
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ฝ่ำยจัดซ้ือ (ส่วนจัดซ้ือ)

1 จัดซ้ือเส้ือแจ็กเก็ตส ำหรับผู้ปฏบิติังำน บมจ.อสมท จ ำนวน 200 ตัว 96,000.00 96,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ำกัด 96,000.00 บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ำกัด 96,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

2 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบ Internet ส ำหรับห้อง Master Control Room (MCR) จ ำนวน 12 รำยกำร 315,778.40 97,038.30 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 97,038.30 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 97,038.30 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ไมโคร ฟิวชั่น (กรุงเทพ) จ ำกัด 104,108.86

3 จัดซ้ือสำยสัญญำณและอุปกรณ์ประกอบ จ ำนวน 1 งำน 395,900.00 395,472.00 ตกลงรำคำ บริษัท ดีเอสอี จ ำกัด 395,472.00 บริษัท ดีเอสอี จ ำกัด 395,472.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.079/2562

4 จัดซ้ือหลอดไฟสตูดิโอ ยี่ห้อ OSRAM จ ำนวน 3 รำยกำร 14,850.53 14,850.53 ตกลงรำคำ บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โซลูชั่น เอเชีย จ ำกัด 13,609.33 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โซลูชั่น เอเชีย จ ำกัด 13,609.33 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

5 จัดซ้ือกล่องพัสดุฝำชน สีน้ ำตำล ขนำด 17x25x9 ซม. พร้อมอุปกรณ์ และค่ำจัดส่ง 

(1 แพ็ค มี 20 ใบ) จ ำนวน 9 แพค

60,320.00 963.00 ตกลงรำคำ บริษัท กล่องพัสดุเฮงเฮง จ ำกัด 963.00 บริษัท กล่องพัสดุเฮงเฮง จ ำกัด 963.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

6 จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับห้อง Master Control Room (MCR) และงำนไฟฟ้ำภำยใน Booth 158,681.00 158,681.00 ตกลงรำคำ บริษัท ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002) จ ำกัด 158,681.00 บริษัท คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ำกัด 148,676.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.082/252

 จ ำนวน 13 รำยกำร บริษัท คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ำกัด 148,676.50

7 จัดซ้ือโต๊ะกลำง 1 ตัว 5,000.00               1,790.00 ตกลงรำคำ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 1,790.00           บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 1,790.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

8 จัดซ้ือหมึกส ำหรับใช้กับเคร่ืองปร้ินเตอร์ Canon  imageCLASS  LBP841Cdn                              ตกลงรำคำ                                            คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.081/2562

 - Canon รุ่น 335BK  จ ำนวน 4 กล่อง 35,692.00             35,335.08 บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด 31,840.00          บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด 31,840.00         

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 33,800.00          

บริษัท เอ็มจีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 35,335.08          

 - Canon รุ่น 335C  จ ำนวน 2 กล่อง 34,398.00             34,054.02 บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด 30,852.00          บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด 30,852.00         

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 32,800.00          

บริษัท เอ็มจีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 34,054.02          

 - Canon รุ่น 335M  จ ำนวน 2 กล่อง 34,398.00             34,054.02 บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด 30,852.00          บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด 30,852.00         

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 32,800.00          

บริษัท เอ็มจีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 34,054.02          

 - Canon รุ่น 335Y  จ ำนวน 2 กล่อง 34,398.00             34,054.02 บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด 30,852.00          บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด 30,852.00         

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 32,800.00          

บริษัท เอ็มจีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 34,054.02          

9 จ้ำงบริกำรอุปกรณ์ MATV จ ำนวน 1 ระบบ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ 160,500.00 160,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 180,830.00 บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท ซัพพลำย 

จ ำกัด

160,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.073/2562

บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท ซัพพลำย 

จ ำกัด

160,500.00

10 จ้ำงติดต้ังคูหำส ำหรับให้บริกำรส่ือมวลชน และห้องท ำงำนผู้ปฏบิติังำน บมจ.อสมท 

จ ำนวน 33 คูหำ พร้อมอุปกรณ์

492,200.00 492,200.00 ตกลงรำคำ บริษัท เวิร์คออน เซ็ตพอยท์ จ ำกัด 492,200.00 บริษัท เวิร์คออน เซ็ตพอยท์ จ ำกัด 492,200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.074/2562

11 จ้ำงบริกำรอุปกรณ์กำรผลิตห้องแถลงข่ำว จ ำนวน 1 งำน 240,750.00 187,250.00 ตกลงรำคำ บริษัท นนท์ โปรด๊ักชั่น จ ำกัด 187,250.00 บริษัท นนท์ โปรด๊ักชั่น จ ำกัด 187,250.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.076/2562

12 จ้ำงบริกำรอุปกรณ์ตัดต่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ ำนวน 1 งำน 481,500.00 481,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จ ำกัด 481,500.00 บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จ ำกัด 481,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.077/2562

13 จ้ำงบริกำรระบบโทรศัพท์ ส ำหรับใช้งำนต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 งำน 14,980.00 14,373.65 ตกลงรำคำ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์อิมแพ็คโก

รท

14,373.65 ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 14,373.65 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

14 จ้ำงบริกำรระบบไฟฟ้ำ ส ำหรับอุปกรณ์จอโทรทัศน์ CCTV จ ำนวน 1 งำน 9,071.46 ตกลงรำคำ บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน เทคโนโลยี จ ำกัด 9,071.46 บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน เทคโนโลยี จ ำกัด 9,071.46 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

15 จ้ำงบริกำรระบบไฟฟ้ำ ส ำหรับอุปกรณ์กำรผลิตรำยกำร จ ำนวน 1 งำน 5,269.75 ตกลงรำคำ บริษัท เอ พลัส ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท์ จ ำกัด 5,269.75 บริษัท เอ พลัส ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท์ จ ำกัด 5,269.75 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

16 จ้ำงติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง ปพูรม ในบริเวณศูนย์ส่ือสำรมวลชน และก่อสร้ำงบธูเพิ่มเติม จ ำนวน 1 งำน 267,500.00 265,456.30 ตกลงรำคำ บริษัท เวิร์คออน เซ็ตพอยท์ จ ำกัด 265,456.30 บริษัท เวิร์คออน เซ็ตพอยท์ จ ำกัด 265,456.30 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.086/2562

17 จ้ำงจัดหำพื้นที่ประชำสัมพันธข์อง บมจ. ทำงยกระดับดอนเมือง ประจ ำป ี2562 

ผ่ำนหนังสือพิมพ์คมชัดลึก จ ำนวน 2 คร้ัง

53,500.00 53,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 53,500.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 53,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

18 เช่ำอุปกรณ์กระจำยสัญญำณภำพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ ำนวน 1 งำน 406,600.00 380,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท จีบเีอส อิลิอันซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 380,000.00 บริษัท จีบเีอส อิลิอันซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 380,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังเช่ำเลขที่ ท.078/2562

19 เช่ำอุปกรณ์ Distribution Audio Dropouts จ ำนวน 1 งำน 42,800.00 42,800.00 ตกลงรำคำ บริษัท นนท์ โปรด๊ักชั่น จ ำกัด 42,800.00 บริษัท นนท์ โปรด๊ักชั่น จ ำกัด 42,800.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังเช่ำเลขที่ ท.080/2562

20 เช่ำอุปกรณ์รำยงำนข่ำวสด Live Stand-Up Position จ ำนวน 1 งำน 74,900.00 64,200.00 ตกลงรำคำ บริษัท นนท์ โปรด๊ักชั่น จ ำกัด 64,200.00 บริษัท นนท์ โปรด๊ักชั่น จ ำกัด 64,200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังเช่ำเลขที่ ท.080/2562

21 เช่ำใช้บริกำรระบบเครือข่ำย Internet ส ำหรับงำนออกอำกำศ ควำมเร็ว 60/30 Mbps และ 60/60

 Mbps จ ำนวน 1 วงจร (หลัก) ระยะเวลำ 12 เดือน (ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 -31 ตุลำคม

 2563)

150,000.00 143,808.00 ตกลงรำคำ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 143,808.00 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 143,808.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังเช่ำเลขที่ ท.071/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2562

ตำมระเบยีบ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 ตลุำคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

42,800.00



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

22 เช่ำใช้บริกำรระบบเครือข่ำย Internet ส ำหรับงำนออกอำกำศ ควำมเร็ว 60/30 Mbps และ 60/60

 Mbps จ ำนวน 2 วงจร (ส ำรอง) ระยะเวลำ 12 เดือน (ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 -31 

ตุลำคม 2563)

