคำ บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ำกัด 1,284.00          บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ำกัด 1,284.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

11 จ้ำงปรับปรุงห้องส่งสถำนีวิทยุ จ.นครศรีธรรมรำช  จ ำนวน 1 งำน 535,000.00            534,988.77 ประกวดรำคำ บริษัท ศรีตรัง เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

บ. เอส.พี. เซำท์เทิร์น เซ็นทรัล เอ็นจิเนียร่ิง จก.

 533,490.23

534,844.85

บริษัท ศรีตรัง เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 533,490.23       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำง เลขที่ 019/2562

12 เช่ำใช้วงจรส่ือสำรส ำหรับเชื่อมโยงสัญญำณโทรทัศน์และข้อมูลผ่ำน IP Network จ ำนวน 1 งำน 36,815,104.80        36,815,104.80 ประกวดรำคำ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 14,579,820.00   บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 14,560,560.00  คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 018/2562

ระยะเวลำ 3 ป ีต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 - 30 มิถุนำยน 2565 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 32,771,660.40   

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 19,880,000.00   

13 จ้ำงบริกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบเว็บไซต์ www.mcot.net จ ำนวน 1 งำน 2,600,000.00         2,600,000.00         พิเศษ บริษัท บณัฑิต เซ็นเตอร์ จ ำกัด 2,600,000.00     บริษัท บณัฑิต เซ็นเตอร์ จ ำกัด 2,590,000.00    คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 020/2562

14 จ้ำงบริกำรทัวร์กิจกรรม FM99 ลุ้นเชียร์ ลุ้นโชค ชมบอลหญิงไทยติดขอบสนำม ณ ประเทศฝร่ังเศล 

ระหว่ำงวันที่ 9-15 มิถุนำยน 2562 (15 คน) จ ำนวน 1 งำน

1,800,000.00 1,846,515.00 พิเศษ บริษัท ท็อปไทย ฮอลิเดย์ส จ ำกัด 1,744,830.00     บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,620,900.00    คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 021/2562

15 เช่ำเคร่ืองพล็อตเตอร์  จ ำนวน 1 ชุด 577,800.00 577,800.00 พิเศษ บริษัท ไอ.เจ.สยำม จ ำกัด 539,280.00       บริษัท ไอ.เจ.สยำม จ ำกัด 539,280.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 026/2562

16 เช่ำอำคำรพำณิชย์ 2 ชั้น (1 คูหำ) เพื่อใช้เปน็ที่ต้ังสถำนีวิทยุ อสมท จ.พังงำ 

ก ำหนดระยะเวลำ 36 เดือน (1 กค 62-30 มิ.ย 65)

504,000.00 504,000.00 พิเศษ นำยเอนก  โกยสมบรูณ์ 504,000.00 นำยเอนก  โกยสมบรูณ์ 504,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 023/2562

ส ำนักข่ำวไทย

17 ค่ำน้ ำมันรถยนต์ 300,000.00 300,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) 201,264.61       บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) 201,264.61      คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำย 9 MCOT HD

18 เช่ำลิขสิทธิภ์ำพยนตร์กำร์ตูนเร่ือง "Run with the Wind" 910,800.00 910,800.00 ธรุกิจ Medialink Entertainment Limited 910,800.00       Medialink Entertainment Limited 910,800.00      เจ้ำของลิขสิทธิเ์พียงรำยเดียว สัญญำของผู้ให้เช่ำ

19 จ้ำงผลิตรำยกำร "สู้ทั้งน้ ำตำ" 13 ตอน 2,782,000.00 2,782,000.00 ธรุกิจ บริษัท ฐำนันดร 4 จ ำกัด 2,782,000.00 บริษัท ฐำนันดร 4 จ ำกัด 2,782,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ สท022/2562

20 เช่ำลิขสิทธิร์ำยกำร "Our Shocking World" Ep.#21 - 50 990,000.00 990,000.00 ธรุกิจ Young & Contents Co., Ltd. 990,000.00 Young & Contents Co., Ltd. 990,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำของผู้ให้เช่ำ

21 จ้ำงด ำเนินกำรแปล-พำกย์ และมิกซ์เสียงพร้อมภำพรำยกำร Trick & True จ ำนวน 16 ตอน 291,040.00 291,040.00 ธรุกิจ บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จ ำกัด 291,040.00 บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จ ำกัด 291,040.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ สท023/2562

