
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างเหมาจัดท าสต๊ิกเกอร์ PVC ส าหรับจัดนิทรรศการ อสมท จ านวน 1 งาน 10,000.00 ไม่มี ตกลงราคา นายศุภชัย แซ่ขิ้ว (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) 9,100.00 นายศุภชัย แซ่ขิ้ว 9,100.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

2 จ้างบริการระบบแสงเสียงพร้อมติดต้ังจอ LED จ านวน 2 งาน 64,200.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน)

          64,200.00 บริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)          64,200.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

3 จ้างบริษัททัวร์เพื่อจัดทริปชมฟุตบอล ณ ประเทศอังกฤษ เยอรมัน และสเปนจ านวน 3 คน 535,000 542,838.58 ตกลงราคา บริษัท พลัสส์ (กรุงเทพ) จ ากัด         507,520.00 บริษัท พลัสส์ (กรุงเทพ) จ ากัด        507,520.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

4 ซ้ือกล้อง Webcam ส าหรับใช้ที่ สถานีวิทยุ อสมท จ.น่าน  จ านวน 2 ตัว 1,700.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด

บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด

           1,540.00 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด           1,540.00 ผู้เสนอราคาต่ าสุด

           2,100.00

5 เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมระบบ C-Band ช่องรายการ BT บนัเทิงไทย 176,550.00            176,550.00           ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ ากัด 176,550.00        บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ ากัด 176,550.00       ผู้เสนอราคารายเดียว

จาก บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) จ ากัด มายัง บมจ. อสมท จ านวน 1 งาน

6 จ้างบริการอุปกรณ์เครนจิมมี่จิ๊บ 10 เมตร พร้อมพร้อมอุปกรณ์และทีมงาน ณ วันที่ 21 เม.ย. 61 (2 ชุด) 32,100.00             ไม่มี ตกลงราคา บริษัท ข้าวจิ๊บมูฟวี่ จ ากัด 32,100.00          บริษัท ข้าวจิ๊บมูฟวี่ จ ากัด 32,100.00         ผู้เสนอราคารายเดียว

จ านวน 1 งาน 

7 เช่าใช้บริการระบบ Internet ความเร็ว 300 Mbps./100 Mbps. จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน 25,667.16             ไม่มี ตกลงราคา บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 25,667.16          บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 25,667.16         ผู้เสนอราคารายเดียว

8 จ้างแปล-พากย์ ตัดต่อรายการ และสร้างสรรค์รายการพร้อมออกอากาศ รายการ CrossFit Games คนบา้พลัง 299,600.00            299,600.00           ตกลงราคา บริษัท สุดยอด ครีเอชั่น จ ากัด 299,600.00        บริษัท สุดยอด ครีเอชั่น จ ากัด 299,600.00       ผู้เสนอราคารายเดียว

ความยาวประมาณตอนละ 32 - 35 นาที จ านวน 10 ตอน

9 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง Wall Type ขนาด 25,363.55 BTU. ยี่ห้อ STAR AIRE 25,500.00             ไม่มี ตกลงราคา บริษัท ชุมพร เอเชีย เคร่ืองปรับอากาศ จ ากัด 25,500.00          บริษัท ชุมพร เอเชีย เคร่ืองปรับอากาศ จ ากัด 25,500.00         ผู้เสนอราคารายเดียว

รุ่น CE-24/DE-24, น้ ายา R32 พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 

10 จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 44 คัน ระยะเวลา 12 เดือน 18,144,204.00 18,144,204.00 พิเศษ บริษัท นัมเบอร์วันคาร์เรนท์ทัล จ ากัด 18,144,204.00    บริษัท นัมเบอร์วันคาร์เรนท์ทัล จ ากัด 18,144,204.00   ผู้เสนอราคารายเดียว

11 ซ้ือกระเปา๋ส าหรับใส่ Computer Notebook  จ านวน 10 ใบๆ ละ 600.- บาท (ไม่มีภาษีฯ)     6,000.00 ไม่มี ตกลงราคา PC  SUPPLY 6,000.00           PC  SUPPLY 6,000.00          ผู้เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2561

ตามระเบยีบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง


