
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ส่วนจัดซ้ือ

1 จัดซ้ือหลอดไฟสตูดิโอ ยี่ห้อ OSRAM จ ำนวน 4 รำยกำร 16,820.40             16,820.40            ตกลงรำคำ บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โซลูชั่น เอเชีย จ ำกัด 16,820.40          บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โซลูชั่น เอเชีย จ ำกัด 16,820.40         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

2 จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ (UPS) EMPOW ZIR-D ขนำด 2000 VA. 1200 W. จ ำนวน 1 เคร่ือง 6,900.00               6,900.00             ตกลงรำคำ บริษัท เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) จ ำกัด 6,900.00           บริษัท เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) จ ำกัด 6,900.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

3 จัดซ้ือ External Hard disk ควำมจุ 1TB. จ ำนวน 2 อัน 2,974.60               2,974.60             ตกลงรำคำ บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 2,974.60           บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 2,974.60          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

4 จัดซ้ืออะไหล่ ส ำหรับเคร่ือง Storage Server ยี่ห้อ HP รุ่น HSV450 จ ำนวน 1 ชุด 123,050.00           123,050.00          ตกลงรำคำ บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ำกัด 120,000.00        บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จ ำกัด 120,000.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

5 จัดซ้ือ External Harddisk ควำมจุ 1 TB จ ำนวน 2 ตัว 4,280.00 2,974.60 ตกลงรำคำ บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด 4,066.00 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 2,974.60 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 2,974.60

6 จ้ำงย้ำยเคร่ืองใช้ส ำนักงำน จ ำนวน 1 งำน 19,260.00             19,260.00            ตกลงรำคำ บริษัท นิ่มซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกัด 18,000.00          บริษัท นิ่มซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกัด 18,000.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

7 จ้ำงย้ำยและติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 1 งำน 34,240.00             34,240.00            ตกลงรำคำ ร้ำน พี เอ็ม ที แอร์ เซอร์วิส 32,000.00          ร้ำน พี เอ็ม ที แอร์ เซอร์วิส 32,000.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

8 จ้ำงบคุคลภำยนอกจัดเตรียมข้อมูลประกอบเชิงลึกต่ำงๆ ส ำหรับจัดท ำเอกสำรน ำเสนอโครงกำร 

เพื่อยื่นขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรค์

 10,000.00

(ไม่มีภำษีฯ)

 10,000.00

(ไม่มีภำษีฯ)

ตกลงรำคำ นำงกุมำรี  วงศ์ษำสิงห์  10,000.00

(ไม่มีภำษีฯ)

นำงกุมำรี  วงศ์ษำสิงห์  10,000.00

(ไม่มีภำษีฯ)

คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

9 เช่ำอำคำรพำณิชย์ 3 ชั้นคร่ึง  1 คูหำ เพื่อต้ังสถำนีวิทยุฯ จ.นครพนม ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี 360,000.00 360,000.00 ตกลงรำคำ นำงสุนีรัตน์  พิทักษ์บรูพำ 360,000.00 นำงสุนีรัตน์  พิทักษ์บรูพำ 360,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 039/2562

10 จัดซ้ือซอฟต์แวร์ในเครือ Adobe จ ำนวน 80 License 2,854,021.70         2,851,122.00        ประกวดรำคำ บริษัท ซอฟท์เดบ ูจ ำกัด 2,795,000.00      บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 2,730,000.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 041/2562

บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 2,743,480.00      

11 จ้ำงบริกำรปรับปรุงส่ือดิจิทัล และบ ำรุงรักษำ ระยะเวลำ 12 เดือน (ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 ถึง

วันที่ 31 กรกฎำคม 2563)

577,800.00 577,800.00 พิเศษ บริษัท ยูไนเต็ด สตูดิโอ จ ำกัด 577,800.00        บริษัท ยูไนเต็ด สตูดิโอ จ ำกัด 577,800.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 037/2562

12 จ้ำงบริกำรทัวร์จัดทริปกิจกรรม "MET 107 EXTREME EXPERIENCE : F1 IN SINGAPORE 2019" 700,000.00 พิเศษ คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 040/2562

ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ จ ำนวน 1 งำน

 - ค่ำต๋ัวเคร่ืองบนิ 88,000.00 บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 110,000.00        บริษัท มำยเจอร์นีย์ แทรเวล จ ำกัด 88,000.00         

