
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

1 จ้างจัดท า Search Engine Optimization (SEO) ของเว็บไซต์ Mcot.net โดยการบอกรับสมาชิก

จ านวน 1 งาน

20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จ ากัด 20,000.00          บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จ ากัด          20,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

2 จ้างสร้างประกอบและร้ือถอนสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าป ี2561

พร้อมจัดท าโปรแกรมนับคะแนนและระบบประมวลผล จ านวน 1 งาน

214,000.00            200,000.00           ตกลงราคา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 200,000.00        วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  200000

(ไม่มีภาษีฯ)

ผู้เสนอราคารายเดียว ใบส่ังที่ ท.048/2561 ลว.11 มิ.ย. 61

3 ซ้ือหลอดไฟสตูดิโอ ยี่ห้อ OSRAM จ านวน 2 รายการ 22,256.00 22,256.00 ตกลงราคา บริษัท เล็ก ไฮไลท์ 2008 จ ากัด  20,062.50 บริษัท เล็ก ไฮไลท์ 2008 จ ากัด           20,062.50 ผู้เสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โซลูชั่น เอเชีย จ ากัด 22,256.00          

4 ซ้ือกล่องพัสดุ ม้วนบบัเบิล้ และเชือกเกลียวขาว พร้อมค่าจัดส่ง จ านวน 4 รายการ 793.00 793.00 ตกลงราคา บริษัท กล่องพัสดุเฮงเฮง จ ากัด   793.00              บริษัท กล่องพัสดุเฮงเฮง จ ากัด                793.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

5 ซ้ือกล่องพัสดุฝาชน สีน้ าตาล ขนาด 24x40x17 ซม. พร้อมค่าจัดส่ง จ านวน 5 แพคๆ ละ 20 ใบ 2,000.00 885.00 ตกลงราคา บริษัท กล่องพัสดุเฮงเฮง จ ากัด   885.00              บริษัท กล่องพัสดุเฮงเฮง จ ากัด                793.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

6 ซ้ืออุปกรณ์พิเศษในการถ่ายท า Flying Drone (4 รายการ) จ านวน 2 ชุด 96,000.00 95,600.00 ตกลงราคา บริษัท แฟนธอม (ประเทศไทย) จ ากัด 95,600.00          บริษัท แฟนธอม (ประเทศไทย) จ ากัด          95,600.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

7 ซ้ือ External Hard Disk และ Apple Magic Mouse จ านวน 4 รายการ 183,719.00 180,006.10 ตกลงราคา บริษัทโพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 171,360.50 บริษัทโพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 171,360.50       ผู้เสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

บริษัท อินฟรอเมชั่น เอนเตอร์ไพร์ส 179,171.50        

8 จ้างบริการอัพเดทฐานข้อมูลส าหรับการจัดระบบความเหมาะสมของรายการ จ านวน 1 งาน 69,550.00 69,550.00 ตกลงราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 69,550.00          บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 69550.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ใบส่ังที่ 003/2561 ลว.22 มิ.ย. 61

9 จ้างจัดท า Search Engine Optimization (SEO) ของเว็บไซต์ Mcot.net โดยการบอกรับสมาชิก

จ านวน 1 งาน

20000.00 20000.00 ตกลงราคา บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จ ากัด 20,000.00          บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จ ากัด 20000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

10 ซ้ือและติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์กราฟิคและตัดต่อวีดิโอ จ านวน 4 ชุด 428,000.00 487,385.00 ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 427,786.00        บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 425,325.00 ผู้เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังที่ 005/2561 ลว.27 มิ.ย. 61

บริษัท บ ีแอพพรู๊ฟ จ ากัด 444,050.00        

11 ซ้ืออุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบฉากรายการ เช้า ชวน คุย จ านวน 5 รายการ 16,313.00 16,313.00 ตกลงราคา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 16,313.00          บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 16,313.00         ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

12 จ้างซ่อมอุปกรณ์ Projector ยี่ห้อ NEC รุ่น NP-M350X จ านวน 1 เคร่ือง 27,071.00             27,071.00             ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 27,071.00          บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)          27,071.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี่

13 ซ้ือฮาร์ดดิส จ.จันทบรีุ จ านวน 2 อัน 2,580.00 2,580.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.ไอ.บ.ีคอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 2,580.00           บริษัท เจ.ไอ.บ.ีคอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด           2,500.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

14 จ้างบริการระบบแสงเสียงพร้อมติดต้ังจอLED จ านวน 1 งาน 30,000.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท เรียล 899 จ ากัด 30,000.00          บริษัท เรียล 899 จ ากัด          30,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

15 จ้างให้บริการข้อมูลด้านสถิติเว็บไซด์(Webstat)ของเว็บไซด์ส านักข่าวไทย จ านวน 1 งาน 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ ากัด 8,000.00           บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ ากัด 8,000.00          ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

40,000.00 25,032.65 ตกลงราคา บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 25,926.10          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 24,139.20         ผู้เสนอราคาต่ าสุด

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 24,139.20          

17 จ้างปรับปรุงห้องจัดรายการ สถานีวิทยุ อสมท จ.ปตัตานี  จ านวน 1 งาน 453,937.87 449,479.18 ตกลงราคา บริษัท ศรีตรัง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 449,400.00        บริษัท ศรีตรัง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 449,400.00       ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 048/2561

18 ซ้ือเก้าอี้ ใช้งานที่ ห้องส่ง สถานีวิทยุ อสมท จ.พัทลุง  จ านวน 2 ตัว 4,800.00 4,800.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คิดดีเฟอร์นิเจอร์  4,800.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คิดดีเฟอร์นิเจอร์ 4,800.00          ผู้เสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

ร้านบวัจันทร์  5,200.00

(ไม่มีภาษี)

19 ซ้ืออะไหล่เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องส่ง 4 จ านวน 8 รายการ 129,951.50 129,951.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 129,951.50        บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 129,951.50 ผู้เสนอราคารายเดียว ใบส่ังที่ ท.049/2561 ลว.14 มิย. 61

20 เช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหา เพื่อต้ังสถานีวิทยุฯ จ.นราธวิาส ก าหนดระยะเวลา 2 ปี 480,000.00 480,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ืง จ ากัด 480,000.00 บริษัท ซี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ืง จ ากัด 480,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาเช่าเลขที่ 050/2561

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

21 จ้างซ่อมอุปกรณ์ HPA จ านวน 1 งาน 164,780.00            164,780.00 ตกลงราคา บริษัท เอ พี ดี เอเยนซ่ี จ ากัด 160,500.00        บริษัท เอ พี ดี เอเยนซ่ี จ ากัด 160,500.00       ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

22 10,700.00             10,700.00             ตกลงราคา บริษัท โปรมีเดีย แอนด์ออกาไนเซอร์ จ ากัด            8,560.00 บริษัท โปรมีเดีย แอนด์ออกาไนเซอร์ จ ากัด           8,560.00

บริษัท ไอวอร่ี ทาวเวอร์ จ ากัด 12,840.00          

23 จ้างอุปกรณ์เครนพร้อมเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 งาน (การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ประจ าป ี2561) 26,750.00 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท ข้าวจิ๊ปมูฟวี่ จ ากัด 16,050.00          บริษัท ข้าวจิ๊ปมูฟวี่ จ ากัด 16,050.00         ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

24 จ้างซ่อมอุปกรณ์ Switcher OB 5 จ านวน 1 งาน 144,450.00 144,450.00 ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท 140,170.00        บริษัท แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท 140,170.00       ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

ซัพพลาย จ ากัด ซัพพลาย จ ากัด

1,120,000.00 804,891.00 พิเศษ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 793,494.00        บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 793,494.00       ผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่ 051/2561

บริษัท ท๊อป ไทย ฮอลิเดย์ส จ ากัด 1,134,000.00      

ผู้เสนอราคาต่ าสุดจ้างผลิตไวนิลซีรีย์จีนเร่ือง อิทธฤิทธิก์ระบีเ่ซียนหยวน ภาคหมอกแห่งฮ่ัน พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 งาน ไม่มี

16

25

ไม่มี

จ้างบริษัททัวร์เปน็ผู้ดูแลการเดินทาง “กิจกรรมคร้ังหนึ่งในชีวิต...สุขภาพการเงินกับ ธอส” 

ณ ประเทศลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย จ านวน 6 คน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2561

ตามระเบยีบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

ซ้ือหมึกพิมพ์ M553 จ านวน 4 กล่อง


