สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562
ตำมระเบียบ บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

1

ส่วนจัดซื้อ
จัดซื้อฟิวเจอร์บอร์ด (พลาสติกลูกฟูก) ขนาด 130x245 ซม. หนา 3 มม. (สีขาว 350 แผ่น และสีดา
200 แผ่น) จานวน 550 แผ่น

2

จัดซื้อ External Harddisk 2 อัน

3

จ้างสร้างสนามแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT - ABU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2562
พร้อมจัดทาโปรแกรมนับคะแนนและระบบประมวลผล จานวน 1 งาน
จ้างจัดทาประเมินผลการรับรูส้ กู๊ปข่าวและข่าวของ สปสช รวม 4 ภาคทั่วไทย จานวน 1 งาน

4
5

เช่าเครือ่ งพิมพ์ขนาดเล็กพร้อมหมึก แบบนับแผ่น จานวน 20 เครือ่ ง ระยะเวลาเช่า 36 เดือน
- คิดอัตราจานวนขั้นต่า 100,000 แผ่น/เดือน ราคาแผ่นละ 0.27 บาท

วงเงินงบประมำณ
(รวมภำษี)
34,240.00

วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง

รำคำกลำง
(รวมภำษี)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

7
8

จ้างปรับปรุงห้องส่งสถานีวิทยุ จังหวัดยะลา

จ้างบริการผู้ทาหน้าที่ดูแลเสื้อผ้าเครือ่ งแต่งกายผู้ประกาศข่าว และพิธกี รรายการต่างๆ ของ สานักข่าวไทย
จ้างบริการทัวร์จัดทริปกิจกรรม Met World Tour No.23 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เลขที/่ วันที่ของสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ/จ้ำง

32,271.20

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

3,638.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ตกลงราคา

บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จากัด

4,173.00

3,680.80

ตกลงราคา

214,000.00

ตกลงราคา

บริษัท โฟทีก้า จากัด
บริ
ัท อิยนเทคนิ
เทอนัคพระนครศรี
ล คอมพิวท์อคอร์
วิทษยาลั
ยุธยาปอเรชั่น จากัด

60,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
1,521,540.00

200,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
60,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
1,521,540.00

ตกลงราคา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุป๊ จากัด

481,500.00

481,500.00

535,000.00

534,988.77

ประกวดราคา

บริษัท ศรีตรัง เอ็นจิเนียริง่ จากัด
บริษัท เอส.พี.เซาท์เทิร์น เซ็นทรัล
เอ็นจิเนียริง่ จากัด

534,757.11 บริษัท ศรีตรัง เอ็นจิเนียริง่ จากัด

534,757.11 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 027/2562

ห้างหุ้นส่วนจากัด เคเค คอสตูม

898,800.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เคเค คอสตูม

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 030/2562

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 028/2562

898,800.00

898,800.00

1,350,000.00

สาธารณรัฐออสเตรีย และประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 12-19 กรกฎาคม 2562 จานวน 1 งาน
- ค่าตั๋วเครือ่ งบิน

ประกวดราคา

3,638.00 บริษัท โฟทีก้า จากัด
3,680.80 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
200,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
60,000.00 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ไม่มีภาษีฯ)
บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุป๊ จากัด
1,040,040.00

200,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

บริษัท ท็อป ไทย ฮอลิเดย์ส จากัด

(ไม่มีภาษีฯ)

60,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
(ไม่มีภาษีฯ)
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
1,040,040.00

ไม่มี
สัญญาเช่าเลขที่ 029/2562

534,875.88

540,000.00 บริษัท ท็อป ไทย ฮอลิเดย์ส จากัด
(ไม่มีภาษี)

802,500.00

ไม่มี
ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.042/2562

(ไม่มีภาษีฯ)

898,800.00

พิเศษ
540,000.00

- ค่าบริการ

32,271.20 บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

34,240.00

- คิดอัตราจานวน 100,000 แผ่นขึ้นไป ราคาแผ่นละ 0.25 (ตามใช้งานจริง)
6

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซื้อ/จ้ำง

540,000.00
(ไม่มีภาษี)

