
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 ซ้ือวัสดุส าหรับการจัดเก็บ จัดส่งไฟล์รายการ และการเชื่อมข้อมูลระหว่างฮาร์ดดิสและคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา ผู้เสนอราคาต่ าสุด

จ านวน 3 รายการ ดังนี้.-

 - External Hard Disk  ความจุ 2 TB จ านวน 40 ชิ้น 111,280.00 111,130.20 บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด 115,132.00        บริษัท โพเวลคอมพิวเตอร์ จ ากัด 107,000.00       

บริษัท โพเวลคอมพิวเตอร์ จ ากัด 107,000.00        

 - HDD Docking Station จ านวน 2 เคร่ือง 4,280.00               4,194.40               บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด            6,206.00 บริษัท โพเวลคอมพิวเตอร์ จ ากัด           3,145.80

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด            3,188.60

บริษัท โพเวลคอมพิวเตอร์ จ ากัด            3,145.80

 - Flash Drive ความจุ 64 GB จ านวน 20 ชิ้น 15,194.00 15,122.67 บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด 14,980.00          บริษัท โพเวลคอมพิวเตอร์ จ ากัด 14,124.00         

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด 14,338.00          

บริษัท โพเวลคอมพิวเตอร์ จ ากัด 14,124.00          

2 ซ้ือ Hard disk คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 1,530.00 ไม่มี ตกลงราคา ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร์ 1,530.00           ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร์ 1,530.00          ผู้เสนอราคาต่ าสุด

บริษัท ฮาร์ด ไดรเวอร์ จ ากัด (ไม่มีภาษีฯ) 143,000.00 บริษัท ฮาร์ด ไดรเวอร์ จ ากัด (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) 143,000.00 ผู้เสนอราคาต่ าสุด

บริษัท แอลอีดี เมน. ไฮเดฟฟิเนชัน จ ากัด 179,760.00

ซ้ือของรางวัลโครงการ “Tollway Lucky Way 2018 บนิลัดฟ้าท่องรัสเซียกับโทล์เวย์” จ านวน 4 รายการ ตกลงราคา

 - เส้ือฟุตบอลทีมชาติ FIFA World Cup จ านวน 10 รางวัล (10 ตัว) 29,960.00 29,960.00 บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จ ากัด 28,000.00 บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จ ากัด 28,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

 - ลูกฟุตบอล FIFA World Cup จ านวน 10 รางวัล (10 ลูก) 44,940.00 44,940.00 บริษัท เอฟ.บ.ีที. สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จ ากัด 33,600.00 บริษัท เอฟ.บ.ีที. สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จ ากัด 33,600.00

 - ลูกฟุตบอล FIFA World Cup จ านวน 22 รางวัล (22 ลูก) 21,186.00 21,186.00 บริษัท เอฟ.บ.ีที. สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จ ากัด 15,840.00 บริษัท เอฟ.บ.ีที. สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จ ากัด 15,840.00

 - บตัรเติมน้ ามัน มูลค่า 1,000.-บาท จ านวน 22 รางวัล (22 ใบ) 23,540.00 23,540.00 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 22,000.00 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 22,000.00

5 ร้านเอ็มอาร์ คอมพิวเตอร์           10,600.00 ร้าน เอ็ม เอ เซอร์วิส           11,000.00 ผู้เสนอราคาต่ าสุด

ร้าน เอ็ม เอ เซอร์วิส            11,000.00

6 เช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 1 คูหา เพื่อต้ังสถานีวิทยุ บมจ.อสมท จ.สุรินทร์ จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 3 ปี 468,000.00 468,000.00 ตกลงราคา นางพรนภา  เงินถม         468,000.00 นางพรนภา  เงินถม        468,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

7 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell  ส าหรับใช้ในการออกอากาศที่ สถานีวิทยุ จ.ระยอง  จ านวน 1 งาน 2,500.00 ไม่มี ตกลงราคา ร้านลีดเดอร์ ช็อป 2,500.00 ร้านลีดเดอร์ ช็อป 2,500.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

8 จ้างด าเนินการขออนุญาตชิงโชคจับรางวัลและประชาสัมพันธใ์นโครงการ จ านวน 1 งาน 139,100.00 139,100.00 ตกลงราคา บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 139,100.00 บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 139,100.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

9 จ้างซ่อมระบบท าความเย็น (Chiller 2) ยี่ห้อ TRANE พร้อมเปล่ียนอะไหล่ จ านวน 1 งาน 205,814.50 205,814.50 ตกลงราคา บริษัท แอร์โค จ ากัด 195,523.78 บริษัท แอร์โค จ ากัด 195,523.78 ผู้เสนอราคารายเดียว

10 จ้างจัดท าโปสเตอร์ ขนาด A3 ประชาสัมพันธโ์ครงการ MCOT INNO 2018 จ านวน 100 แผ่น 3,000.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ากัด 1,070.00 บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ากัด 1,070.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

11 จ้างบริการพัฒนาสูตรผลิตภณัฑ์ใหม่ “สบูส่ าหรับผิวกาย” จ านวน 1 งาน 5,350.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท เดอร์ม่า อินโนเวชั่น จ ากัด 195,523.78 บริษัท เดอร์ม่า อินโนเวชั่น จ ากัด 5,350.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

12 ซ้ือกล้องบนัทึกภาพข่าวขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 5 ชุด 2,889,000.00 2,887,127.50  ประกวดราคา บริษัท ปิน่รังษี กรุ๊ป จ ากัด       2,874,127.00 บริษัท ปิน่รังษี กรุ๊ป จ ากัด      2,874,127.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

13 เช่าอาคารพาณิชย์สูง 2 ชั้นคร่ึง เพื่อเปน็ที่ต้ังสถานีวิทยุ บมจ. อสมท จ. แพร่ จ านวน 2 คูหา ระยะเวลาเช่า 3

 ปี

648,000.00            648,000.00           พิเศษ นายจีรเดช ธรรมรงค์กุล 648,000.00        นายจีรเดช ธรรมรงค์กุล 648,000.00       ผู้เสนอราคารายเดียว

 (ไม่มีภาษีฯ)  (ไม่มีภาษีฯ)  (ไม่มีภาษีฯ)  (ไม่มีภาษีฯ)

14 เช่าพื้นที่พร้อมบริการระบบไฟฟ้าของอาคาร "ใบหยกสอง"ระยะเวลา 1 ปี 11,640,000.00        11,640,000.00       พิเศษ บริษัท ภมูิภวัน จ ากัด 11,640,000.00    บริษัท ภมูิภวัน จ ากัด 11,640,000.00   ผู้เสนอราคารายเดียว

 (ไม่มีภาษีฯ)  (ไม่มีภาษีฯ)  (ไม่มีภาษีฯ)  (ไม่มีภาษีฯ)

15 เช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อเปน็ที่ต้ังสถานีวิทยุ จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลา 3 ปี          1,080,000.00          1,080,000.00 พิเศษ นายเมธ ีสมสุวรรณศักด์ิ       1,080,000.00 นายเมธ ีสมสุวรรณศักด์ิ      1,080,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

16 จ้างบริษัททัวร์จัดทริปทัวร์ชมฟุตบอลโลก FIFA World Cup จ านวน 1 งาน 1,206,960.00 1,206,960.00 พิเศษ บริษัท เรียลแฟน ทราเวล แอนด์ สปอร์ต 

จ ากัด

1,192,260.00 บริษัท เรียลแฟน ทราเวล แอนด์ สปอร์ต จ ากัด 1,192,260.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

17 เช่าใช้โปรแกรมออกอากาศ RCS จ านวน 1 ระบบ ระยะเวลาเช่า 3 ปี 1,122,087.60 1,122,087.60 พิเศษ บริษัท เรดิโอ คอมพิวต้ิง เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

1,122,087.60 บริษัท เรดิโอ คอมพิวต้ิง เซอร์วิสเซส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

1,122,087.60 ผู้เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2561

ตามระเบยีบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 มีนาคม 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

3 จ้างจัดกิจกรรมการงานแถลงข่าว “โครงการ QR CODE เพื่อเปน็ช่องทางการขอบคุณผู้ชมโทรทัศน์ในโอกาส

ครบรอบ 66 ป ีบมจ.อสมท” จ านวน 1 งาน

157,290.00 153,010.00 ตกลงราคา

4

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Z200 Workstations จ านวน 1 งาน 10,600.00 ไม่มี ตกลงราคา


