
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 เช่าชุดผ้าไทย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธโ์ครงการ "อนุรักษ์ผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9"

500,000.00 499,999.87 ตกลงราคา บริษัท เผ่าทอง ทองเจือและเพื่อน จ ากัด 499,999.87 บริษัท เผ่าทอง ทองเจือและเพื่อน จ ากัด 499,999.87 ผู้เสนอราคารายเดียว

2 ซ้ืออุปกรณ์กันส่ันส าหรับสมาร์ทโฟนรองรับ Live Streaming (Snoppa M1) จ านวน 1 ชุด 4,990.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท โปร อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,990.00 บริษัท โปร อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,990.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

3 ซ้ือ Main Power Supply 48 VDC จ านวน 2 ตัว 395,900.00 395,900.00 ตกลงราคา บริษัท บรอดคาสท์ และ สตูดิโอ จ ากัด 395,900.00 บริษัท บรอดคาสท์ และ สตูดิโอ จ ากัด 395,900.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 296,604.00 ผู้เสนอราคาต่ าสุด

บริษัท ไมโคร ฟิวชั่น (กรุงเทพ) จ ากัด 299,600.00

5 จ้างบริการระบบแสงเสียงพร้อมอุปกรณ์และพนักงาน จ านวน 1 งาน 95,000.00 ไม่มี ตกลงราคา ร้าน J VISUAL STUDIO           95,000.00 ร้าน J VISUAL STUDIO          95,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

6 จ้างท ามุมจราจร (Backdrop Pull Frame) จ านวน  9 ชุด และรีปร้ินปา้ย จ านวน 2 ชุด 442,000.00            138,618.50 ตกลงราคา บริษัท มีไอเดีย มีเดียแอนด์แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 130,540.00        บริษัท มีไอเดีย มีเดียแอนด์แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 130,540.00       ผู้เสนอราคารายเดียว

7 จ้างด าเนินการเปดิบญัชี Line@ Package Pro+ (12 Months) จ านวน 1 บญัชี 78,375.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด 78,375.00 บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด 78,375.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

8 จ้างจัดท าเส้ือ ช่อง 9 MCOT HD จ านวน 400 ตัว              95,000.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท บาย ออเดอร์ จ ากัด           83,995.00 บริษัท บาย ออเดอร์ จ ากัด          83,995.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

9 จ้างสกรีนโลโก้ลูกโปร่ง (3,000 ลูก) พร้อมค่าจัดส่ง จ านวน 1 งาน 24,329.00             ไม่มี ตกลงราคา นางสาวจันทนา สายพิณ 24,329.00          นางสาวจันทนา สายพิณ 24,329.00         ผู้เสนอราคารายเดียว

 (ไม่มีภาษีฯ)  (ไม่มีภาษีฯ)  (ไม่มีภาษีฯ)
10 จ้างบริการอุปกรณ์เครนจิมมี่จิ๊บ 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และทีมงาน ณ วันที่ 21 มกราคม 2561 จ านวน 1

งาน

16,050.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท ข้าวจิ๊บมูฟวี่ จ ากัด 16,050.00 บริษัท ข้าวจิ๊บมูฟวี่ จ ากัด 16,050.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

11 ซ้ือ External Harddisk จ านวน 2 รายการ  45,500.00             - ตกลงราคา บริษัท  ทูซีบรอดคาส จ ากัด 44,084.00          บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด          43,763.00 ผู้เสนอราคาต่ าสุด

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด           43,763.00

12 เช่าพื้นที่กาดสวนแก้ว ชั้น 3 ห้องเลขที่ 336-337 จ านวนพื้นที่ 227 ตารางเมตร 870,000.00 870,000 .00 พิเศษ บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จ ากัด         870,000.00 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จ ากัด        870,000.00 ผู้เสนอราคาเดียว

(ไม่มีภาษีฯ)

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 296,604.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561

ตามระเบยีบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 มกราคม 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

4 ซ้ือ RAM เพื่ออัพเกรดเคร่ืองตัดต่อ จ านวน 7 เคร่ือง 300,000.00 298,102.00 ตกลงราคา