บริษัท เพอร์เฟค เบลนด์ ทราเวล จากัด

540,000.00

บริษัท ท็อป ไทย ฮอลิเดย์ส จากัด

(ไม่มีภาษีฯ)
800,895.00 บริษัท ท็อป ไทย ฮอลิเดย์ส จากัด

บริษัท เพอร์เฟค เบลนด์ ทราเวล จากัด

802,500.00

800,895.00

9

ฝ่ำยธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน
จ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและเทป รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน

8,000.00

8,000.00

ตกลงราคา

นายสมยศ ปัทมะ

7,460.00 นายสมยศ ปัทมะ
(ไม่มีภาษีฯ)

7,460.00
(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

10
11

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสกู๊ปรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน
จ้างบริการภาพนิ่งในการผลิตรายการในฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน

2,000.00
3,210.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด
นายธนชัย แสงเดือน

40,000.00

ตกลงราคา

บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)

1,215.00
3,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
15,060.00

ไม่มี
ไม่มี

จัดซื้อน้ามันสาหรับเดินทางผลิตในฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน
จ้างบริการจัดหาพิธกี รรายการตกมันส์บนั เทิง และรายการตกมันส์บนั เทิง สุดสัปดาห์

1,215.00 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด
3,000.00 นายธนชัย แสงเดือน
(ไม่มีภาษีฯ)
15,060.00 บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

12

2,000.00
3,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
40,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 026/2562

181,900.00

-

ตกลงราคา

บริษัท ปนัดดา อะราว เดอะ เวิลด์ จากัด

181,900.00 บริษัท ปนัดดา อะราว เดอะ เวิลด์ จากัด

181,900.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 027/2562

64,200.00
82,390.00
67,410.00
10,700.00
42,800.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 028/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 029/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 025/2562
ไม่มี
ไม่มี

10,700.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

2,236,300.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาเลขที่ ฝน 002/2562

19,260.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

13
14
15
16
17
18

จ้างบริการจัดหาพิธกี รรายการตกมันส์บนั เทิง สุดสัปดาห์
จ้างบริการจัดหาพิธกี รรายการตกมันส์บนั เทิง
จ้างทาถ้วยรางวัลในงานประกาศผลรางวัล NINE ENTERTAIN AWARDS 2019 จานวน 1 งาน
จ้างบริการจัดหาศิลปินแสดงในงานประกาศผลรางวัลNINE ENTERTAIN AWARDS 2019 จานวน 1 งาน
จ้างบริการจัดหาศิลปินแสดงในงานประกาศผลรางวัล
NINE ENTERTAIN AWARDS2019 จานวน 1 งาน

64,200.00
82,390.00
74,900.00
10,700.00
42,800.00

67,410.00
10,700.00
42,800.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ธุรกิจ
ธุรกิจ

บริษัท เฮงเฮงร่ารวย จากัด
บริษัท บีพี อโฟร์ไดท์ จากัด
บริษัท เอเซีย ไฟน์ อาร์ท จากัด
บริษัท วอร์นเนอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท วอท เดอะ ดัก จากัด

64,200.00
82,390.00
67,410.00
10,700.00
42,800.00

19

จ้างบริการจัดหาศิลปินแสดงในงานประกาศผลรางวัล
NINE ENTERTAIN AWARDS 2019 จานวน 1 งาน

10,700.00

10,700.00

ธุรกิจ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

10,700.00 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

20

จ้างบริการจัดเตรียมงานประกาศผลรางวัล NINE ENTERTAIN AWARDS 2019

2,236,300.00

2,236,300.00

ธุรกิจ

บริษัท ฮิวแมนเอ็กซ์เพิร์ทซ์ จากัด
บริษัท มันดี โปรดักชั่น จากัด

2,236,300.00 บริษัท ฮิวแมนเอ็กซ์เพิร์ทซ์ จากัด
2,396,800.00

บริษัท ทีอาร์ วาลา จากัด

2,439,600.00

21

จ้างบริการอุปกรณ์เครนสาหรับบันทึกเทปงานประกาศผลรางวัล NINE ENTERTAIN AWARDS 2019

20,000.00

19,260.00

ธุรกิจ

บริษัท ข้าวจิ๊บมูฟวี่ จากัด

บริษัท เฮงเฮงร่ารวย จากัด
บริษัท บีพี อโฟร์ไดท์ จากัด
บริษัท เอเซีย ไฟน์ อาร์ท จากัด
บริษัท วอร์นเนอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท วอท เดอะ ดัก จากัด

