
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ฝ่ำยบริหำรกลำง

ส่วนจัดซ้ือ

1 จัดซ้ือหลอดไฟสตูดิโอ ยี่ห้อ OSRAM จ ำนวน 2 รำยกำร            18,939.00              18,939.00 ตกลงรำคำ บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โซลูชั่น เอเชีย จ ำกัด           18,939.00 บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โซลูชั่น เอเชีย จ ำกัด          18,939.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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

3 จัดซ้ือและติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศห้องจัดรำยกำร สถำนีวิทยุ บมจ.อสมท จ.นครศรีธรรมรำช            42,900.00              42,900.00 ตกลงรำคำ ร้ำนพี.เอส.แอร์ เซอร์วิส           41,900.00 ร้ำนบำ้นแอร์ (คลังแอร์) & ม่ำนดีไซน์          39,490.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

จ ำนวน 1 ชุด  (ไม่มีภำษีฯ) (คลังผ้ำม่ำน)  (ไม่มีภำษีฯ)

ร้ำนบำ้นแอร์ (คลังแอร์) & ม่ำนดีไซน์           39,490.00

(คลังผ้ำม่ำน)  (ไม่มีภำษีฯ)

4 จัดซ้ือ External Harddisk  4TB  จ ำนวน 1 ลูก 3,390.00             3,390.00 ตกลงรำคำ บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด

 3,390.00

3,413.30

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 3,390.00           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 จ้ำงบริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำ (MA:Maintenance Axitement) ส ำหรับเคร่ือง Playout 342,400.00 342,400.00 ตกลงรำคำ บริษัท เซนทรัล โซลูชั่น จ ำกัด 342,400.00 บริษัท เซนทรัล โซลูชั่น จ ำกัด 342,400.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.058/2562

 ยี่ห้อ PlayBox จ ำนวน 1 งำน ระยะเวลำ 12 เดือน (ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 31 ตุลำคม 

2563)7 จ้ำงเผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธ ์งำนแถลงข่ำวโครงกำรอนุรักษ์ผ้ำไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้ำไทย 

ทำงส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ือ Online ที่ไม่ใช่ส่ือของ บมจ. อสมท จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 5 ข่ำว

           32,100.00              32,100.00 ตกลงรำคำ บริษัท ดับเบิล้ดี มีเดียพลัส จ ำกัด           32,100.00 บริษัท ดับเบิล้ดี มีเดียพลัส จ ำกัด          32,100.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

8 จ้ำงบคุคลภำยนอก จัดท ำแผนประชำสัมพันธแ์บบบรูณำกำรและจัดท ำเอกสำรน ำเสนอแผน

ประชำสัมพันธ์

ให้กับ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ำกัด  จ ำนวน 1 งำน

 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 จ้ำงจัดท ำโล่อคริลิคใสหนำ 12 มม. ตัดตรง ขนำดควำมสูง 24 ซม. พร้อมกล่อง จ ำนวน 51 ชุด 16,050.00 80,490.75 ตกลงรำคำ บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จ ำกัด 73,669.50 บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จ ำกัด 73,669.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

10 เช่ำใช้ระบบเครือข่ำย Internet+1 Fixed IP  ติดต้ังที่สถำนีเคร่ืองส่งวิทยุ เอฟ.เอ็ม. ลำดพร้ำว 107   

จ ำนวน 1 งำน  ระยะเวลำ 1 ป ี(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 -30 กันยำยน 2563)

28,280.10           28,280.10 ตกลงรำคำ บมจ. กสท โทรคมนำคม

บมจ. ทีโอที

 16,050.00

25,551.60

บมจ. กสท โทรคมนำคม          16,050.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 044/2562 

11 เช่ำใช้ระบบเครือข่ำย Internet+1 Fixed IP  จ ำนวน 4 วงจร  (ติดต้ังที่สถำนีห้องส่งวิทยุ จ.ชลบรีุ , 

เชียงใหม่ , ขอนแก่น และสถำนีเคร่ืองส่งโทรทัศน์เขำยำยดำ จ.ระยอง)  จ ำนวน 1 งำน

ระยะเวลำ 1 ป ี(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)

113,120.40          113,120.40 ตกลงรำคำ บมจ. กสท โทรคมนำคม

บมจ. ทีโอที

 64,200.00

102,206.40

บมจ. กสท โทรคมนำคม          64,200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 043/2562 

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

13 เช่ำพื้นที่อำคำรศูนย์กำรค้ำอัศวรรณ เพื่อเปน็ที่ต้ังสถำนีวิทยุ บมจ.อสมท จ.หนองคำย 

ระยะเวลำเช่ำ 1 ป ี(ต้ังแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 31 สิงหำคม 2563)

          372,460.28            372,460.28 ตกลงรำคำ บริษัท ห้ำงสรรพสินค้ำ เจียง-ฟิวเจอร์ พลำซ่ำ 

จ ำกัด

        372,460.28 บริษัท ห้ำงสรรพสินค้ำ เจียง-ฟิวเจอร์ พลำซ่ำ 

จ ำกัด

       372,460.28 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 050/2562

14 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงร้ัวไวร์เมซ  (Wire Mesh Fencing) บมจ. อสมท จ. สุรำษฎร์ธำนี  จ ำนวน 1 ชุด 526,440.00 525,006.20 ประกวดรำคำ บริษัท รูบคิ คอนสตัคชั่น จ ำกัด

บริษัท ภมรสุข คอนสตัคชั่น จ ำกัด

 513,664.20 

519,763.20

บริษัท รูบคิ คอนสตัคชั่น จ ำกัด 513,664.20 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 047/2562

15 จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบบริหำรจัดกำรไฟล์ จ ำนวน 1 งำน ระยะเวลำ 1 ป ี

(ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 31 ตุลำคม 2563)

1,454,130.00 1,454,130.00 พิเศษ บริษัท เซ็นทรอลนิคส์ จ ำกัด       1,454,130.00 บริษัท เซ็นทรอลนิคส์ จ ำกัด      1,454,130.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 046/2562

16 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบ Video Wall ขนำด 12 จอ จ ำนวน 1 ระบบ ระยะเวลำ 1 ป ี

(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)

1,605,000.00

1605000

พิเศษ บริษัท เซ็นทรอลนิคส์ จ ำกัด       1,605,000.00 บริษัท เซ็นทรอลนิคส์ จ ำกัด      1,605,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 048/2562

17 เช่ำอำคำรพำณิชย์ เพื่อเปน็ที่ต้ังสถำนีวิทนุฯ จังหวัดน่ำน ระยะเวลำ 3 ปี 648,000.00 648,000.00 พิเศษ นำยสุรเดช บณุยเวทย์ 648,000.00 นำยสุรเดช บณุยเวทย์ 648,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 045/2562

(1 ธนัวำคม 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2565) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

18 จ้ำงบริกำรทัวร์จัดกิจกรรม "พลังเล็กเปล่ียนโลกป ี7" ณ ประเทศญีปุ่น่ (27 คน)

(ระหว่ำงวันที่ 5-9 ตุลำคม 2562) จ ำนวน 1 งำน

1,444,500.00 พิเศษ

 - ค่ำต๋ัวเคร่ืองบนิชั้นประหยัด 611,550.00 บริษัท ไลอ้อน สตำร์ ทรำเวิล แอนด์ ซัน จ ำกัด 580,500.00        บริษัท เอส พี เอ็น ทรำเวล จ ำกัด 610,200.00       

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

บริษัท มำยเจอร์นีย์ แทรเวล จ ำกัด 594,000.00        

(ไม่มีภำษีฯ)

บริษัท ท็อปไทย ฮอลิเดย์ส จ ำกัด 594,000.00        

(ไม่มีภำษีฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2562

ตำมระเบยีบ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 กันยำยน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

บริษัท เอส พี เอ็น ทรำเวล จ ำกัด 610,200.00        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 051/2562

(ไม่มีภำษีฯ)

 - ค่ำต๋ัวเคร่ืองบนิชั้นธรุกิจ บริษัท เอส พี เอ็น ทรำเวล จ ำกัด 79,800.00 บริษัท เอส พี เอ็น ทรำเวล จ ำกัด 79,800.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

 - ค่ำบริกำร 781,474.50 บริษัท ไลอ้อน สตำร์ ทรำเวิล แอนด์ ซัน จ ำกัด 864,000.00        

บริษัท มำยเจอร์นีย์ แทรเวล จ ำกัด 837,810.00        

บริษัท ท็อปไทย ฮอลิเดย์ส จ ำกัด 794,475.00        

บริษัท เอส พี เอ็น ทรำเวล จ ำกัด 771,363.00        บริษัท เอส พี เอ็น ทรำเวล จ ำกัด 771,363.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด

19 จ้ำงบริกำรทัวร์จัดทริปกิจกรรม Met Mission Discovery 2019 ณ สำธำรณรัฐอิตำลี 1,600,000.00 พิเศษ คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 049/2562

ระหว่ำงวันที่  21 - 28 ตุลำคม 2562

 - ค่ำต๋ัวเคร่ืองบนิ 537,000.00 บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 502,500.00        บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 502,500.00       

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

บริษัท ท็อปไทย ฮอลิเดย์ส จ ำกัด 502,500.00        

(ไม่มีภำษีฯ)

บริษัท เพอร์เฟค เบลนด์ ทรำเวล จ ำกัด 555,000.00        

(ไม่มีภำษีฯ)

 - ค่ำบริกำร 1,047,000.00 บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 799,500.00        บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 799,500.00       

บริษัท ท็อปไทย ฮอลิเดย์ส จ ำกัด 800,895.00        

บริษัท เพอร์เฟค เบลนด์ ทรำเวล จ ำกัด 930,000.00        

ฝ่ำยธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน

20 จ้ำงบริกำรรับ-ส่งเอกสำรและเทป รำยกำรไนน์เอ็นเตอร์เทน 4,000.00 4,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมยศ ปทัมะ 3,150.00           นำยสมยศ ปทัมะ 3,150.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 (ไม่มีภำษีฯ)  (ไม่มีภำษีฯ)

จัดซ้ือค่ำของที่ระลึกในกำรผลิตสกู๊ปรำยกำรไนน์เอ็นเตอร์เทน 2,000.00 2,000.00 ตกลงรำคำ มูลนิธชิัยพัฒนำ (ร้ำนภทัรพัฒน์) 730.00              มูลนิธชิัยพัฒนำ (ร้ำนภทัรพัฒน์) 730.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

มูลนิธชิัยพัฒนำ (ร้ำนภทัรพัฒน์) 350.00              มูลนิธชิัยพัฒนำ (ร้ำนภทัรพัฒน์) 350.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 (ไม่มีภำษีฯ)  (ไม่มีภำษีฯ)

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

 (ไม่มีภำษีฯ)  (ไม่มีภำษีฯ)

23 จัดซ้ือน้ ำมันส ำหรับเดินทำงผลิตในฝ่ำยธรุกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 30,000.00 30,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 15,750.00          บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 15,750.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 035/2562

24 จ้ำงบริกำรจัดหำพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง และรำยกำรตกมันส์บนัเทิง สุดสัปดำห์ 250,380.00 - ตกลงรำคำ บริษัท ปนัดดำ อะรำว เดอะ เวิลด์ จ ำกัด 250,380.00 บริษัท ปนัดดำ อะรำว เดอะ เวิลด์ จ ำกัด 250,380.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 043/2562

25 จ้ำงบริกำรจัดหำพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง และรำยกำรตกมันส์บนัเทิง สุดสัปดำห์ 117,700.00 - ตกลงรำคำ บริษัท บพีี อโฟร์ไดท์ จ ำกัด 117,700.00 บริษัท บพีี อโฟร์ไดท์ จ ำกัด 117,700.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 042/2562

26 จ้ำงบริกำรจัดหำพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง สุดสัปดำห์ 85,600.00 - ตกลงรำคำ บริษัท เฮงเฮงร่ ำรวย จ ำกัด 85,600.00 บริษัท เฮงเฮงร่ ำรวย จ ำกัด 85,600.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 044/2562

27 จัดซ้ือซองเอกสำรขนำด A3 ส ำหรับจัดกิจกรรม พจนศิลป ์ป ี4 4,280.00             4,280.00               ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 2,130.00 บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 2,130.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

จ้ำงบริกำรรถตู้ส ำหรับจัดกิจกรรม พจนศิลป ์ป ี4 12,000.00           ตกลงรำคำ นำยนิรุตต์ิ ใจทำ 5,400.00 นำยนิรุตต์ิ ใจทำ 5,400.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 (ไม่มีภำษีฯ)  (ไม่มีภำษีฯ)

นำยสกล แสงเมือง 3,600.00 นำยสกล แสงเมือง 3,600.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 (ไม่มีภำษีฯ)  (ไม่มีภำษีฯ)

จัดซ้ือน้ ำมันส ำหรับจัดกิจกรรม พจนศิลป ์ป ี4 10,000.00           ตกลงรำคำ บริษัท สหบริกำรอุบลกรุ๊ป จ ำกัด 1,150.00 บริษัท สหบริกำรอุบลกรุ๊ป จ ำกัด 1,150.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ปตท. บริกำรธรุกิจค้ำปลีก จ ำกัด 1,600.00 บริษัท ปตท. บริกำรธรุกิจค้ำปลีก จ ำกัด 1,600.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

หจก. เสือสุริยำ สำขำ 1 (สำขำหนองหอย) 400.00 หจก. เสือสุริยำ สำขำ 1 (สำขำหนองหอย) 400.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรจัดกิจกรรม พลังเล็กเปล่ียนโลก ป ี7 10,700.00           ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 1,253.00 บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 1,253.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 4,219.00 บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 4,219.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) 1,998.00 บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) 1,998.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

31 จ้ำงบริกำรจัดกิจกรรม พลังเล็กเปล่ียนโลก ป ี7 267,500.00          255,730.00           ตกลงรำคำ บริษัท ฮำร์ด ไดร์เวอร์ จ ำกัด 251,450.00 บริษัท ฮำร์ด ไดร์เวอร์ จ ำกัด 251,450.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 040/2562

29 10,000.00             

30 10,700.00             

21

28 12,000.00             



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

ฝำย 9 MCOT HD

32 เช่ำลิขสิทธิเ์พลง 1,605,000.00 1,605,000.00 ธรุกิจ บริษัท เอ็มพีซี มิวซิค จ ำกัด 1,605,000.00 บริษัท เอ็มพีซี มิวซิก จ ำกัด 1,605,000.00 ผู้ได้รับมอบอ ำนำจดูแลลิขสิทธิ์ สัญญำของผู้รับจ้ำง

33 จ้ำงผลิตรำยกำร“สู้ทั้งน้ ำตำ” ซีซ่ัน 4 จ ำนวน 13 ตอน  (ออกอำกำศเดือนตุลำคม - ธนัวำคม 2562) 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 สัญญำเลขที่ สท037/62

ฝ่ำย MCOT ACADEMY

34 จ้ำงวิทยำกร (คุณศรัยฉัตร กุญชร จีระแพทย)์ 30,865.38 30,865.38 ตกลงรำคำ บริษัท เอ็มซีดีดี จ ำกัด 30,865.38 บริษัท เอ็มซีดีดี จ ำกัด 30,865.38 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

35 จ้ำงผลิตเอกสำรประกอบกำรอบรม              8,533.25 8,533.25               ตกลงรำคำ หจก.ส ำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ 8,533.25           หจก.ส ำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ 8,533.25           คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

36 จัดซ้ือสมุดเย็บลวด                330.00 330.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 330.00              บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 330.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

37 จัดซ้ือสมุดเย็บลวด              1,023.00 1,023.00               ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 1,023.00           บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 1,023.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

38 จัดซ้ือกระดำษ A4                300.00 300.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 300.00              บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 300.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

39 จัดซ้ือซองปำ้ยชื่อ                520.00 520.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 520.00              บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 520.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

40 จัดซ้ือซองถนอมเอกสำร                  23.00 23.00                   ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 23.00               บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 23.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

41 จัดซ้ือซองเอกสำร                208.00 208.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 208.00              บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 208.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

42 จัดซ้ืออินเด็กซ์กระดำษ                175.00 175.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 175.00              บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 175.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

43 จัดซ้ือกระดำษ Post-It                100.00 100.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 100.00              บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 100.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

44 จัดซ้ือคลิบหนีบบตัร                210.00 210.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 210.00              บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 210.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

45 จัดซ้ือปำกกำลบค ำผิด                130.00 130.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 130.00              บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 130.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

46 จัดซ้ือกระดำษ Post-It                170.00 170.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 170.00              บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 170.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

47 จัดซ้ือกรรไกร                  50.00 50.00                   ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 50.00               บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 50.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

48 จัดซ้ือแฟ้มสันรูด                220.00 220.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 220.00              บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 220.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

49 จัดซ้ือFlash drive 16 GB                645.00 645.00                 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 645.00              บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 645.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

50 จัดซ้ือกระดำษสี                  63.00 63.00                   ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 63.00               บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 63.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

51 จัดซ้ือกระดำษสี                  95.00 95.00                   ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 95.00               บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 95.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

52 จัดซ้ือปำกกำลูกล่ืนสีน้ ำเงิน                500.00 500.00                 ตกลงรำคำ บริษัท สมใจ(พระรำม9) จ ำกัด 500.00              บริษัท สมใจ(พระรำม9) จ ำกัด 500.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

53 จัดซ้ือไส้ปำกกำ Pentel                110.00 110.00                 ตกลงรำคำ บริษัท สมใจ(พระรำม9) จ ำกัด 110.00              บริษัท สมใจ(พระรำม9) จ ำกัด 110.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

54 จัดซ้ือปำกกำลูกล่ืนสีด ำ                100.00 100.00                 ตกลงรำคำ บริษัท สมใจ(พระรำม9) จ ำกัด 100.00              บริษัท สมใจ(พระรำม9) จ ำกัด 100.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

55 จัดซ้ือปำกกำลูกล่ืนสีน้ ำเงิน                  30.00 30.00                   ตกลงรำคำ บริษัท สมใจ(พระรำม9) จ ำกัด 30.00               บริษัท สมใจ(พระรำม9) จ ำกัด 30.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

56 จัดซ้ือปำกกำไวท์บอร์ด                  50.00 50.00                   ตกลงรำคำ บริษัท สมใจ(พระรำม9) จ ำกัด 50.00               บริษัท สมใจ(พระรำม9) จ ำกัด 50.00              คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

57 จัดซ้ือหนังสือ : ใครเล่ำเร่ืองเก่ง คนนั้นชนะ                265.00 265.00                 ตกลงรำคำ บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ จ ำกัด 265.00              บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ จ ำกัด 265.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

58 จัดซ้ือหนังสือ : จุดแข็งของมนุษย์ จำกเดล คำร์เนกี                159.00 159.00                 ตกลงรำคำ บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ จ ำกัด 159.00              บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ จ ำกัด 159.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

59 จัดซ้ือหนังสือ : พูดแบบนี้คนเข้ำใจ คุยแบบนี้ใครก็ชอบ                490.00 490.00                 ตกลงรำคำ บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ จ ำกัด 490.00              บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ จ ำกัด 490.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

60 จัดซ้ือมงกุฏ                270.00 270.00                 ตกลงรำคำ บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกัด 270.00              บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกัด 270.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

61 จัดซ้ือสำยสะพำย                190.00 190.00                 ตกลงรำคำ บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกัด 190.00              บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกัด 190.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

62 จ้ำงผลิตประกำศนียบตัร                909.50 909.50                 ตกลงรำคำ บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ำกัด 909.50              บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ำกัด 909.50             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยปฏบิตักิำรวิศวกรรม

ส่วนอุปกรณ์และซ่อมบ ำรุง

63 จ้ำงซ่อม LCD MONITOR   จ ำนวน   1 รำยกำร 12,840.00 12,840.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท 

ซัพพลำย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

12,840.00 บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท 

ซัพพลำย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

12,840.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

64 จ้ำงซ่อม LCD MONITOR   จ ำนวน 1 รำยกำร 12,840.00 12,840.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท 

ซัพพลำย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

12,840.00 บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท 

ซัพพลำย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

12,840.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

65 จ้ำงซ่อมกล้อง จ ำนวน 1 รำยกำร 10,694.44 10,694.44 ตกลงรำคำ บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

10,694.44 บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

10,694.44 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

66 จัดซ้ืออะไหล่ EVA4400 จ ำนวน 1 รำยกำร 16,050.00 16,050.00 ตกลงรำคำ บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

16,050.00 บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

16,050.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

67 จัดซ้ืออะไหล่หลอดไฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,900.00 1,900.00 ตกลงรำคำ SDI EDIT SYSTEM CO.,LTD (ส ำนักงำนใหญ่) 1,900.00 SDI EDIT SYSTEM CO.,LTD (ส ำนักงำนใหญ่) 1,900.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

68 จ้ำงซ่อมกล้อง จ ำนวน 1 รำยกำร 9,095.00 9,095.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท 

ซัพพลำย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

9,095.00 บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท 

ซัพพลำย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

9,095.00 คุณลักษณะตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

69  จ้ำงซ่อม LCD MONITOR จ ำนวน 1 รำยกำร 15,515.00 15,515.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท 

ซัพพลำย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

15,515.00 บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท 

ซัพพลำย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

15,515.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

70 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ตัดต่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 19,260.00 19,260.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 19,260.00 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 19,260.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

71 จัดซ้ืออะไหล่ UPS จ ำนวน 1 รำยกำร 6,420.00 6,420.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 6,420.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 6,420.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

72 จัดซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ตัดต่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 13,375.00 13,375.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 13,375.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 13,375.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

73 จัดซ้ืออะไหล่เม้ำส์และคีย์บอร์ด จ ำนวน 2 รำยกำร 7,811.00 7,811.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 7,811.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 7,811.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

74 จัดซ้ืออะไหล่ MAC BOOK POR จ ำนวน 1 รำยกำร 3,477.50 3,477.50 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 3,477.50 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 3,477.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