ฝ่ำยธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน

22 จ้ำงบริกำรรับ-ส่งเอกสำรและเทป รำยกำรไนน์เอ็นเตอร์เทน 4,000.00 4,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมยศ ปทัมะ 3,600.00 นำยสมยศ ปทัมะ 3,600.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

23 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตสกู๊ปรำยกำรไนน์เอ็นเตอร์เทน 1,500.00 1,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท ไดโซ ซังเกียว(ประเทศไทย) จ ำกัด 420.00 บริษัท ไดโซ ซังเกียว(ประเทศไทย) จ ำกัด 420.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. สำขำพระรำม 9 756.00 เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. สำขำพระรำม 9 756.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

24 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตรำยกำรบนส่ือออนไลน์ 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท โฟโต้ ไฟล์ จ ำกัด 5,000.00 บริษัท โฟโต้ ไฟล์ จ ำกัด 5,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2562

ตำมระเบยีบ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 พฤษภำคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

25 จ้ำงบริกำรภำพนิ่งในกำรผลิตรำยกำรในฝ่ำยธรุกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 3,210.00 3,210.00 ตกลงรำคำ นำยธนชัย แสงเดือน 3,000.00 นำยธนชัย แสงเดือน 3,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

26 จัดซ้ือน้ ำมันส ำหรับเดินทำงผลิตในฝ่ำยธรุกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 40,000.00 40,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 13,630.00 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 13,630.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

27 จ้ำงบริกำรพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง 70,620.00 - ตกลงรำคำ บริษัท บพีี อโฟรไดท์ จ ำกัด 70,620.00 บริษัท บพีี อโฟรไดท์ จ ำกัด 70,620.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

28 จ้ำงบริกำรพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง สุดสัปดำห์ 42,800.00 - ตกลงรำคำ บริษัท เฮงเฮงร่ ำรวย จ ำกัด 42,800.00 บริษัท เฮงเฮงร่ ำรวย จ ำกัด 42,800.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

29 จ้ำงบริกำรำพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง 21,400.00 - ตกลงรำคำ บริษัท เฮงเฮงร่ ำรวย จ ำกัด 21,400.00 บริษัท เฮงเฮงร่ ำรวย จ ำกัด 21,400.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

30 จ้ำงบริกำรพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง 107,000.00 - ตกลงรำคำ บริษัท ปนัดดำ อะรำว เดอะ เวิล์ด จ ำกัด 107,000.00 บริษัท ปนัดดำ อะรำว เดอะ เวิล์ด จ ำกัด 107,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยปฏบิตักิำรวิศวกรรม

ส่วนอุปกรณ์และซ่อมบ ำรุง

31 จ้ำงซ่อมกล้องโทรทัศน์ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,309.00 9,309.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท ซัพพลำย 9,309.00 บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท ซัพพลำย 9,309.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

32 จ้ำงซ่อมกล้องโทรทัศน์ จ ำนวน 1 รำยกำร 16,799.00 16,799.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท ซัพพลำย 16,799.00 บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท ซัพพลำย 16,799.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

33 จ้ำงซ่อมกล้องโทรทัศน์ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,729.00 15,729.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท ซัพพลำย 15,729.00 บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท ซัพพลำย 15,729.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

34 จ้ำงซ่อมกล้องโทรทัศน์ จ ำนวน 1 รำยกำร 19,795.00 19,795.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท ซัพพลำย 19,795.00 บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท ซัพพลำย 19,795.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

35 จัดซ้ืออะไหล่คีย์บอร์ด จ ำนวน 1 รำยกำร 9,180.00 9,180.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 9,180.60 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 9,180.60 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

36 จัดซ้ืออะไหล่ FEFERENCE MONITOR จ ำนวน 1 รำยกำร 18,190.00 18,190.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 18,190.00 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 18,190.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

37 จัดซ้ืออะไหล่อะแดปเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,290.00 2,290.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 2,290.00 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 2,290.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

38 จัดซ้ืออะไหล่เม้ำส์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,580.01 4,580.01 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 4,580.01 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 4,580.01 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

39 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ตัดต่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,523.00 9,523.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 9,523.00 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 9,523.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

40 จัดซ้ืออะไหล่ Cache Battery จ ำนวน 1 รำยกำร 19,795.00 19,795.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 19,795.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 19,795.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

41 จัดซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ Mac Book Pro จ ำนวน 1 รำยกำร 12,947.00 12,947.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 12,947.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 12,947.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