19,260.00 บริษัท ข้าวจิ๊บมูฟวี่ จากัด

ลำดับ

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ
(รวมภำษี)

รำคำกลำง
(รวมภำษี)

วิธีจัดซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซื้อ/จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที/่ วันที่ของสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ/จ้ำง

ฝ่ำยปฏิบตั กิ ำรวิศวกรรม
ส่วนอุปกรณ์และซ่อมบารุง
22

จัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สตรีมมิ่ง จานวน 1 รายการ

23
24
25

8,025.00

8,025.00

ตกลงราคา

บริษัท แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย
จากัด (สานักงานใหญ่)
บริษัท แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย
จากัด (สานักงานใหญ่)
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด

จัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ Mac Book Pro

19,581.00

19,581.00

ตกลงราคา

จัดซื้ออะไหล่เครน จานวน 1 รายการ
จ้างซ่อม Note Book จานวน 1 รายการ
จ้างซ่อม ATEN CAT5 VGA REPATER VB522 จานวน 1 รายการ

19,902.00

19,902.00

ตกลงราคา

10,700.00
8,239.00
5,885.00
6,848.00
950.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
นพดล Electronices & Electrical
Engineering Service Center

8,025.00 บริษัท แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย
จากัด (สานักงานใหญ่)
19,581.00 บริษัท แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย
จากัด (สานักงานใหญ่)
19,902.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
10,700.00 หจก.กนกรักษ์
8,239.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
5,885.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
6,848.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
950.00 นพดล Electronices & Electrical Engineering

8,025.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

19,581.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

19,902.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
10,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
8,239.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
5,885.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
6,848.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
950.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

10,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

15,515.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
1,765.50 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
14,873.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
8,025.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี

จากัด (สานักงานใหญ่)
1,900.00 บริษัท เอสดีไอ อีดิท ซิสเท็ม จากัด (สนญ.)
8,453.00 หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)

1,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
8,453.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี

9,148.50 บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จากัด
9,426.70 บริษัท เจษฎากรการไฟฟ้า จากัด
13,278.70 บริษทั เจษฎากรการไฟฟ้า จากัด

9,148.50 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
9,426.70 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
13,278.70 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

2,065.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
3,263.50 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
4,654.50 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
5,029.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
770.40 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

28
29

จัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
จัดซื้ออะไหล่สาหรับปรับปรุงห้องส่งเพื่องาน Online จานวน 1 รายการ
จัดซื้ออะไหล่ LCD TV จานวน 1 รายการ

10,700.00
8,239.00
5,885.00
6,848.00
950.00

30

จัดซื้ออะไหล่ขาตั้งกล้อง จานวน 1 รายการ

10,700.00

10,700.00

ตกลงราคา

บริษัท ซีแอล.อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
(สานักงานใหญ่)

31
32
33

จัดซื้ออะไหล่ Stoarage Server จานวน 1 รายการ
จัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
จัดซื้ออะไหล่เครือ่ งตัดต่อ จานวน 1 รายการ

15,515.00
1,765.50

15,515.00
1,765.50

ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด

34

จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์ จานวน 1 รายการ

14,873.00
8,025.00

14,873.00
8,025.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย
จากัด (สานักงานใหญ่)

35
36

จัดซื้ออะไหล่ไฟเวทีระบบ จานวน 1 รายการ
จัดซื้ออะไหล่ Power Supply จานวน 1 รายการ

1,900.00
8,453.00

1,900.00
8,453.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท เอสดีไอ อีดิท ซิสเท็ม จากัด (สนญ.)
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)

37

ส่วนไฟฟ้ากาลัง
จัดซื้อสารเคมีปรับสภาพน้า Chill water cooled อาคารทีวี

9,148.50

9,148.50

ตกลงราคา

บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จากัด

9,426.70
13,278.70

9,426.70
13,278.70

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท เจษฎากรการไฟฟ้า จากัด
บริษัท เจษฎากรการไฟฟ้า จากัด