150,000.00 147,660.00 ตกลงรำคำ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกัด (มหำขน) 147,660.00 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกัด (มหำขน) 147,660.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังเช่ำเลขที่ ท.072/2562

23 จ้ำงบริกำรอุปกรณ์ TV Monitor จ ำนวน 69 เคร่ือง พร้อมเจ้ำหน้ำที่ 909,500.00 909,500.00 พิเศษ บริษัท ไทร์ บ ีจ ำกัด 909,370.70 บริษัท ไทร์ บ ีจ ำกัด 909,370.70 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 053/2562

บริษัท อินเตอร์ แอคทีฟ โซลูชั่น จ ำกัด 914,015.40

24 เช่ำอำคำรเพื่อเปน็ส ำนักงำนที่ท ำกำรสถำนีโทรทัศน์และสถำนีวิทยุ FM บมจ.อสมท จังหวัดเลย 

ระยะเวลำเช่ำ 3 ป ี(ต้ังแต่วันที่ 20 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 19 ตุลำคม 2565)

540,000.00 540,000.00 พิเศษ นำงสำวชุติธร นิลเนตร 540,000.00 นำงสำวชุติธร นิลเนตร 540,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำเลขที่ 055/2562

25 จ้ำงบริกำรทัวร์จัดทริปกิจกรรม Caravan Aseavan Episode 7 ณ ประเทศฟิลิปปนิส์ (30 คน) 

ระหว่ำงวันที่ 12 – 17 พฤศจิกำยน 2562  จ ำนวน 1 งำน

1,500,000.00 1,485,000.00 พิเศษ บริษัท ท็อป ไทย ฮอลิเดย์ส จ ำกัด 1,275,900.00 บริษัท ท็อป ไทย ฮอลิเดย์ส จ ำกัด 1,275,900.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 062/2562

บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,324,500.00

บริษัท อีดีซี ทรำเวล พลัส จ ำกัด 1,440,000.00

26 จ้ำงบริษัททัวร์จัดทริปทัวร์กิจกรรม “เชียร์บอลอังกฤษติดขอบสนำมกับโฟกัสกูรู” จ ำนวน 1 งำน 791,800.00 800,000.00 พิเศษ บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 775,000.00 บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 775,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 060/2562

บริษัท ท็อป ไทย ฮอลิเดย์ส จ ำกัด 903,560.00

บริษัท ธนำนันท์ แทรเวล จ ำกัด 919,900.00

ฝ่ำยธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน

27 จ้ำงบริกำรรับ-ส่งเอกสำรและเทป รำยกำรไนน์เอ็นเตอร์เทน 7,500.00 7,500.00 ตกลงรำคำ นำยสมยศ ปทัมะ 6,650.00           นำยสมยศ ปทัมะ 6,650.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

1,000.00 1,000.00 ตกลงรำคำ มูลนิธชิัยพัฒนำ (ร้ำนภทัรพัฒน์) 150.00              มูลนิธชิัยพัฒนำ (ร้ำนภทัรพัฒน์) 150.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

ตกลงรำคำ บริษัท โรบนิสัน จ ำกัด (มหำชน) 180.00              บริษัท โรบนิสัน จ ำกัด (มหำชน) 180.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

30 จัดซ้ือน้ ำมันส ำหรับเดินทำงผลิตในฝ่ำยธรุกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 30,000.00 30,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 16,262.60          บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 16,262.60         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 041/2562

31 จ้ำงบริกำรจัดหำพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง และรำยกำรตกมันส์บนัเทิง สุดสัปดำห์ 179,760.00 - ตกลงรำคำ บริษัท ปนัดดำ อะรำว เดอะ เวิลด์ จ ำกัด 179,760.00        บริษัท ปนัดดำ อะรำว เดอะ เวิลด์ จ ำกัด 179,760.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 049/2562

32 จ้ำงบริกำรจัดหำพิธกีรรำยกำรตกมันส์บนัเทิง และรำยกำรตกมันส์บนัเทิง สุดสัปดำห์ 105,930.00 - ตกลงรำคำ บริษัท บพีี อโฟร์ไดท์ จ ำกัด 105,930.00 บริษัท บพีี อโฟร์ไดท์ จ ำกัด 105,930.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 048/2562

33 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 047/2562

34 จ้ำงเช่ำรถยนต์เดินทำงผลิตสปอตให้ลูกค้ำ "โครงกำรไทยเด็ด Maching Day คร้ังที่ 4" 2,000.00               2,000.00               ตกลงรำคำ บริษัท นอร์ทเทิร์นไทย คำร์เรนทัล จ ำกัด 1,000.00           บริษัท นอร์ทเทิร์นไทย คำร์เรนทัล จ ำกัด 1,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

35 จัดซ้ือน้ ำมันส ำหรับเดินทำงผลิตสปอตให้ลูกค้ำ "โครงกำรไทยเด็ด Maching Day คร้ังที่ 4" 1,000.00               1,000.00               ตกลงรำคำ บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด 200.00              บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด 200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

จังหวัดเชียงใหม่

36 จ้ำงพิมพ์โปสเตอร์ในกิจกรรมกำรประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป ์ป4ี" 64,200.00             64,200.00             ตกลงรำคำ บริษัท ฮิวแมนเอ็กซ์เพิร์ทซ์ จ ำกัด 64,200.00          บริษัท ฮิวแมนเอ็กซ์เพิร์ทซ์ จ ำกัด 64,200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 045/2562

37 จ้ำงบริกำรรถตู้ในกิจกรรมกำรประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป ์ป4ี" ในเขตภำคใต้ 5,000.00               5,000.00               ตกลงรำคำ นำยนิติธร ศศิธร 4,600.00           นำยนิติธร ศศิธร 4,600.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 (ไม่มีภำษีฯ)  (ไม่มีภำษีฯ)

38 จัดซ้ือน้ ำมันในกิจกรรมกำรประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป ์ป4ี" ในเขตภำคใต้ 3,000.00               3,000.00               ตกลงรำคำ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 570.00              บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 570.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำย 9 MCOT HD (ส่วนรำยกำร)

39 จ้ำงผลิตรำยกำร “แปลกแต่จริง The Amazing Show” จ ำนวน 9 ตอน 1,829,700.00 1,829,700.00 ธรุกิจ บริษัท ดี ดอคคิวเมนทำร่ี จ ำกัด 1,829,700.00 บริษัท ดี ดอคคิวเมนทำร่ี จ ำกัด 1,829,700.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ สท040/62

40 เชา่ลขิสทิธ์ิ การถ่ายทอดสดกอล์ฟ Honda LPGA 2020 1,712,000.00 1,712,000.00 ธรุกิจ บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,712,000.00 บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,712,000.00 เปน็ผู้ได้รับมอบอ ำนำจดูแลลิขสิทธิ์ สัญญำของผู้รับจ้ำง

ฝ่ำยปฏบิตักิำรวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง

ส่วนอุปกรณ์และซ่อมบ ำรุง

41 จัดซ้ืออะไหล่ HD IT จ ำนวน 1 รำยกำร 19,260.00 19,260.00 ตกลงรำคำ บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 19,260.00 บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 19,260.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

42 จัดซ้ือ Hard disk storage จ ำนวน 1 รำยกำร 17,100.00 17,100.00 ตกลงรำคำ บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 17,100.00 บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 17,100.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

43 จ้ำงซ่อม Wireless belt pack จ ำนวน 1 รำยกำร 12,198.00 12,198.00 ตกลงรำคำ บริษัท ดีเอสอี จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 12,198.00 บริษัท ดีเอสอี จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 12,198.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

44 จัดซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ตัดต่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,165.00 10,165.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 10,165.00 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 10,165.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

45 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ตัดต่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 19,795.00 19,795.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 19,795.00 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 19,795.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

46 จัดซ้ืออะไหล่ Multiview จ ำนวน 1 รำยกำร 4,173.00 4,173.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 4,173.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 4,173.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

47 จัดซ้ืออะไหล่ GPS จ ำนวน 1 รำยกำร 5,243.00 5,243.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 5,243.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 5,243.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

48 จัดซ้ืออะไหล่ Changer Microwave จ ำนวน 1 รำยกำร 11,021.00 11,021.00 ตกลงรำคำ บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 11,021.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 11,021.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

49 จ้ำงซ่อม Mac Book Pro จ ำนวน 1 รำยกำร 19,795.00 19,795.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 19,795.00 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 19,795.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

28 จัดซ้ือค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตสกู๊ปรำยกำรไนน์เอ็นเตอร์เทน 