42 จัดซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์กรำฟิค จ ำนวน 1 รำยกำร 6,955.00 6,955.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 6,955.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 6,955.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส่วนควบคุมสัญญำณวิทยุ

43 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยำนยนต์ เพื่อใช้ในงำนจัดหำอะไหล่ 400.00 400.00 ตกลงรำคำ บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด 400.00 บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด 400.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

44 จัดซ้ืออุปกรณ์อะไหล่ Main Breaker ไฟฟ้ำชนิด 3 เฟส ขนำดกระแส 400 Amp 11,128.00 11,128.00 ตกลงรำคำ บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 11,128.00 บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 11,128.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส่วนไฟฟ้ำก ำลัง

45 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศอำคำรทีวีและอำคำรปฏบิติักำรฯ 17,548.00 17,548.00 ตกลงรำคำ บริษัท เจษฏำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 17,548.00 บริษัท เจษฏำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 17,548.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

46 จ้ำงซ่อมพร้อมอะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศ อำคำรอ ำนวยกำร 2 13,161.00 13,161.00 ตกลงรำคำ บริษัท เจษฏำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 13,161.00 บริษัท เจษฏำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 13,161.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

47 จัดซ้ือ "Honeywell" LCD  Digital Room Thermostat 5,350.00 5,350.00 ตกลงรำคำ หจก.น ำโชคเจริญ ซัพพลำย 5,350.00 หจก.น ำโชคเจริญ ซัพพลำย 5,350.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

48 จัดซ้ือน้ ำยำท ำควำมเย็น อำร์-22 จ ำนวน 2 รำยกำร 12,037.50 12,037.50 ตกลงรำคำ บริษัท เจษฏำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 12,037.50 บริษัท เจษฏำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 12,037.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

49 จัดซ้ือค่ำสำรเคมีปรับสภำพน้ ำระบบ Chiller water cooled อำคำรโทรทัศน์ฯ 9,148.50 9,148.50 ตกลงรำคำ บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 9,148.50 บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 9,148.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

50 จัดซ้ือมอเตอร์เทรน RT455-612/380-5/8Cฯ จ ำนวน 8 รำยกำร 9,790.50 9,790.50 ตกลงรำคำ บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 9,790.50 บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 9,790.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยคลื่นวิทยุ FM 95 MHz

51 จ้ำงเขียนบทละครวิทยุ เร่ือง พระยำกงพระยำพำน 20,000.00 20,000.00 ตกลงรำคำ นำยสรนันทน์  ร.เอกวัฒน์  20,000.00 นำยสรนันทน์  ร.เอกวัฒน์  20,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำง ลว.30 เม.ย. 62

52 จ้ำงเขียนบทละครวิทยุ เร่ือง รักอลวน 20,000.00 20,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวปยิลักษณ์  ตันติศรีสกุล 20,000.00 นำงสำวปยิลักษณ์  ตันติศรีสกุล 20,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำง ลว.30 เม.ย. 62

ฝ่ำยคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz

53 จ้ำงพัฒนำ Application คล่ืนวิทยุ FM 97.5 MHz ป ี2562 270,000.00 242,548.31 ตกลงรำคำ บริษัท เอนโนแอคติค จ ำกัด 211,902.80       บริษัท เอนโนแอคติค จ ำกัด 211,902.80      คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด

บริษัท อิฐบอ็กซ์ดีไซน์ จ ำกัด 256,588.14       

บริษัท อำร์ อำร์ค เทค จ ำกัด 259,154.00

ฝ่ำยคลื่นวิทยุ FM 99 MHz

54 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ จ ำนวน 92 ฉบบั ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2562 1,350.00 1,350.00 ตกลงรำคำ นำยวิศณุ  เอมโอช 1,350.00 นำยวิศณุ  เอมโอช 1,350.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

55 จัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบนิโดยสำร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี ่50 ที่นั่ง 149,800.00 143,440.00 ตกลงรำคำ บริษัท กำรบนิกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 143,440.00       บริษัท กำรบนิกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 143,440.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

56 จ้ำงบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 6 คัน 54,570.00 54,570.00 ตกลงรำคำ หจก.ศรีสวัสด์ิ ทรำเวล แอนด์ ทัวร์ 54,570.00         หจก.ศรีสวัสด์ิ ทรำเวล แอนด์ ทัวร์ 54,570.00        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

