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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (เพิม่เติม) 
ตามระเบียบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 
1 

ส านักข่าวไทย 
จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 

 
ตกลงราคา 

        
300,000.00  

 
 -  

 
บมจ. ปตท. 

          
76,784.69  

 
บมจ. ปตท. 

          
76,784.69  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

 
2 

ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 
จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง (แพท ณปภา 
ตนัตระกูล) เดือนพฤษภาคม 2563  

 
ตกลงราคา 

          
42,800.00  

-  
บจ.มหาร ่ ารวย  

          
42,800.00  

 
บจ.มหาร ่ ารวย  

          
42,800.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ใบสั่งจา้งท่ี 081/2563 

3 จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง และ
รายการตกมนัส์บนัเทิง สุดสัปดาห์   
(บุ๋ม ปนัดดา) เดือนพฤษภาคม 2563 

ตกลงราคา  166,920.00  166,920.00  บจ. ปนัดดา อะราว เดอะ เวลิด์   166,920.00  บจ. ปนัดดา อะราว เดอะ เวลิด์   166,920.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี 082/2563 

4 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และจดัจา้งบริการรับ-ส่ง
เอกสาร ในการผลิตรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน, 
ไนนเอ็นเตอร์เทน วคีเอ็นและรายการไนน์
เอ็นเตอร์เทน ไนทไ์ลฟ์ ในเดือนพฤษภาคม 2563 
 - จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
 
 - จา้งบริการรับ-ส่งเอกสาร การ์ดถ่ายภาพ
ข่าว และส่งข่าว 

ตกลงราคา 
  
  
  

  
             
 
 

1,500.00  
 

2,500.00  

  
 
 
            

1,500.00 
             

2,500.00  

  
 
 
 
บจ. วลิล่า มาร์เก็ท เจพี  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
นายสมยศ ปัทมะ 

  
 
 
               

435.00                
369.00             

1,750.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

  
 
 
 
บจ. วลิล่า มาร์เก็ท เจพี  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
นายสมยศ ปัทมะ 

  
 
  
              

435.00               
369.00             

1,750.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

 
  
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
5 

ฝ่ายจดัซ้ือ 
จา้งเปล่ียนสวติซ์เปล่ียนแหล่งจ่ายไฟฟ้า
อตัโนมติั (Automatic Transfer Switch) 
อาคารปฏิบติัการ จ านวน 1 งาน 

 
พิเศษ 

              
1,220,000.00  

               
1,220,000.00  

 
การไฟฟ้านครหลวง 

                
1,220,000.00  

 
การไฟฟ้านครหลวง 

                    
1,220,000.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
สัญญาจา้งเลขท่ี 035/2563 

 
 
 
 
 

/ ล  าดบั ... 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 
6 

ส านักวิศวกรรมโครงข่าย 
จดัซ้ืออะไหล่ส าหรับซ๋อมบ ารุงเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าส ารอง (สถานีฯ จ.ขอนแก่น) 
 - กรองโซล่า FF185 CAT K-FLO 
 - กรองน ้ ามนัเคร่ือง  1 R -0714 
 - น ้ ามนัเคร่ือง P/Z  20W50 (18L) 
 - น ้ ามนัเคร่ือง P/Z  20W50 (6 L) 
 - กรองดกัน ้ า 
 - น ้ ากลัน่ 
 - ท่ีถอดกรองแบบผา้ 

 
ตกลงราคา 

  
  
  
  
  
  
  

            
4,810.72  

  

            
4,810.72  

  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077)  

  
        
 

        267.50                
535.00             

1,926.00                
642.00                
856.00                
102.72                
481.50 

  
 
 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 
บจ.ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ (2077) 

  
          

 
      267.50                

535.00             
1,926.00                

642.00                
856.00                
102.72                
481.50  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 
 
 
 