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

บริษัท เพอร์เฟค เบลนด์ ทรำเวล จ ำกัด 104,500.00        

(ไม่มีภำษีฯ)

บริษัท ท็อปไทย ฮอลิเดย์ส จ ำกัด 88,000.00          

(ไม่มีภำษีฯ)

บริษัท มำยเจอร์นีย์ แทรเวล จ ำกัด 96,800.00          

(ไม่มีภำษีฯ)

บริษัท เลทส์ ซี ฮอลิเดย์ จ ำกัด 88,000.00          

(ไม่มีภำษีฯ)

 - ค่ำบริกำร 594,000.00 บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 718,300.00        บริษัท มำยเจอร์นีย์ แทรเวล จ ำกัด 547,305.00       

บริษัท เพอร์เฟค เบลนด์ ทรำเวล จ ำกัด 544,500.00        

บริษัท ไลอ้อน สตำร์ ทรำเวิล แอนด์ ซัน จ ำกัด 702,900.00        

บริษัท ท็อปไทย ฮอลิเดย์ส จ ำกัด 563,783.00        

บริษัท มำยเจอร์นีย์ แทรเวล จ ำกัด 547,305.00        

บริษัท เลทส์ ซี ฮอลิเดย์ จ ำกัด 605,495.88        

ฝ่ำยธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน

13 จัดจ้ำงบริกำรรับ-ส่งเอกสำรและเทป รำยกำรไนน์เอ็นเตอร์เทน 7,000.00 7,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมยศ ปทัมะ 5,750.00           นำยสมยศ ปทัมะ 5,750.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

14 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตสกู๊ปรำยกำรไนน์เอ็นเตอร์เทน 1,000.00 1,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท โรบนิสัน จ ำกัด (มหำชน) 118.50              บริษัท โรบนิสัน จ ำกัด (มหำชน) 118.50             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

16 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรผลิตส่ืออนไลน์ 3,000.00 3,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท คำปำ ดิจิโฟโต้ จ ำกัด 1,904.60           บริษัท คำปำ ดิจิโฟโต้ จ ำกัด 1,904.60          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน สิงหำคม 2562

ตำมระเบยีบ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 สิงหำคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

17 จัดซ้ือน้ ำมันส ำหรับเดินทำงผลิตในฝ่ำยธรุกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 30,000.00 30,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 15,686.67          บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 15,686.67         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 030/2562

บริษัท ซัน 168 คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 1,460.00           บริษัท ซัน 168 คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 1,460.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด

18 จ้ำงบริกำรจัดหำพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง และรำยกำรตกมันส์บนัเทิง สุดสัปดำห์ 286,762.00 - ตกลงรำคำ บริษัท ปนัดดำ อะรำว เดอะ เวิลด์ จ ำกัด 286,762.00        บริษัท ปนัดดำ อะรำว เดอะ เวิลด์ จ ำกัด 286,762.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 037/2562

19 จ้ำงบริกำรจัดหำพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง และรำยกำรตกมันส์บนัเทิง สุดสัปดำห์ 95,230.00 - ตกลงรำคำ บริษัท บพีี อโฟร์ไดท์ จ ำกัด 95,230.00 บริษัท บพีี อโฟร์ไดท์ จ ำกัด 95,230.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 036/2562

20 จ้ำงบริกำรจัดหำพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง สุดสัปดำห์ 21,400.00 - ตกลงรำคำ บริษัท เฮงเฮงร่ ำรวย จ ำกัด 21,400.00 บริษัท เฮงเฮงร่ ำรวย จ ำกัด 21,400.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 039/2562

21 จ้ำงบริกำรจัดหำพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง 21,400.00 - ตกลงรำคำ บริษัท เฮงเฮงร่ ำรวย จ ำกัด 21,400.00 บริษัท เฮงเฮงร่ ำรวย จ ำกัด 21,400.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 038/2562

22 จ้ำงค่ำบริกำรรถตู้ ในกิจกรรมพจนศิลป ์ป ี4 5,350.00 5,350.00 ตกลงรำคำ นำยวินัย นุชอำรีย์ 5,000.00 นำยวินัย นุชอำรีย์ 5,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

23 จ้ำงผลิตปำ้ยโรลอัพ ในกิจกรรมพจนศิลป ์ป ี4 3,400.00 3,400.00 ตกลงรำคำ บริษัท หยินเทียน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 2,568.00 บริษัท หยินเทียน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 2,586.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

24 จัดซ้ือน้ ำมันส ำหรับเดินทำงในกิจกรรมพจนศิลป ์ป ี4 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หงษ์ศิริชัย 980.20 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หงษ์ศิริชัย 980.20 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ปตท. บริหำรธรุกิจค้ำปลีก จ ำกัด 1,000.00 บริษัท ปตท. บริหำรธรุกิจค้ำปลีก จ ำกัด 1,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

25 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตรำยกำร NightLife คืนนี้มีดำว ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดอะดิจิตอลเอสทีเอ็ม 3,600.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดอะดิจิตอลเอสทีเอ็ม 3,600.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้องภำพเจริญกรุงคัลเลอร์แล็บ 500.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้องภำพเจริญกรุงคัลเลอร์แล็บ 500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝำย 9 MCOT HD

26 ร่วมด ำเนินกำรในกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิแ์พร่ภำพแพร่เสียงรำยกำรถ่ำยทอดสดมวยไทยจ ำนวน 3 รำยกำร 96,974,100.00 96,974,100.00 ธรุกิจ บริษัท แม็กซ์ มวยไทย จ ำกัด 96,974,100.00 บริษัท แม็กซ์ มวยไทย จ ำกัด 96,974,100.00 เปน็เจ้ำของลิขสิทธิร์ำยกำร สัญญำของผู้รับจ้ำง

27 จ้ำงผลิตรำยกำร“สู้ทั้งน้ ำตำ” ซีซ่ัน 3 จ ำนวน 4 ตอน 856,000.00 856,000.00 ธรุกิจ บริษัท ฐำนันดร 4 จ ำกัด 856,000.00 บริษัท ฐำนันดร 4 จ ำกัด 856,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเลขที่ สท032/62 

28 จ้ำงผลิตฉำกรำยกำร "เจำะลึกทั่วไทย" 428,000.00 428,000.00 ธรุกิจ บริษัท อำร์ตฮับ จ ำกัด 428,000.00 บริษัท อำร์ตฮับ จ ำกัด 428,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเลขที่ สท033/62

29 จ้ำงแปลบทพร้อมพำกย์ลงเสียงเปน็ภำษำไทย และมิกซ์เสียงพร้อมภำพ ภำพยนตร์จีนเร่ืองยำว (ซีร่ีย์) 933,100.00 933,100.00 ธรุกิจ นำงสำวณัฐพร บ ำรุงวัด 933,100.00 นำงสำวณัฐพร บ ำรุงวัด 933,100.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเลขที่ สท034/62

2 เร่ือง จ ำนวน 86 ตอน (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

30 จ้ำงแปลบทพร้อมพำกย์ลงเสียงเปน็ภำษำไทย และมิกซ์เสียงพร้อมภำพ รำยกำร Our Shocking 

World 

จ ำนวน 30 ตอน

481,500.00 481,500.00 ธรุกิจ บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จ ำกัด 481,500.00 บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จ ำกัด 481,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเลขที่ สท035/62

31 จ้ำงแปลบทพร้อมพำกย์ลงเสียงเปน็ภำษำไทย และมิกซ์เสียงพร้อมภำพ ภำพยนตร์จีนเร่ืองยำว (ซีร่ีย์) 

3 เร่ือง จ ำนวน 140 ตอน

1,797,600.00 1,797,600.00 ธรุกิจ บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จ ำกัด 1,797,600.00 บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จ ำกัด 1,797,600.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเลขที่ สท036/62

ฝ่ำย MCOT ACADEMY

32 จดัจา้งวทิยากร (คุณศรัยฉัตร กุญชร จรีะแพทย)์ 30,865.38 30,865.38 ตกลงรำคำ บริษัท เอ็มซีดีดี จ ากัด 30,865.38 บริษัท เอ็มซีดีดี จ ากัด 30,865.38 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

33 จดัจา้งถ่ายภาพนิ่ง 8,000.00                8,000.00               ตกลงรำคำ นายวีรศักด์ิ เพิ่มพูน 8,000.00             นายวีรศักด์ิ เพิ่มพูน 8,000.00            คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

34 จดัจา้งพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม 7,757.50                7,757.50               ตกลงรำคำ หจก.ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ 7,757.50             หจก.ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ 7,757.50            คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

35 จดัซ้ือกระดาษทิชชู่ 150.00                   150.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 150.00               บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 150.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

36 จดัซ้ือซัลไลต์เลมอน ถุงเติม 40.00                     40.00                   ตกลงรำคำ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 40.00                 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 40.00                คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

37 จดัซ้ือถ่านอัลคาไลน์พานาโซนิค AAA 184.00                   184.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 184.00               บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 184.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

38 จา้งพิมพ์ประกาศนียบตัร 909.50                   909.50                 ตกลงรำคำ บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ากดั 909.50               บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ากดั 909.50              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

39 จดัซ้ือ FLASH DRIVE 128GB 1,160.00                1,160.00               ตกลงรำคำ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 1,160.00             บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 1,160.00            คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

40 จดัซ้ือปา้ยแขวน Congratulations 120.00                   120.00                 ตกลงรำคำ บริษัท โรบินสัน จ ากดั 120.00               บริษัท โรบินสัน จ ากดั 120.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

41 จดัซ้ือช่อดอกไม้พลาสติก 120.00                   120.00                 ตกลงรำคำ บริษัท โรบินสัน จ ากดั 120.00               บริษัท โรบินสัน จ ากดั 120.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

42 จดัซ้ือหนังสือพูดแบบนี้คนเข้าใจ คุยแบบนี้ใครก็ชอบ 663.00                   663.00                 ตกลงรำคำ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั 663.00               บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั 663.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

43 จดัซ้ือ FLASH DRIVE 16GB 690.00                   690.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ ากัด 690.00               บริษัท ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ ากัด 690.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

44 จดัซ้ือแฟ้มสันรูด 220.00                   220.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ ากัด 220.00               บริษัท ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ ากัด 220.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยปฏบิตักิำรวิศวกรรม

ส่วนอุปกรณ์และซ่อมบ ำรุง

45 จัดซ้ืออะไหล่ Storage Server จ ำนวน 1 รำยกำร 16,050.00 16,050.00 ตกลงรำคำ บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส (ส ำนักงำนใหญ่) 16,050.00 บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส (ส ำนักงำนใหญ่) 16,050.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

46 จัดซ้ืออะไหล่เครน  จ ำนวน 1 รำยกำร 16,692.00 16,692.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 16,692.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 16,692.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

47 จ้ำงซ่อมขำต้ังกล้อง จ ำนวน 1 รำยกำร 6,313.00 6,313.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินฟอร์เมชัน เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 6,313.00 บริษัท อินฟอร์เมชัน เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 6,313.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ส ำนักงำนใหญ่) (ส ำนักงำนใหญ่)

48 จ้ำงซ่อมขำต้ังกล้อง จ ำนวน 1 รำยกำร 6,313.00 6,313.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินฟอร์เมชัน เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 6,313.00 บริษัท อินฟอร์เมชัน เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 6,313.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ส ำนักงำนใหญ่) (ส ำนักงำนใหญ่)

49 จัดซ้ืออะไหล่ LCD TV จ ำนวน 1 รำยกำร 1,690.00 1,690.00 ตกลงรำคำ นพดลอิเล็คทรอนิคส์ (ส ำนักงำนใหญ่) 1,690.00 นพดลอิเล็คทรอนิคส์ (ส ำนักงำนใหญ่) 1,690.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

4,500.00 4,500.00 ตกลงรำคำ

6,420.00 6,420.00 ตกลงรำคำ



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

50 จ้ำงซ่อมขำต้ังกล้อง จ ำนวน 1 รำยกำร 8,500.00 8,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท ซีแอล.อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 8,500.00 บริษัท ซีแอล.อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 8,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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

51 จ้ำงซ่อม V/F  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) 

52 จ้ำงซ่อมกล้องโทรทัศน์ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,095.00 9,095.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท ซัพพลำย 9,095.00 บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท ซัพพลำย 9,095.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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

53 จัดซ้ืออะไหล่ STORAGE SERVER จ ำนวน 1 รำยกำร 15,515.00 15,515.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 15,515.00 หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 15,515.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

54 จัดซ้ืออะไหล่สำยอำกำศ และอะไหล่ไมโครโฟน จ ำนวน 2 รำยกำร 4,601.00 4,601.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 4,601.00 หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 4,601.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

55 จัดซ้ืออะไหล่ขำต้ังกล้อง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00 3,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ซีแอล.อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 3,000.00 บริษัท ซีแอล.อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 3,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ส ำนักงำนใหญ่) (ส ำนักงำนใหญ่) 

56 จัดซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,841.30 3,841.30 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 3,841.30 หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 3,841.30 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

57 จัดซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ตัดต่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 14,873.00 14,873.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 14,873.00 หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 14,873.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

58 จัดซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,682.60 7,682.60 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 7,682.60 หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 7,682.60 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

59 จัดซ้ืออะไหล่เม้ำส์คอมพิวเตอร์ตัดต่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,350.90 7,350.90 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 7,350.90 หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 7,350.90 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

60 จัดซ้ืออะไหล่ฮำร์ตดิสแม็กซ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 14,873.00 14,873.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 14,873.00 หจก.กนกรักษ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 14,873.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

61 จัดซ้ืออะไหล่ไฟฟ้ำส ำรองห้องเซิร์ฟเวอร์ DRC จ ำนวน 1 รำยกำร 3,745.00 3,745.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 3,745.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 3,745.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส่วนไฟฟ้ำก ำลัง

62 จ้ำงซ่อม UPS OB HD 18,190.00             18,190.00            ตกลงรำคำ บริษัท ทูบ ีอิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จ ำกัด 18,190.00          บริษัท ทูบ ีอิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จ ำกัด 18,190.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

63 จัดซ้ือสำรเคมีปรับสภำพน้ ำ Chill water cooled อำคำรทีวี 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

64 จัดซ้ือน้ ำมันเคร่ือง ฝำหม้อน้ ำ 781.00 781.00 ตกลงรำคำ เรือนชัยอะไหล่ยนต์ 781.00 เรือนชัยอะไหล่ยนต์ 781.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

65 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศอำคำรปฏบิติักำรฯ 8,303.20               8,303.20              ตกลงรำคำ บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด  8,303.20           บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด  8,303.20           คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

66 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศอำคำรปฏบิติักำรฯ 14,231.00             14,231.00            ตกลงรำคำ บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด  14,231.00          บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด  14,231.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส่วนควบคุมสัญญำณวิทยุ

67 จัดซ้ือวัสดุและอะไหล่ที่จ ำเปน็ส ำหรับกำรส่งกระจำยเสียงวิทยุระบบ FM 

 - จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยำนยนต์ เพื่อใช้ในงำนจัดหำอะไหล่ที่สถำนีเคร่ืองส่งวิทยุ FM 400.00 400.00 ตกลงรำคำ บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด 400.00 บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด 400.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - อุปกรณ์และอะไหล่ ส ำหรับตรวจซ่อมท่อของถังพักน้ ำในระบบท ำควำมเย็นของห้องเคร่ืองส่งวิทยุฯ และ 2,211.69 2,211.69 ตกลงรำคำ บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 2,211.69 บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 2,211.69 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

อะไหล่ ส ำหรับตรวจซ่อมชุด  Dehydrator 

ส ำนักข่ำวไทย

68 ค่ำน้ ำมันรถยนต์ 300,000.00 300,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) 166,930.19        บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) 166,930.19       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยบรรณำธกิำรข่ำว

69 ค่ำหนังสือพิมพ์ 2,015.00 - ตกลงรำคำ นำยวิศณุ เอมโอช 2,015.00           นำยวิศณุ เอมโอช 2,015.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส ำนักวิทยุ

ฝ่ำยคล่ืนวิทยุ FM 97.5 MHz

70 จ้ำงซ่อมเลนส์กล้องถ่ำยภำพ 6,723.88 6,723.88 ตกลงรำคำ บริษัท โซนี่ ไทย จ ำกัด 6,723.88 บริษัท โซนี่ ไทย จ ำกัด 6,723.88 มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ ไม่มี

ฝ่ำยคล่ืนวิทยุ FM 100.5 MHz

71 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 ไม่มี

72 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 ไม่มี

73 จ้ำงบริกำรพัฒนำ Application คล่ืน FM.100.5 MHz งวดที่ 1 84,337.40 84,337.40 ตกลงรำคำ บริษัท เอนโนแอคติค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 84,337.40 บริษัท เอนโนแอคติค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 84,337.40 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี