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

50 จัดซ้ืออะไหล่ Net  App จ ำนวน 1 รำยกำร 12,840.00 12,840.00 ตกลงรำคำ บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

12,840.00 บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

3,477.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

51 จัดซ้ืออะไหล่ไมโครโฟน จ ำนวน 1 รำยกำร 3,477.50 3,477.50 ตกลงรำคำ บริษัท ดิจิตรำ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 3,477.50 บริษัท ดิจิตรำ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 3,477.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

52 จัดซ้ืออะไหล่ไมโครโฟน จ ำนวน 1 รำยกำร 9,148.50 9,148.50 ตกลงรำคำ บริษัท ดิจิตรำ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 9,148.50 บริษัท ดิจิตรำ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 9,148.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

53 จัดซ้ืออะไหล่ HDD Storage คอมพิวเตอร์ตัดต่อ จ ำนวน 1 รำยกำร 12,198.00 12,198.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 12,198.00 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 12,198.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

54 จัดซ้ืออะไหล่ไวเลสตัวส่ง จ ำนวน 1 รำยกำร 4,494.00 4,494.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 4,494.00 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 4,494.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

55 จัดซ้ืออะไหล่ PC จ ำนวน 1 รำยกำร 6,837.30 6,837.30 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 6,837.30 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 6,837.30 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

56 จ้ำงซ่อมขำต้ังกล้อง จ ำนวน 1 รำยกำร 8,988.00 8,988.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท 

ซัพพลำย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

8,988.00 บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท 

ซัพพลำย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

8,988.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

57 จ้ำงซ่อมกล้องโทรทัศน์ จ ำนวน 1 รำยกำร 17,655.00 17,655.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท 

ซัพพลำย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

17,655.00 บริษัท แอดวำนซ์ อิเลคโทรนิคส์ พำร์ท 

ซัพพลำย จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

17,655.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

58 จัดซ้ืออะไหล่ LED Dimmer จ ำนวน 1 รำยกำร 8,988.00 8,988.00 ตกลงรำคำ Strong Engineering Consultant Co.,Ltd. 8,988.00 Strong Engineering Consultant Co.,Ltd. 8,988.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

59 จัดซ้ืออะไหล่คอมสตรีม จ ำนวน 1 รำยกำร 8,025.00 8,025.00 ตกลงรำคำ หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 8,025.00 หจก.กนกรักษ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 8,025.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

60 จัดซ้ืออะไหล่ H/D 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

สว่นสื่อสารและควบคมุสญัญาณวทิยุ

61 จัดซ้ือวัสดุและอะไหล่ที่จ ำเปน็ส ำหรับกำรส่งกระจำยเสียงวิทยุระบบ AM 

 - Mosfet # IRF 350P Amplifer 19,795.00 19,795.00 ตกลงรำคำ บริษัท แอลลอทซำวด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 19,795.00 บริษัท แอลลอทซำวด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 19,795.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

62 จัดซ้ือวัสดุและอะไหล่ที่จ ำเปน็ส ำหรับกำรส่งกระจำยเสียงวิทยุระบบ AM 

 - GASOHOL 91S 400.00 400.00 ตกลงรำคำ บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด 400.00 บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด 400.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - ฝำครอบปัม๊ 518.95 518.95 ตกลงรำคำ บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 518.95 บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 518.95 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - กำวทำประเก็น 160.50 160.50 ตกลงรำคำ บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 160.50 บริษัท รัตนพล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 160.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส ำนักข่ำวไทย (ฝ่ายบรรณาธิการข่าว)

63 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 1,550.00 - ตกลงรำคำ นำยวิศณุ เอมโอช 1,550.00           นำยวิศณุ เอมโอช 1,550.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส ำนักวิทย ุ(ฝ่ำยคล่ืนวิทยุ FM 100.5 MHz)

64 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

65 จัดซ้ืออุปกรณ์เอ๊กซ์เทอร์นัลฮำรด์ดิสก์ 1,890.01 1,890.01 ตกลงรำคำ บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด สำขำพระรำม 9 1,890.01 บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด สำขำพระรำม 9 1,890.01          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

66 จ้ำงบริกำรพัฒนำ Application งวดที่ 2 163,946.64 163,946.64 ตกลงรำคำ บริษัท เอนโนแอคติค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 163,946.64        บริษัท เอนโนแอคติค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 163,946.64       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี


