งบลงทุนศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ
ประจําปงบประมาณ 2550
ศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ

ฝายบริการวิศวกรรม
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

คําขอลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
หมวดครุภัณฑชาง ป 2550
ลําดับ

รายการ

จํานวนหนวย จํานวนเงิน

1
2

เครื่องวัดระบบกราวดดิน กราวดเครื่องสง (Earth meter)
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม รองรับการ Remote Control Nicam

2
12

3

GPS ( Global Positiioning Sattellize ) พรอมกําเนิดสัญญาณ
Clock Gen 10 MHz

2

4

GPS ( Global Positiioning Sattellize ) ตัว Reciever

2

5

สวานไฟฟา Rotary แบบกระแทก ขนาด 1,200 W พรอมดอกสวาน

6

6

Analog Multimeter

11

7
8

Digital Multimeter
หัวแรงดูดตะกั่วมือถือ สามารถปรับอุณหภูมิไดยี่หอ
(ยี่หอ denon ขนาด120 W)
เครื่องเปาลมรอน แบบปรับอุณหภูมิ ( ตั้งโตะ )

1
11

เครื่องปรับอากาศ 48,000 BTU แบบตั้งพื้น ควรใช
คอมเพรสเซอรแบบสโครล หรือกนหอย

10

9
10

10

ศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ ฝายบริการวิศวกรรม สํานักวิศวกรรม .
หมายเหตุ(เหตุผลความจําเปน)
จัดหาทดแทนของเดิมชํารุด สถานีโทรทัศนและซอมบํารุง จ.สุโขทัย และ จ.เชียงใหม
จัดหาเพิ่มเติมสํารองใชงานสถานีโทรทัศน จ.เชียงใหม,เชียงราย, แมฮองสอน, นครสวรรค,
สุโขทัย, เพชรบูรณ, แพร, ตาก, ลําปาง, นาน, แมสะเรียง และศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ
ใชรับสัญญาณนาฬิกาจากดาวเทียมเพื่อกําเนิดความถี่ 10 MHz ใหกับเครื่องสงโทรทัศน
ในการแกการรบกวนของเครื่องสงโทรทัศนกรณีออกอากาศชองสัญญาณเดียวกันในพื้นที่เขต
บริการที่ Overlap ทับซอนกัน กรณีใช frequency offset ในเครื่องสงโทรทัศน
ใชงานประจําสถานีโทรทัศนและซอมบํารุง จ.สุโขทัย และ จ.เชียงใหม
จัดหาใหม ใชงานประจําสถานีโทรทัศนและซอมบํารุง จ.เชียงใหม เนื่องจากยังไมมีใชงาน
และประจําศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ เพื่อหาตําแหนงพื้นที่ตรวจสอบสัญญาณโทรทัศน
ใชในงานติดตั้งเชนติดตั้งเครื่องสงฯ เครื่องปรับอากาศ ซอมบํารุง จ.สุโขทัย และ จ.เชียงใหม
สถานีโทรทัศน จ.ตาก, เชียงราย, นครสวรรค
จัดหาทดแทนของเดิมชํารุด สถานีฯ จ.สุโขทัย, เชียงใหม, แพร, นาน, แมฮองสอน, เพชรบูรณ,
ตาก, เชียงราย, แมสะเรียง, นครสวรรค, ลําปาง
จัดหาใหม ใชสําหรับซอมเครื่องสงวิทยุฯ โทรทัศน ประจําสถานีฯและซอมบํารุง จ.เชียงใหม
จัดหาทดแทนของเดิมชํารุด ประจําสถานีฯ จ.สุโขทัย, แพร, นาน, แมฮองสอน, เพชรบูรณ, ตาก,
เชียงราย, แมสะเรียง, ลําปาง, เชียงใหม, นครสวรรค
จัดหาใหม ประจําสถานีฯ แพร, นาน, แมฮองสอน, เพชรบูรณ, ตาก, เชียงราย, แมสะเรียง,
ลําปาง, เชียงใหม, นครสวรรค
ทดแทนเครื่องเดิมเนื่องจากเสื่อมสภาพ ใชงานกวา 13 ป สถานีฯ จ.ลําปาง, สุโขทัย, นครสวรรค,
เพชรบูรณ, เชียงใหม, เชียงราย, แพร, นาน, ตาก, แมฮองสอน

คําขอลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
หมวดครุภัณฑชาง ป 2550
ลําดับ
11
12
13

รายการ
เครื่องปรับอากาศ 28,000 BTU 3 เฟส แบบแขวน
ใชคอมเพรสเซอรแบบสโครล หรือกนหอย ( ใชในสํานักงาน )
กระเปาเครื่องมือพรอมเครื่องมือชาง