57 จ้ำงบริกำรกิจกรรมด ำน้ ำ จ ำนวน 50 คน 45,000.00 45,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ไพเรทคิงส์ ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล จ ำกัด 45,000.00         บริษัท ไพเรทคิงส์ ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล จ ำกัด 45,000.00        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

58 จ้ำงผลิตเส้ือกิจกรรม 55 ตัว 7,150.00 7,150.00 ตกลงรำคำ นำงสรัญญำ  เพ่งจินดำวงศ์ 7,150.00          นำงสรัญญำ  เพ่งจินดำวงศ์ 7,150.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

59 จ้ำงผลิตไวนิล 1,000.00 1,000.00 ตกลงรำคำ นำยธรีะ  ทุมรัตน์ 500.00             นำยธรีะ  ทุมรัตน์ 500.00            คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

60 จ้ำงบริกำรสนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม จ ำนวน 4 สนำม 74,900.00 74,900.00 ตกลงรำคำ บริษัท เจท สตำร์ ซุปเปอร์สปอร์ต เซ็นเตอร์ จ ำกัด 74,900.00         บริษัท เจท สตำร์ ซุปเปอร์สปอร์ต เซ็นเตอร์ จ ำกัด 74,900.00        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

61 จ้ำงผลิตปำ้ยไวนิลและสต๊ิกเกอร์ 27,500.00 27,140.55 ตกลงรำคำ บริษัท ดับบลิว ทู เอส แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด 27,140.55         บริษัท ดับบลิว ทู เอส แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด 27,140.55        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

62 จ้ำงบริกำรโต๊ะ เก้ำอี้ ร้ัวกั้น และพัดลม 25,000.00 23,850.30 ตกลงรำคำ บริษัท หัวหิน อีเว้น ซัพพลำย จ ำกัด 23,850.30         บริษัท หัวหิน อีเว้น ซัพพลำย จ ำกัด 23,850.30        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

63 จ้ำงบริกำรที่จอดรถ 16,050.00 16,050.00 ตกลงรำคำ บริษัท มูนสตำร์ สตูดิโอ จ ำกัด 16,050.00         บริษัท มูนสตำร์ สตูดิโอ จ ำกัด 16,050.00        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

64 จ้ำงบริกำรเคร่ืองเสียง 15,000.00 15,000.00 ตกลงรำคำ นำยณรงค์  แก้วค ำ 15,000.00         นำยณรงค์  แก้วค ำ 15,000.00        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

65 จ้ำงช่ำงถ่ำย VDO พร้อมตัดต่อ 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ นำยณัฐธญั   ศรีสุวรรณ 5,000.00          นำยณัฐธญั   ศรีสุวรรณ 5,000.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

66 จ้ำงช่ำงภำพนิ่ง 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ นำยธนดนัย  น่วมขยัน 5,000.00          นำยธนดนัย  น่วมขยัน 5,000.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยคลื่นวิทยุ FM 100.5 MHz

67 จัดจ้ำงท ำส ำเนำเทปละครวิทยุคณะเกศทิพย์ (AM.1143 KHz) 802.50 802.50 ตกลงรำคำ บริษัท ห้องบนัทึกเสียงรุ่งสยำม จ ำกัด 802.50             บริษัท ห้องบนัทึกเสียงรุ่งสยำม จ ำกัด 802.50            คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

68 จัดจ้ำงบริกำรข่ำวสำรข้อมูลออนไลน์ 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 ไม่มี

69 จัดซ้ือเส้ือ กิจกรรม "ชีวิตที่เพียงพอ ตำมแบบพ่อที่พอเพียง ป ี3" 9,630.00 9,630.00 ตกลงรำคำ บริษัท โคลธส์ ทู ยู จ ำกัด 9,630.00          บริษัท โคลธส์ ทู ยู จ ำกัด 9,630.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

70 ค่ำปร้ินท์งำน Vinly (Outdoor) กิจกรรม "ชีวิตที่เพียงพอ ตำมแบบพ่อที่พอเพียง ป ี3" 321.00 321.00 ตกลงรำคำ บริษัท หยินเทียน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 321.00             บริษัท หยินเทียน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 321.00            คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

71 จัดเช่ำรถตู้ กิจกรรม"ชีวิตที่เพียงพอ ตำมแบบพ่อที่พอเพียง ป ี3" 16,320.00 16,320.00 ตกลงรำคำ คุณฐิติพรรณ กิตติสิทธิพ์ัชรำ 16,320.00         คุณฐิติพรรณ กิตติสิทธิพ์ัชรำ 16,320.00        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี


