
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 ซ้ือยางรถยนต์ ส าหรับรถถ่ายทอดโทรทัศน์ (HD1) จ านวน 1 คัน (6 เส้น) 282,480.00 286,760.00 ตกลงราคา บริษัท เค.ซี.ที ชุนไถ่ จ ากัด         291,040.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด        282,480.00 ผู้เสนอราคาต  าสุด

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 33,116.50 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 33,116.50

บริษัท ไมโคร ฟิวชั น (กรุงเทพ) จ ากัด 34,240.00

บริษัท สยามเทพสถิต จ ากัด 33,384.00

บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั น จ ากัด 34,454.00

บริษัท ปิน่รังษี กรุ๊ป จ ากัด 260,010.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 258,191.00 ผู้เสนอราคาต  าสุด

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 258,191.00

4 จ้างประเมินผลการรับรู้สกู๊ปนโยบายของ ธ.ก.ส. คอลัมน์ “เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส.” ในรายการ คู่ข่าวเสาร์-

อาทิตย์ จ านวน 1 งาน

64,200.00 ไม่มี ตกลงราคา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 60,000.00 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 60,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

5 เช่าที ดินราชพัสดุเพื อเปน็ที ต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟเอ็ม จ.นครพนม ระยะเวลาเช่า 1 ปี 97,148.00 ไม่มี ตกลงราคา ส านักงานธนารักษ์พื้นที นครพนม 97,148.00 ส านักงานธนารักษ์พื้นที นครพนม 97,148.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

6 เช่าอาคารเพื อเปน็ที ต้ังสถานีวิทยุ บมจ.อสมท จ.ปตัตานี ระยะเวลาเช่า 3 ปี

(ต้ังแต่วันที  1 มีนาคม 2561 ถึงวันที  28 กุมภาพันธ ์2564)

462,240.00 462,240.00 ตกลงราคา นางแวรอฟิอ๊ะ หร่ายมณี (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ ม) 432,000.00 นางแวรอฟิอ๊ะ หร่ายมณี (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ ม) 432,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 264,932.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 264,932.00 ผู้เสนอราคาต  าสุด

บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั น จ ากัด 275,632.00

บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จ ากัด 265,360.00

บริษัท ไมโคร ฟิวชั น (กรุงเทพ) จ ากัด 278,200.00

ซ้ือของรางวัลโครงการ “Tollway Lucky Way 2018 บนิลัดฟ้าท่องรัสเซียกับโทล์เวย์” จ านวน 2 รายการ

บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด 52,965.00 49,220.00

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 49,220.00

บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จ ากัด 49,487.50

 - โทรทัศน์ LED Samsung 43 นิ้ว จ านวน 2 รางวัล (2 เครื อง) 48,150.00 37,471.40 บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด 36,166.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 35,738.00 ผู้เสนอราคาต  าสุด

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 35,738.00

บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จ ากัด 35,802.20

9 บริษัท โปรมีเดีย แอนด์ออกาไนเซอร์ จ ากัด            8,560.00

บริษัท ไอวอรี  ทาวเวอร์ จ ากัด 12,840.00          

10 จ้างบริการอุปกรณ์เครน จ านวน 1 งาน 16,050.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท เล็กไฮไลท์ 2008 จ ากัด           16,050.00 บริษัท เล็กไฮไลท์ 2008 จ ากัด          16,050.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

11 บริษัท สตาร์คาส คอร์ปอเรชั น จ ากัด 207,045.00        

บริษัท ปิน่รังษี กรุ๊ป จ ากัด 199,769.00        

12 จัดซ้ืออุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (โดรน) พร้อมอุปกรณ์เสริม  จ านวน 1 ชุด 100,000.00 99,916.60 ตกลงราคา บริษัท ไมโคร ฟิวชั น (กรุงเทพ) จ ากัด 99,959.40 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 93,197.00         ผู้เสนอราคาต  าสุด

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด           93,197.00

13 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของสถานีโทรทัศน์ บมจ.อสมท  จ านวน 1 งาน 42,800.00 397,102.10 ตกลงราคา บริษัท ไอคอน เทคโนโลยี  บวิท์เดอร์ จ ากัด         395,942.80 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 390,913. 80 ผู้เสนอราคาต  าสุด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 390,913. 80 

บริษัท เอส.ที.คอมมิวนิเคชั นส์ จ ากัด 2,450,193.00 บริษัท ปิน่รังษี กรุ๊ป จ ากัด 2,229,880.00 ผู้เสนอราคาต  าสุด

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 2,243,212.20

บริษัท ปิน่รังษี กรุ๊ป จ ากัด 2,229,880.00

15 บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จ ากัด 1,602,910.00      บริษัท อินฟินิต้ี ทริป จ ากัด 1,598,400.00     ผู้เสนอราคาต  าสุด

บริษัท มอกซ์ ทราเวล จ ากัด 1,658,500.00      

บริษัท อินฟินิต้ี ทริป จ ากัด 1,598,400.00      

16 จ้างแปลบทพร้อมพากย์ลงเสียงเปน็ภาษาไทย และมิกซ์เสียงพร้อมซีรี ย์จีน 2 เรื อง จ านวน 45 ตอน 1,009,050.00         1,009,050.00         พิเศษ นางสาวณัฐพร บ ารุงวัด 1,009,050.00      นางสาวณัฐพร บ ารุงวัด 1,009,050.00     ผู้เสนอราคารายเดียว

17 จ้างแปลบทพร้อมพากย์ลงเสียงเปน็ภาษาไทย และมิกซ์เสียงพร้อมซีรี ย์จีน 1 เรื อง จ านวน 58 ตอน 629,300.00            629,300.00           พิเศษ นายทวี  สารพล 629,300.00        นายทวี  สารพล 629,300.00       ผู้เสนอราคารายเดียว

จ้างบริษัททัวร์เปน็ผู้ดูแลการเดินทาง “กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแข่งขันฟุตบอล คาราบาว คัพ” ณ 

ประเทศอังกฤษ จ านวน 8 คน

1,600,000.00 1,619,936.67 พิเศษ

ผู้เสนอราคาต  าสุด

จ้างซ่อมCAMERA CONTROL จ านวน 1 งาน 200,839.00            200,839.00           ตกลงราคา บริษัท ปิน่รังษี กรุ๊ป จ ากัด 199,769.00       ผู้เสนอราคาต  าสุด

จ้างผลิตไวนิลซีรีย์จีนเรื อง เล่ห์รัก บลัลังก์เลือด พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ผืน 10,700.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท โปรมีเดีย แอนด์ออกาไนเซอร์ จ ากัด           8,560.00

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด ผู้เสนอราคาต  าสุด

14 ซ้ือชุดกล้อง Back Pack พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 3 ชุด 2,247,000.00 2,243,629.50 ประกวดราคา

7 ซ้ือ Software Adobe Creative Cloud จ านวน 8 ชุด 291,040.00 280,910.67 ตกลงราคา

8 ตกลงราคา

 - โทรศัพท์มือถือ Vivo V5 Plus จ านวน 5 รางวัล (5 เครื อง) 58,850.00 53,856.65

ผู้เสนอราคาต  าสุด

3 จ้าง Upgrade Macbook Pro ส าหรับรับ-ส่ง File ภาพข่าว จ านวน 1 งาน 280,661.00 259,100.50 ตกลงราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2561

ตามระเบยีบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

2 ซ้ือ Software Adobe Creative Cloud for Team จ านวน 1 ชุด 34,240.00 ไม่มี ตกลงราคา