จํานวนหนวย จํานวนเงิน
3
11

เครื่องเปาลมแบบหอยโขง ขนาด 800W ความเร็วรอบ 16,000 rpm
สําหรับทําความสะอาดเครื่องสงโทรทัศน และอุปกรณสวนควบ
DC Power Supply 100 Vdc / 100 A adjast voltage

11

1

16
17
18
19
20

วิทยุสื่อสาร VHF/FM แบบ Base station 40 วัตตพรอมระบบ
สายอากาศ
วิทยุสื่อสาร VHF/FM แบบมือถือ Mobile 20 วัตต
เครื่องปมลม ขนาด 2 ลูกสูบ
ชุดซอมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน พรอมเครื่องแวกซน้ํายา
Phase Meter เครื่องวัดเฟสไฟฟา แบบ 3 เฟส
เครื่องเลนซีดี ( CD PLAYER ) ยี่หอ DENON

1
2
2
2
8

21

เครื่องเลนมินิดิสก ( MD PLAYER ) ยี่หอ DENON

8

22

UHF LINK 303.3 MHz. เครื่องรับสงเชื่อมโยงสัญญาณลิงค

4

23

แบตเตอรี่ UPS12V 80AH

32

14
15

1

ศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ ฝายวิศวกรรม สํานักวิศวกรรม .
หมายเหตุ(เหตุผลความจําเปน
จัดหาทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ ประจําศูนยฯภาคเหนือ จํานวน 2 เครื่อง
และจัดหาใหม ประจําสํานักงานซอมบํารุง จ.เชียงใหม จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาทดแทนของเดิมชํารุด ประจําสถานีฯ จ.สุโขทัย, แพร, นาน, แมฮองสอน, เพชรบูรณ, ตาก,
เชียงราย, แมสะเรียง, ลําปาง, เชียงใหม, นครสวรรค
จัดหาใหม ประจําสถานีฯ จ.สุโขทัย, แพร, นาน, แมฮองสอน, เพชรบูรณ, ตาก, เชียงราย,
แมสะเรียง, ลําปาง, เชียงใหม, นครสวรรค
จัดหาใหม ใชในงานซอมเครื่องสงวิทยุฯและเครื่องสงโทรทัศนฯ กรณี Power Supply ชํารุด
ในระหวางตรวจซอมและรออะไหล ประจําสถานีเครื่องสงโทรทัศนและซอมบํารุง จ.เชียงใหม
จัดหาใหม ใชติดตอขาวสารระหวางสถานีฯ ใชที่สถานีฯ อ.แมสะเรียง
จัดหาใหม ใชติดตอขาวสารระหวางสถานีฯ ใชที่สถานีฯ อ.แมสะเรียง
จัดหาใหม ใชประจําสถานีเครื่องสงโทรทัศนและซอมบํารุง จ.สุโขทัย และ จ.เชียงใหม
จัดหาใหม ใชประจําสถานีเครื่องสงโทรทัศนและซอมบํารุง จ.สุโขทัย และ จ.เชียงใหม
จัดหาใหม ใชตรวจซอมระบบไฟฟา ประจําสถานีฯและซอมบํารุง จ.สุโขทัย และ จ.เชียงใหม
สํารองใชงานสถานีวิทยุฯและทดแทนอุปกรณที่ชํารุด ประจําซอมบํารุง จ.สุโขทัย (4 เครื่อง)และ
จ.เชียงใหม ( 4 เครื่อง )
สํารองใชงานสถานีวิทยุฯและทดแทนอุปกรณที่ชํารุด ประจําซอมบํารุง จ.สุโขทัย (4 เครื่อง)และ
จ.เชียงใหม ( 4 เครื่อง )
จัดหาเพิ่มเติม สํารองใชงานสถานีโทรทัศนและซอมบํารุง จ.สุโขทัย
จัดหาทดแทนใชงานที่สถานีวิทยุฯ จ.เชียงราย, พะเยา, ลําพูน
จัดหาทดแทน แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ เครื่องสํารองไฟฟา ประจําสถานีโทรทัศน จ.สุโขทัย

คําขอลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
หมวดคุรุภัณฑสํานักงาน ป 2550
ศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ ฝายบริการวิศวกรรม สํานักวิศวกรรม .
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
ปมน้ําอัตโนมัติ 400 วัตต
เครื่องดูดฝุนขนาด 15 ลิตร
ชุดรับแขก 4 ชิ้น พรอมโตะกลาง
ตูเย็นขนาด 13 คิว ละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ
เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
เครื่องทําน้ําเย็น และน้ํารอน ( 2 ระบบ )
เครื่องทําน้ําอุนขนาด 5,000 W
เครื่องดับเพลิง ชนิดคารบอนไดออกไซด
โตะประชุมขนาด 20 คน พรอมเกาอี้
โตะทํางานพรอมเกาอี้