75 จัดซ้ืออะไหล่คีย์บอร์ด จ ำนวน 1 รำยกำร 684.80 684.80 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 684.80 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 684.80 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

76 จัดซ้ืออะไหล่เม้ำส์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,996.00 2,996.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 2,996.00 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 2,996.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

77 จ้ำงซ่อมขำต้ังกล้อง จ ำนวน 1 รำยกำร 18,404.00 18,404.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด

(ส ำนักงำนใหญ่)

18,404.00 บริษัท อินฟอร์เมชั่น เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด

(ส ำนักงำนใหญ่)

18,404.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

78 จ้ำงซ่อมขำต้งกล้อง จ ำนวน 1 รำยกำร 18,404.00 18,404.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด

(ส ำนักงำนใหญ่)

18,404.00 บริษัท อินฟอร์เมชั่น เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด

(ส ำนักงำนใหญ่)

18,404.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

79 จ้ำงซ่อม Server จ ำนวน 1 รำยกำร 19,902.00 19,902.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 19,902.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 19,902.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

80 จ้ำงซ่อม Server จ ำนวน 1 รำยกำร 19,902.00 19,902.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 19,902.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 19,902.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

81 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 

82 จัดซ้ืออะไหล่สำยไวเรสไมค์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,638.00 3,638.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 3,638.00 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 3,638.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี 

ส่วนไฟฟ้ำก ำลัง

83 จัดซ้ือแบตเตอร่ี UPS OB HD1 12,668.80 12,668.80 ตกลงรำคำ บริษัท เพำเวอร์สเตชั่น จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)  12,668.80 บริษัท เพำเวอร์สเตชั่น จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)  12,668.80 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

84 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

85 จัดซ้ือ HSD EURO IV 0.005%S WITH ADD (น้ ำมันดีเซล) 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน)  5,000.00           บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 5,000.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

86 จัดซ้ือถุงมือHPPEกันบำดระดับ5 เคลือบพียูฯ 2,810.36 2,810.36 ตกลงรำคำ บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล(ประเทศไทย)จ ำกัด 2,810.36 บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 2,810.36 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

87 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรัอำกำศอำคำรปฏบิติักำร 16,681.30           8,303.20               ตกลงรำคำ บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด  8,303.20           บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด  8,303.20           คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

88 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรัอำกำศอำคำรทีวี 14,963.95           14,231.00             ตกลงรำคำ บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด  14,231.00          บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด  14,231.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส่วนควบคุมสัญญำณวิทยุ

89 จัดซ้ือวัสดุและอะไหล่ที่จ ำเปน็ส ำหรับกำรส่งกระจำยเสียงวิทยุระบบ FM 

 - ซิลินอยส์วำวล์ 1/4 ฯ (จ ำนวน 16 รำยกำร) 3,520.30 3,520.30 ตกลงรำคำ บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 3,520.30 บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 3,520.30 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - ข้อต่อลม 6 มม. ฯ (จ ำนวน 3 รำยกำร) 845.30 845.30 ตกลงรำคำ บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 845.30 บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 845.30 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - ชุดดักน้ ำ  ½ ฯ (จ ำนวน 2 รำยกำร) 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 5,000.00 บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 5,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - สำยอ่อนVCT 3X2.5 ฯ (จ ำนวน 8 รำยกำร) 1,009.50 1,009.50 ตกลงรำคำ บริษัท เมืองไฟฟ้ำ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 1,009.50 บริษัท เมืองไฟฟ้ำ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 1,009.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - สำยลม 5/16 ฯ (จ ำนวน 4  รำยกำร) 615.25 615.25 ตกลงรำคำ บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 615.25 บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 615.25 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - Power Supply 543.25 543.25 ตกลงรำคำ บริษัท โซนล้ิงค์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 543.25 บริษัท โซนล้ิงค์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 543.25 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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

ส ำนักข่ำวไทย

90 ค่ำน้ ำมันรถยนต์ 300,000.00 300,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) 201,183.64        บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) 201,183.64       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยบรรณำธกิำรข่ำว

91 ค่ำหนังสือพิมพ์ 1,500.00 - ตกลงรำคำ นำยวิศณุ เอมโอช 1,500.00           นำยวิศณุ เอมโอช 1,500.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส ำนักวิทยุ

ฝ่ำยคล่ืนวิทยุ FM 97.5 MHz

92 จัดซ้ือแพคเกจทัวร์ต่ำงประเทศโซนยุโรป เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 190,995.00 189,731.94 ตกลงรำคำ บริษัท เฟสติวัล ฮอลิเดย์ จ ำกัด 189,731.94        บริษัท เฟสติวัล ฮอลิเดย์ จ ำกัด 189,731.94       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือ

บริษัท เพอร์เฟค เบลนด์ ทรำเวล จ ำกัด 198,700.00        FM 97.5 MHz/001/2562 

ลว. 11 กันยำยน 2562



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

ฝ่ำยคล่ืนวิทยุ FM 99 MHz

93 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ จ ำนวน 120 ฉบบั 1,500.00 1,500.00 ตกลงรำคำ นำยวิศณุ  เอมโอช 1,500.00 นำยวิศณุ  เอมโอช 1,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

94 จ้ำงบริกำรจอ LED ขนำด 4x11 เมตร 1 จอ พร้อมติดต้ัง  กิจกรรม เชียร์ไทยไปด้วยกันกับ FM99 60,000.00 60,000.00 ตกลงรำคำ นำยประมวล  ขยูง 60,000.00          นำยประมวล  ขยูง 60,000.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

95 จ้ำงบริกำร ระบบแสง สี เสียง และอุปกรณ์บนเวที จ ำนวน 1 งำน  กิจกรรม เชียร์ไทยไปด้วยกันกับ FM99 80,000.00 80,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวรุจำภสั  กุลแอะ 80,000.00          นำงสำวรุจำภสั  กุลแอะ 80,000.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

96 จ้ำงบริกำรอัฒจันทน์ส ำเร็จรูป 4 ชั้น จ ำนวน 2 แสตน พร้อมติดต้ังและร้ือถอน  

กิจกรรมเชียร์ไทยไปด้วยกันกับ FM99

55,000.00 55,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวกรรณิกำร์  หมื่นเดช 55,000.00          นำงสำวกรรณิกำร์  หมื่นเดช 55,000.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

97 จ้ำงบริกำรเต้นท์ โต๊ะ และเก้ำอี้พลำสติก พร้อมขนส่ง ติดต้ังและร้ือถอน  

กิจกรรม เชียร์ไทยไปด้วยกันกับ FM99

55,000.00 55,000.00 ตกลงรำคำ นำยศุภวัฒน์  ทองจีน 55,000.00          นำยศุภวัฒน์  ทองจีน 55,000.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

98 จ้ำงผลิตปำ้ยไวนิล ขนำด 1.2 x 2.4 เมตร จ ำนวน 4 แผ่น และปำ้ยโฆษณำ ขนำด 1x2 เมตร 

จ ำนวน 6 ปำ้ย   พร้อมขนส่ง ติดต้ังและร้ือถอน กิจกรรม เชียร์ไทยไปด้วยกันกับ FM99 25,000.00 24,800.00
ตกลงรำคำ นำยทรงยศ  เพ็งยิ้ม 24,800.00          นำยทรงยศ  เพ็งยิ้ม 24,800.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

99 จ้ำงถ่ำยภำพนิ่ง กิจกรรม เชียร์ไทยไปด้วยกันกับ FM99 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ นำยธนดนัย  น่วมขยัน 5,000.00           นำยธนดนัย  น่วมขยัน 5,000.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

100 จ้ำงบริกำรรถสุขำเคล่ือนที่ จ ำนวน 2 คัน กิจกรรม เชียร์ไทยไปด้วยกันกับ FM99 4,000.00 3,000.00 ตกลงรำคำ ส ำนักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร 3,000.00           ส ำนักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร 3,000.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

101 จ้ำงบริกำรล่องเรือแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ส ำหรับ 110 คน จ ำนวน 1 ล ำ กิจกรรมกินอร่อยล่องย่ำนน้ ำ 21,000.00 20,000.00 ตกลงรำคำ นำยจ ำรุณ  หลำอ่อน 20,000.00          นำยจ ำรุณ  หลำอ่อน 20,000.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

102 จ้ำงผลิตเส้ือกิจกรรมพร้อมสกรีน จ ำนวน 110 ตัว  กิจกรรมกินอร่อยล่องย่ำนน้ ำ 14,300.00 14,300.00 ตกลงรำคำ นำงสรัญญำ  เพ่งจินดำวงศ์ 14,300.00          นำงสรัญญำ  เพ่งจินดำวงศ์ 14,300.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

103 จ้ำงผลิตปำ้ยไวนิลพับขอบเจำะตำไก่ จ ำนวน 1 ปำ้ย กิจกรรมกินอร่อยล่องย่ำนน้ ำ 500.00 500.00 ตกลงรำคำ นำยธรีะ  ทุมรัตน์ 500.00              นำยธรีะ  ทุมรัตน์ 500.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

104
จัดซ้ือต๋ัวโดยสำรเคร่ืองบนิ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และ ล ำปำง-กรุงเทพฯ จ ำนวน 41 ที่นั่ง         

            กิจกรรม 99 พำเที่ยวไทย ตำมรอยนวัตวิถี ทริปที่ 4 ล ำปำง-ล ำพูน
172,200.00 168,100.00 ตกลงรำคำ บริษัท กำรบนิกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 168,100.00        บริษัท กำรบนิกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 168,100.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

105 จ้ำงบริกำรขนส่งรถโดยสำรปรับอำกำศ 48 ที่นั่ง เส้นทำงเชียงใหม-่ล ำปำง-ล ำพูน ระยะเวลำ 3 วัน 2 คืน

  

จ ำนวน 1 คัน กิจกรรม 99 พำเที่ยวไทย ตำมรอยนวัตวิถี ทริปที่ 4 ล ำปำง-ล ำพูน

32,000.00 30,000.00
ตกลงรำคำ บริษัท เกรททรำนสปอร์ต จ ำกัด           30,000.00 บริษัท เกรททรำนสปอร์ต จ ำกัด          30,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

106 จ้ำงบริกำรกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนคนยองบำ้นหนองเงือก กิจกรรม 99 พำเที่ยวไทย 

ตำมรอยนวัตวิถี ทริปที่ 4 ฯ

12,000.00 7,250.00 ตกลงรำคำ กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนคนยองบำ้นหนองเงือก 7,250.00           กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนคนยองบำ้นหนองเงือก 7,250.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

107 จ้ำงผลิตเส้ือยืดคอกลมและกระเปำ๋ผ้ำ พร้อมสกรีน จ ำนวน 55 ชุด กิจกรรม 99 พำเที่ยวไทย 

ตำมรอยนวัตวิถี ทริปที่ 4 ฯ

11,000.00 11,000.00 ตกลงรำคำ นำงสรัญญำ  เพ่งจินดำวงศ์ 11,000.00          นำงสรัญญำ  เพ่งจินดำวงศ์ 11,000.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

108 จ้ำงบริกำรกิจกรรม Workshop พิพิธภณัฑ์เซรำมิคธนบดี กิจกรรม 99 พำเที่ยวไทย 

ตำมรอยนวัตวิถี ทริปที่ 4 ฯ

10,000.00 6,200.00 ตกลงรำคำ บริษัท พิพิธภณัฑ์เซรำมิคธนบดี จ ำกัด 6,200.00           บริษัท พิพิธภณัฑ์เซรำมิคธนบดี จ ำกัด 6,200.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

109 จ้ำงบริกำรรถม้ำท่องเที่ยวแบบเหมำ จ ำนวน 22 คัน กิจกรรม 99 พำเที่ยวไทย 

ตำมรอยนวัตวิถี ทริปที่ 4 ฯ

9,000.00 6,600.00 ตกลงรำคำ ร.อ.สุพจน์  ใจรวมกูล 6,600.00           ร.อ.สุพจน์  ใจรวมกูล 6,600.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

110 จ้ำงผลิตปำ้ยไวนิล ขนำด 2.5 x 1.0 เมตร จ ำนวน 1 แผ่น กิจกรรม 99 พำเที่ยวไทย 

ตำมรอยนวัตวิถี ทริปที่ 4 ฯ

500.00 500.00 ตกลงรำคำ นำยธรีะ  ทุมรัตน์ 500.00              นำยธรีะ  ทุมรัตน์ 500.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

111 จ้ำงบริกำรรถบสัโดยสำรปรับอำกำศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จ ำนวน 1 คัน เส้นทำง กรุงเทพฯ - ปทุมธำนี        

   

กิจกรรมเที่ยวสนุก@ปทุมธำนี

15,000.00 15,000.00 ตกลงรำคำ หสม.สุรีย์ ทรำนสปอร์ต แอนด์ทรำเวล (2005)           15,000.00 หสม.สุรีย์ ทรำนสปอร์ต แอนด์ทรำเวล (2005)          15,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

112 จ้ำงผลิตปำ้ยไวนิล จ ำนวน 1 ปำ้ย 1,000.00 500.00 ตกลงรำคำ นำยธรีะ  ทุมรัตน์ 500.00              นำยธรีะ  ทุมรัตน์ 500.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี


