
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ส่วนจัดซ้ือ

1 จัดซ้ืออุปกรณ์ประกอบฉากและไฟพาร์เพื่อประกอบฉากรายการข่าวในห้อง Studio 6 จ านวน 7 รายการ 61,225.40 61,225.40 ตกลงราคา บริษัท สหมงคล อีเล็คตริค จ ากัด 61,225.40 บริษัท สหมงคล อีเล็คตริค จ ากัด 61,225.40 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

2 จัดซ้ืออะไหล่ RF Pallet UHF ส าหรับเคร่ืองส่งโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บอ่ทอง จ.ชลบรีุ จ านวน 1 ชุด 208,650.00 208,650.00 ตกลงราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 208,650.00 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 208,650.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.048/2562

3 จัดซ้ือ SSL Certificate ส าหรับใช้งานกับ Web Site บมจ.อสมท จ านวน 2 รายการ (ระยะเวลา 2 ป)ี 85,000.00 80,250.00 ตกลงราคา บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) จ ากัด 80,250.00          บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) จ ากัด 80,250.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 136,211.00        

4 จัดซ้ือและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ส าหรับส านักงาน อสมท ภาคเหนือ 305,000.00            287,243.83 ตกลงราคา การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 287,243.83 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 287,243.83 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

5 จ้างย้ายเคร่ืองส่งวิทยุ จ.ชัยภมูิ จ านวน 1 งาน 107,000.00 107,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์พีทาวเวอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น 107,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์พีทาวเวอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น 107,000.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

6 จ้างจัดท าประเมินผลการรับรู้สกู๊ปข่าวและข่าวของ สปสช รวม 4 ภาคทั่วไทย จ านวน 1 งาน 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 60,000.00 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 60,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

7 จ้างบริษัททัวร์เข้าชมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Robocon 2019 ณ เมืองอูลานบาตอร์ 

ประเทศมองโกเลีย จ านวน 1 งาน

374,500.00 296,772.00 ตกลงราคา บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 296,772.00 บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 296,772.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ ท.047/2562

8 จ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจ าส านักข่าวไทย (40 คน) จ านวน 1 งาน 10,000,000.00 9,750,353.60 ประกวดราคา บริษัท อี ที อี เมเนจเมนท์ จ ากัด 8,191,920.00      บริษัท อี ที อี เมเนจเมนท์ จ ากัด 8,191,920.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาจ้างเลขที่ 032/2562

ฝ่ำยธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน

9 จ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและเทป รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายสมยศ ปทัมะ 2,650.00           นายสมยศ ปทัมะ 2,650.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

นายเมธ ีปรางค์ทองค า 400.00              นายเมธ ีปรางค์ทองค า 400.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

นายสมชาย แก้วมณี 250.00              นายสมชาย แก้วมณี 250.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสกู๊ปรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 757.00              บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 757.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

11 จ้างบริการภาพนิ่งในการผลิตรายการในฝ่ายธรุกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา นายธนชัย แสงเดือน 3,000.00           นายธนชัย แสงเดือน 3,000.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

12 จัดซ้ือน้ ามันส าหรับเดินทางผลิตในฝ่ายธรุกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 16,822.83          บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 16,822.83         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

13 จ้างบริการจัดหาพิธกีรรายการตกมันส์บนัเทิง และรายการตกมันส์บนัเทิง สุดสัปดาห์ 178,690.00 - ตกลงราคา บริษัท ปนัดดา อะราว เดอะ เวิลด์ จ ากัด 178,690.00        บริษัท ปนัดดา อะราว เดอะ เวิลด์ จ ากัด 178,690.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 032/2562

14 จ้างบริการจัดหาพิธกีรรายการตกมันส์บนัเทิง และรายการตกมันส์บนัเทิง สุดสัปดาห์ 118,770.00 - ตกลงราคา บริษัท บพีี อโฟร์ไดท์ จ ากัด 118,770.00 บริษัท บพีี อโฟร์ไดท์ จ ากัด 118,770.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 033/2562

15 จ้างบริการจัดหาพิธกีรรายการตกมันส์บนัเทิง สุดสัปดาห์ 42,800.00 - ตกลงราคา บริษัท เฮงเฮงร่ ารวย จ ากัด 42,800.00 บริษัท เฮงเฮงร่ ารวย จ ากัด 42,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 031/2562

16 จ้างบริการจัดหาพิธกีรรายการตกมันส์บนัเทิง 21,400.00 - ตกลงราคา บริษัท เฮงเฮงร่ ารวย จ ากัด 21,400.00 บริษัท เฮงเฮงร่ ารวย จ ากัด 21,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 034/2562

17 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม พลังเล็กเปล่ียนโลกป ี7 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด 8,169.00           บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด 8,169.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ฝำย 9 MCOT HD

18 เช่าลิขสิทธิร์ายการสารคดีสัตว์ จ านวน 4 เร่ือง ของบริษัท Artico Distribution Intl, S.L. 272,250.00 272,250.00 ธรุกิจ บริษัท Artico Distribution Intl, S.L. 272,250.00        บริษัท Artico Distribution Intl, S.L. 272,250.00       เจ้าของลิขสิทธิ์ สัญญาของผู้รับจ้าง

19 เช่าลิขสิทธิร์ายการสารคดีสัตว์ จ านวน 5 เร่ือง ของบริษัท Albatross World Sales GmbH 693,000.00 693,000.00 ธรุกิจ บริษัท Albatross World Sales GmbH 693,000.00        บริษัท Albatross World Sales GmbH 693,000.00       เจ้าของลิขสิทธิ์ สัญญาของผู้รับจ้าง

20 จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏบิติังานและผู้ด าเนินรายการของรายการ “คุยรอบทิศ” จ านวน 21 เทป 898,800.00 898,800.00 ธรุกิจ บริษัท กาแฟด า จ ากัด 898,800.00 บริษัท กาแฟด า จ ากัด 898,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาจ้างเลขที่ สท030/62

ฝ่ำย MCOT ACADEMY

21 จ้างท าเล่มหนังสือประกอบการอบรม              12,345.66              12,345.66 ตกลงราคา หจก.ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์           12,345.66 หจก.ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์          12,345.66 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

22 จ้างถ่ายเอกสารเอกสารประกอบการอบรม                2,020.16                2,020.16 ตกลงราคา หจก.พิมพ์เงินพิมพ์ทอง            2,020.16 หจก.พิมพ์เงินพิมพ์ทอง           2,020.16 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

23 จ้างท าเล่มหนังสือส่งมอบงาน                  642.00                  642.00 ตกลงราคา หจก.ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์               642.00 หจก.ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์              642.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

24 จ้างพิมพ์ประกาศนียบตัร                2,546.60                2,546.60 ตกลงราคา บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ากัด            2,546.60 บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ากัด           2,546.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

25 จ้างช่างภาพถ่ายภาพนิ่ง                8,000.00                8,000.00 ตกลงราคา นายวีรศักด์ิ เพิ่มพูน            8,000.00 นายวีรศักด์ิ เพิ่มพูน           8,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

26 จัดซ้ือกระดาษทิชชู่ ยี่ห้อ Cellox                  117.00                  117.00 ตกลงราคา บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล  จ ากัด               117.00 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล  จ ากัด              117.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

27 จัดซ้ือปากกา ยี่ห้อ M&G                1,500.00                1,500.00 ตกลงราคา บริษัท สมใจ(พระราม9)  จ ากัด            1,500.00 บริษัท สมใจ(พระราม9)  จ ากัด           1,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

28 จัดซ้ือสมุด                3,100.00                3,100.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด            3,100.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด           3,100.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

29 จัดซ้ือซองเอกสารพลาสติกใส ยี่ห้อ ONE                1,165.00                1,165.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด            1,165.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด           1,165.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

30 จัดซ้ือกระดาษ A4 IDEA MAX                  489.00                  489.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด               489.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด              489.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2562

ตำมระเบยีบ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 กรกฎำคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

31 จัดซ้ืออินเด็กซ์พลาสติก Flamingo                  300.00                  300.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด               300.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด              300.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

32 จัดซ้ือแฟ้มสันรูด ONE                  125.00                  125.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด               125.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด              125.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

33 จัดซ้ือคลิบหนีบบตัร SANKO                  560.00                  560.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด               560.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด              560.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

34 จัดซ้ือถ่านอัลคาไลน์ AAA พานาโซนิค                  180.00                  180.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด               180.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด              180.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

35 จัดซ้ือถ่านอัลคาไลน์ AA พานาโซนิค                  180.00                  180.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด               180.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด              180.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

36 จัดซ้ือกระดาษ Post it 3M                  180.00                  180.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด               180.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด              180.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

37 จัดซ้ือปากกาเขียนซีดี                  134.00                  134.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด               134.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด              134.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

38 จัดซ้ือปากกาเขียนแผ่นใส                    49.00                    49.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด                49.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด               49.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

39 จัดซ้ือปา้ยโบรชัวร์                  170.00                  170.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด               170.00 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย)  จ ากัด              170.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

40 จัดซ้ือแฟลชไดรฟ์ USB SanDisk                1,926.00                1,926.00 ตกลงราคา บริษัท สตาร์เน็คท์ จ ากัด            1,926.00 บริษัท สตาร์เน็คท์ จ ากัด           1,926.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

41 จัดซ้ือถุงขยะ HERO                  420.00                  420.00 ตกลงราคา บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากัด               420.00 บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากัด              420.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

42 จัดซ้ือน้ ายาล้างจาน ชนิดเติม                    25.00                    25.00 ตกลงราคา บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากัด                25.00 บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากัด               25.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ส ำนักข่ำวไทย

43 ค่าน้ ามันรถยนต์ 300,000.00 300,000.00 ตกลงราคา บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 199,650.60        บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 199,650.60       คุณลักษณะตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ฝ่ายบรรณาธกิารข่าว

44 ค่าหนังสือพิมพ์ 2,015.00 - ตกลงราคา นายวิศณุ เอมโอช 2,015.00           นายวิศณุ เอมโอช 2,015.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ฝ่ำยปฏบิตักิำรวิศวกรรม

ส่วนอุปกรณ์และซ่อมบ ารุง

45 จัดซ้ืออะไหล่เม้าส์ไร้สาย จ านวน 1 รายการ 4,580.01 4,580.01 ตกลงราคา หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 4,580.01 หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 4,580.01 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

46 จัดซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ CG จ านวน 1 รายการ 6,955.00 6,955.00 ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 6,955.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 6,955.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

47 จัดซ้ืออะไหล่ Storage Server  จ านวน 1 รายการ 15,515.00 15,515.00 ตกลงราคา หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 15,515.00 หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 15,515.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

48 จัดซ้ืออะไหล่ Trunk maneger (intercom)  จ านวน 1 รายการ 16,371.00 16,371.00 ตกลงราคา หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 16,371.00 หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 16,371.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

49 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองตัดต่อ จ านวน 1 รายการ 14,445.00 14,445.00 ตกลงราคา หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 14,445.00 หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 14,445.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

50 จ้างซ่อมเครืองตัดต่อ  จ านวน 1 รายการ 13,375.00 13,375.00 ตกลงราคา หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 13,375.00 หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 13,375.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

51 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดต่อ  จ านวน 1 รายการ 16,906.00 16,906.00 ตกลงราคา หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 16,906.00 หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 16,906.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

52 จัดซ้ืออะไหล่ Storage Server จ านวน 1 รายการ 15,515.00 15,515.00 ตกลงราคา หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 15,515.00 หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 15,515.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

53 จัดซ้ืออะไหล่ Storage Server จ านวน 1 รายการ 19,795.00 19,795.00 ตกลงราคา หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 19,795.00 หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 19,795.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

54 จัดซ้ืออะไหล่ REMOTE CCU จ านวน 1 รายการ 14,659.00 14,659.00 ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 

จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

14,659.00 บริษัท แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย

 จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

14,659.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

55 จัดซ้ืออะไหล่ Server จ านวน 1 รายการ 11,235.00 11,235.00 ตกลงราคา บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)

11,235.00 บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)

11,235.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

56 จัดซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ CG จ านวน 1 รายการ 8,132.00 8,132.00 ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 8,132.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 8,132.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

57 จัดซ้ืออะไหล่ Storage Server จ านวน 1 รายการ 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)

16,050.00 บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)

16,050.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

58 จัดซ้ืออะไหล่เม้าส์ จ านวน 1 รายการ 4,900.60 4,900.60 ตกลงราคา หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 4,900.60 หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 4,900.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

59 จัดซ้ืออะไหล่ Mca Book Pro จ านวน 1 รายการ 11,770.00 11,770.00 ตกลงราคา หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 11,770.00 หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 11,770.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

60 จัดซ้ืออะไหล่ Server จ านวน 1 รายการ 13,375.00 13,375.00 ตกลงราคา หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 13,375.00 หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 13,375.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

61 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองรับโทรทัศน์ จ านวน 1 รายการ 950.00 950.00 ตกลงราคา นพดลอิเลเล็คทรอนิคส์ (ส านักงานใหญ่) 950.00 นพดลอิเลเล็คทรอนิคส์ (ส านักงานใหญ่) 950.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

62 จัดซ้ืออะไหล่ Storage Server จ านวน 1 รายการ 15,515.00 15,515.00 ตกลงราคา หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 15,515.00 หจก.กนกรักษ์ (ส านักงานใหญ่) 15,515.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ส่วนไฟฟ้าก าลัง

63 จัดซ้ือสารเคมีปรับสภาพน้ า Chill water cooled อาคารทีวี 9,148.50 9,148.50 ตกลงราคา บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 9,148.50           บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 9,148.50          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

64 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศอาคารปฏบิติัการฯ 19,484.70 19,484.70 ตกลงราคา บริษัท เจษฎากรการไฟฟ้า จ ากัด  19,484.70 บริษัท เจษฎากรการไฟฟ้า จ ากัด  19,484.70 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

65 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศอาคารทีวีและอาคารปฏบิติัการฯ 13,203.80 13,203.80 ตกลงราคา บริษัท เจษฎากรการไฟฟ้า จ ากัด  13,203.80 บริษัท เจษฎากรการไฟฟ้า จ ากัด  13,203.80 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

66 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศอาคารทีวีและอาคารปฏบิติัการฯ 17,655.00 17,655.00 ตกลงราคา บริษัท เจษฎากรการไฟฟ้า จ ากัด  17,655.00 บริษัท เจษฎากรการไฟฟ้า จ ากัด  17,655.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

67 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศอาคารอาคารปฏบิติัการฯ 6,955.00 6,955.00 ตกลงราคา บริษัท เจษฎากรการไฟฟ้า จ ากัด  6,955.00 บริษัท เจษฎากรการไฟฟ้า จ ากัด  6,955.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ส่วนควบคุมสัญญาณวิทยุ

68 จัดซ้ืออุปกรณ์อะไหล่ ส าหรับตรวจซ่อมมอเตอร์ปัม๊น้ า #2 ในระบบท าความเย็นของห้องเคร่ืองส่งวิทยุฯ 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท นีโอ โปร จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  9,630.00 บริษัท นีโอ โปร จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  9,630.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

69 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในงานจัดหาอะไหล่ที่สถานีเคร่ืองส่งวิทยุ FM 400.00 400.00 ตกลงราคา บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด 400.00 บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด 400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ส ำนักวิทยุ

ฝ่ายคล่ืนวิทยุ FM 95 MHz

70 จ้างเขียนบทละครวิทยุ  เร่ือง ครูข้างถนนคนใจเพชร 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายสรนันทน์  ร.เอกวัฒน์ 20,000.00          นายสรนันทน์  ร.เอกวัฒน์ 20,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 259/2562

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

71 จ้างเขียนบทละครวิทยุ  เร่ือง อลหม่านคนบา้นเดียวกัน 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นางสาวปยิลักษณ์  ตันติศรีสกุล 20000.00 นางสาวปยิลักษณ์  ตันติศรีสกุล 20,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ 259/2562

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

ฝ่ายคล่ืนวิทยุ FM 97.5 MHz

72 จ้างบริการผลิตรายการคล่ืนวิทยุ FM 97.5 MHz 63,000.00 63,000.00 ตกลงราคา บริษัท เกอร์เกอร์แห่งป ีจ ากัด (ส านักงานใหญ่) 63,000.00          บริษัท เกอร์เกอร์แห่งป ีจ ากัด (ส านักงานใหญ่) 63,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง FM97.5/001/2562

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

ฝ่ายคล่ืนวิทยุ FM 100.5 MHz

73 จ้างท าส าเนาเทปละครวิทยุคณะเกศทิพย์ (AM.1143 KHz) 802.50 802.50 ตกลงราคา บริษัท ห้องบนัทึกเสียงรุ่งสยาม จ ากัด 802.50              บริษัท ห้องบนัทึกเสียงรุ่งสยาม จ ากัด 802.50             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

74 จ้างบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ News Center              23,540.00 23,540.00 ตกลงราคา บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 23,540.00          บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 23,540.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

75 จัดซ้ือน้ ามัน กิจกรรม "แรลล่ี แลนด้ิงทูอีสาน ม่วนคักฮักอีสาน" 1,560.00 1,560.00 ตกลงราคา หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม 1,560.00           หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม 1,560.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 ไม่มี

76 จัดซ้ือน้ ามัน กิจกรรม "แรลล่ี แลนด้ิงทูอีสาน ม่วนคักฮักอีสาน" 940.00 940.00 ตกลงราคา หจก.ดวงทิพย์ปโิตรเลียม 940.00              หจก.ดวงทิพย์ปโิตรเลียม 940.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 

77 จัดซ้ือน้ ามัน กิจกรรม "แรลล่ี แลนด้ิงทูอีสาน ม่วนคักฮักอีสาน" 1,020.00 1,020.00 ตกลงราคา หจก.หงษ์ศิริชัย 1,020.00           หจก.หงษ์ศิริชัย 1,020.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 