2,065.00
3,263.50
4,654.50

2,065.00
3,263.50
4,654.50

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท เมืองไฟฟ้า จากัด
บริษัท รัตนพล จากัด (สานักงานใหญ่)
บริษัท รัตนพล จากัด (สานักงานใหญ่)

2,065.00 บริษัท เมืองไฟฟ้า จากัด
3,263.50 บริษัท รัตนพล จากัด (สานักงานใหญ่)
4,654.50 บริษทั รัตนพล จากัด (สานักงานใหญ่)

5,029.00
770.40

5,029.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท รัตนพล จากัด (สานักงานใหญ่)
บริษัท นาเจริญกรุงเทพ จากัด (สานักงานใหญ่)

5,029.00 บริษัท รัตนพล จากัด (สานักงานใหญ่)
770.40 บริษัท นาเจริญกรุงเทพ จากัด (สานักงานใหญ่)

ตกลงราคา

บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด

26
27

38
39
40
41
42
43
44
45

ซื้ออะไหล่เครือ่ งปรับอากาศอาคารปฏิบตั ิการ
จัดซื้ออะไหล่เครือ่ งปรับอากาศอาคารทีวีและอาคารปฏิบตั ิการ
ส่วนควบคุมสัญญาณวิทยุ
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ สาหรับตรวจซ่อมชุดคอนโทรลไฟฟ้า ในระบบทาความเย็นในห้องเครือ่ งส่งฯ
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ สาหรับตรวจซ่อมมอเตอร์ปมั๊ น้า ในระบบทาความเย็นห้องเครือ่ งส่งฯ
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ สาหรับงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในห้องเครือ่ งส่งวิทยุ FM
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ ตรวจซ่อมปัม๊ ลม สาหรับงานซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์เครือ่ งส่งวิทยุฯ
จัดซื้อบูต๊ ยาง สาหรับตรวจซ่อมปัม๊ น้า ในระบบทาความเย็นของห้องเครือ่ งส่งวิทยุ FM
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในงานจัดหาอะไหล่ที่สถานีเครือ่ งส่งวิทยุ FM

400.00

770.40
400.00

300,000.00

300,000.00

ตกลงราคม

บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)

1,950.00
(ไม่มีภาษีฯ)

-

ตกลงราคา

นายวิศณุ เอมโอช

4,125.00

ตกลงราคา

นายสยาม จอมสูงเนิน

553.00

4,125.00
(ไม่มีภาษีฯ)
553.00

ตกลงราคา

บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

802.50
23,540.00
337,351.74

802.50
23,540.00
337,351.74

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท ห้องบันทึกเสียงรุง่ สยาม จากัด
บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด
บริษัท เอนโนแอคติค จากัด

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

Service Center
10,700.00 บริษัท ซีแอล.อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
(สานักงานใหญ่)
15,515.00 หจก.กนกรักษ์
1,765.50 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
14,873.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
8,025.00 บริษัท แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย

400.00 บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

สำนักข่ำวไทย
46

ค่าน้ามันรถยนต์

151,842.49 บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)

151,842.49

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

1,950.00 นายวิศณุ เอมโอช
(ไม่มีภาษีฯ)

1,950.00 คุณลักษณะตรงตามข้อตกลง
(ไม่มีภาษีฯ)

ไม่มี

4,125.00 นายสยาม จอมสูงเนิน
(ไม่มีภาษีฯ)
553.00 บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

4,125.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
(ไม่มีภาษีฯ)
553.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

ฝ่ายบรรณาธิการข่าว
47

ค่าหนังสือพิมพ์
ฝ่ำยคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz

48

จ้างบริการผ้าดาพร้อมติดตั้งและจัดเก็บ

49

จัดซื้อวัสดุสาหรับงานกิจกรรม Meet&Greet สินเจริญ

50
51
52

ฝ่ำยคลื่นวิทยุ FM 100.5 MHz
จัดจ้างทาสาเนาเทปละครวิทยุคณะเกศทิพย์ (AM.1143 KHz)
จัดจ้างบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ News Center
จัดจ้างพัฒนา Application คลื่นวิทยุ FM.100.5 MHz

802.50 บริษัท ห้องบันทึกเสียงรุง่ สยาม จากัด
23,540.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด
337,351.74 บริษทั เอนโนแอคติค จากัด

802.50
23,540.00
337,351.74

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