จํานวนหนวย จํานวนเงิน
2
3
5
3
1
8
6
2
1
11

11

โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้
โตะวางเครื่องรับโทรทัศน

12

เครื่องรับโทรทัศนสีจอแบน ขนาด 25 นิ้ว ระบบ NICAM พรอมชั้นวาง

2
1
12

13
14
15
16

ถังเก็บน้ําสแตนเลส ขนาด 6,000 ลิตร ( ถังละ 1,500 ลิตร )
อุปกรณเครื่องครัว, เตาแกส 2 หัว
เครื่องรับโทรศัพทประจําสถานีฯ
ตูยาสามัญประจําบาน

4
2
2
1

หมายเหตุ(เหตุผลความจําเปน)
ทดแทนของเดิม สถานีฯ จ.เชียงใหม, นครสวรรค
ทดแทนของเดิม สถานีฯ จ.เชียงใหม, นาน, เชียงราย
ทดแทนของเดิม สถานีฯ จ.เชียงใหม, นาน, เชียงราย, แพร, ตาก
ทดแทนของเดิมที่ใชงานกวา 16 ป สถานีฯ จ.เชียงใหม, เชียงราย, นาน
สําหรับลางเครื่องปรับอากาศ สถานีฯและซอมบํารุง จ.เชียงใหม
ทดแทนของเดิม สถานีฯ จ.นาน(2), เชียงราย, ลําปาง, แมสะเรียง, นครสวรรค, แพร, แมฮองสอน
ทดแทนของเดิมที่ชํารุด สถานีฯ จ.เชียงใหม, นาน, เชียงราย, แพร, ตาก และแมสะเรียง
จัดหาใหม สถานีฯ อ.แมสะเรียง
ศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ
ทดแทนของเดิมและรองรับสํานักงานใหม ในโครงการยายสํานักงานลงจากบนเขา
ประสถานีฯ จ.ตาก (4), นาน (3), แพร(4)
จัดหาใหม ประจําสถานีฯ จ.นครสวรรค,แพร เนื่องจากยังไมมี
จัดหาใหม ประจําสถานีฯ จ.นาน เนื่องจากยังไมมี
จัดหาทดแทนของเดิมชํารุด ประจําสถานีฯ จ.สุโขทัย, แพร, นาน, แมฮองสอน, เพชรบูรณ, ตาก,
เชียงราย,แมสะเรียง, ลําปาง, เชียงใหม, นครสวรรค และศูนยฯภาคเหนือ
ใชเก็บน้ําประจําสถานี จ.แมสะเรียง
ใชประกอบอาหาร ประจําสถานีฯ จ.แมสะเรียง ,ตาก
จัดหาใหม ประจําสถานีฯ จ.แมสะเรียง,ตาก
จัดหาใหม ประจําสถานีฯ จ.แมสะเรียง

คําขอลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
หมวดคุรุภัณฑสํานักงาน ป 2550
ศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ ฝายบริการวิศวกรรม สํานักวิศวกรรม .
ลําดับ
17
18
19
20
21

รายการ
ตูเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน
ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก
พระบรมฉายาลักษณ
นาฬิกาแขวน
เครื่องกรองน้ํา แบบสองใสกรอง

จํานวนหนวย จํานวนเงิน
3
4
1
1
2

หมายเหตุ(เหตุผลความจําเปน)
จัดหาใหม ประจําสถานีฯ จ.แมสะเรียง, เชียงใหม, นาน
จัดหาใหม ประจําสถานีฯ จ.แมสะเรียง, เชียงใหม, แพร, ตาก
จัดหาใหม ประจําสถานีฯ จ.แมสะเรียง
นาฬิกาประจําสํานักงาน สถานีฯ จ.แมสะเรียง
จัดหาใหม เพื่อใชบริโภคในสํานักงาน สถานีฯ จ.ตาก, แมฮองสอน

คําขอลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ ป 2550
ศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ ฝายบริการวิศวกรรม สํานักวิศวกรรม .
ลําดับ
1

รายการ
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ขนาด 240 KVA

2

ชุดอุปกรณ AUTO START เครื่องยนตกําเนิดไฟฟา

3
4

เครื่องตัดหญาแบบสะพายขอออน ขนาด 15 แรงมา
เครื่องตัดหญาแบบรถเข็น ขนาด 45 แรงมา

จํานวนหนวย จํานวนเงิน
หมายเหตุ(เหตุผลความจําเปน)
2
ทดแทนของเดิม เนื่องจากโหลดเพิ่มขึ้น ชอง3 ไดเพิ่มกําลังสงเปน 20 KW สถานีฯ จ.เชียงใหม
ทดแทนของเดิม เนื่องจากโหลดเพิ่มขึ้น เครื่องสงวิทยุฯ 2 KW สถานีฯ จ.แพร
3
จัดหาใหม เพื่อใชระบบอัตโนมัติ สําหรับโครงการควบคุมเครื่องสงโทรทัศนระยะไกล
ประจําสถานีฯ จ.เชียงราย, ลําปาง, นครสวรรค
6
ทดแทนของเดิมชํารุด สถานีฯ จ.นาน,เชียงราย, สุโขทัย, แมฮองสอน , ตาก, เพชรบูรณ
1
ทดแทนของเดิมชํารุด ศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ

คําขอลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
หมวดสิ่งปลูกสราง ป 2550
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายการ
จัดสรางทางขึ้นสถานีฯ คสล.(สถานีฯ จ.เชียงใหม)
ขนาด 3 X 45 เมตร
เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาบานพัก (สถานีฯจ.เชียงใหม)
ทาสีอาคารสํานักงานและบานพัก (สถานีฯจ.เชียงใหม)
ทาสีเสาอากาศเครื่องสงฯ Self Support 60 เมตร ( สถานีฯจ.แพร)
ปรับปรุงชั้นลาง อาคารบานพักสถานีฯโทรทัศน จ.สุโขทัย
- ปรับปรุงฝาเพดาน, ประตู, กระจกหนาตางสํานักงาน
- กัดสาดบังแดดและกันฝนสําเร็จรูป กวาง 3 เมตรยาว 7 เมตร

จํานวนหนวย จํานวนเงิน

ศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ ฝายวิศวกรรม สํานักวิศวกรรม
หมายเหตุ(เหตุผลความจําเปน)

120,000.- ทางขึ้นสถานีฯ ชํารุด และลาดชัน มีตะไครน้ําจับ ทําใหลื่น เปนอันตรายตอการขับขี่รถจักยานยนต
และรถยนต (สถานีฯ จ.เชียงใหม)
60,000.- กระเบื้องหลังคาบางสวนชํารุด เสื่อมสภาพจากการใชงาน มีน้ํารั่วขณะฝนตก (สถานีฯ จ.เชียงใหม)
200,000.- ทาสีครังสุดทายเมื่อ กันยายน 2543 เนื่องจากสถานีฯตั้งอยูบนเขาสูง มีความชื้นและเชื้อราสูง
สถานีฯ จ.เชียงใหม
สีเดิมหมดอายุ ลอก และมีคราบเชื้อราสีดํา เนื่องจากใชงานมานานกวา 15 ป สถานีฯ จ.แพร
250,000 เพื่อปรับปรุงหองชั้นลางบานพักสถานีฯ เปนอาคารสํานักงานแผนกซอมบํารุง จ.สุโขทัย

คําขอลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
หมวดโครงการพัฒนา
ศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ ฝายบริการวิศวกรรม สํานักวิศวกรรม .
ลําดับ
1

รายการ
ปรับปรุงระบบกราวดสถานีวิทยุ อสมท.จ.พิษณุโลก
- จางขุดเจาะพื้นดินภูเขาเพื่อวางระบบกราวด
- ระบบลอฟาพรอมสายทองแดง

จํานวนหนวย

ป 2550
90,000
150,000

หมายเหตุ(เหตุผลความจําเปน)
เนื่องจากระบบกราวดไมไดมาตรฐาน มีความตานทานสูง ทําใหเครื่องสงวิทยุ FM
และอุปกรณสวนควบชํารุดบอยครั้ง

คําขอลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
หมวดยานพาหนะ ป 2550
ศูนยวิศวกรรมภาคเหนือ ฝายบริการวิศวกรรม สํานักวิศวกรรม .
ลําดับ
1

รายการ
รถจักรยานยนต 120 ซีซี 4 จังหวะ

จํานวนหนวย จํานวนเงิน
หมายเหตุ(เหตุผลความจําเปน)
11
ทดแทนของเดิม สถานีฯ จ.เชียงใหม, เพชรบูรณ, นาน , นครสวรรค, แพร, ลําปาง, ,สุโขทัย
ตาก, แมฮองสอน, เชียงราย, แมสะเรียง

