
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 120 KVA. พร้อมเปล่ียนอะไหล่ จ านวน 1 งาน 166,920.00            175,266.00           ตกลงราคา บริษัท ซินเนอร์ไจซ์ โปรไวด์ เซอร์วิส จ ากัด    160,500.00        บริษัท ซินเนอร์ไจซ์ โปรไวด์ เซอร์วิส จ ากัด    160,500.00       ผู้เสนอราคารายเดียว ใบส่ังที่ ท.054/2561 ลว.2 ก.ค. 61

2 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 4 รายการ 80,000.00 73,562.50 ตกลงราคา บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 75,435.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 73,153.76         ผู้เสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 73,153.76          

3 เช่าพื้นที่ เพื่อเปน็ที่ต้ังสถานีวิทยุ บมจ. อสมท จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลา 3 ป ี

นับต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 451,440.00

(ไม่มีภาษีฯ)

 451,440.00

(ไม่มีภาษีฯ)

ตกลงราคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จังหวัดนครราชสีมา

 451,440.00

(ไม่มีภาษีฯ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จังหวัดนครราชสีมา

 451,440.00

(ไม่มีภาษีฯ)

ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาเช่า

4 ซ้ือกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จ านวน 2 ชุด 480,000.00            368,197.17           ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 337,371.00        บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 337,371.00       ผู้เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือที่ 007/2561 ลว.6 ก.ค.61

บริษัท เอส.ที.คอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด          356,524.00

5 จ้างส่งพัสดุ พร้อมจดหมายของโครงการ (คนตระกุลสุข,ก้าวเกินพอ,รอยทางปณิธาน) จ านวน 1 งาน 50,000.00 46,840.00 ตกลงราคา บริษัท นิ่มอ็กซ์เพลส จ ากัด           46,840.00 บริษัท นิ่มอ็กซ์เพลส จ ากัด 46,840.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

 (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

6 ซ้ือ SSL Certificate ส าหรับใช้งานกับ Web Site บมจ.อสมท จ านวน 2 รายการ (ระยะเวลา 1 ป)ี 37,129.00 37,129.00 ตกลงราคา บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 37,129.00 บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 37,129.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

7 จ้างซ่อม Switcher  จ านวน 1 งาน 197,415.00 197,415.00 ตกลงราคา บริษัท จีบเีอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 197,415.00        บริษัท จีบเีอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 197,415.00       ผู้เสนอราคารายเดียว ใบส่ังที่ ท.055/2561 ลว.6 กค. 61

8 เช่าอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น จ านวน 1 คูหา  เพื่อเปน็ที่ต้ัง สถานีวิทยุ อสมท จ.อุทัยธานี

ระยะเวลา 3 ป ีนับต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

360,000.00

(ไม่มีภาษีฯ)

360,000.00

(ไม่มีภาษีฯ)

ตกลงราคา นายประทีป  แชมาร์ 360,000.00

(ไม่มีภาษีฯ)

นายประทีป  แชมาร์ 360,000.00

(ไม่มีภาษีฯ)

ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญา เลขที่ 053/2561 

9 จ้างบริษัทดูแลด้านการประชาสัมพันธโ์ครงการ CSR Tollway Contest ปทีี่ 3  

ของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง  จ านวน 1 งาน

85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 85,600.00          บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 85,600.00         ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

10 จ้างบริษัทติดต้ังคู่สายโทรศัพท์ใช้ในการถ่ายทอดสด “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนา 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย”์ จ านวน 1 งาน

5,350.00 5,350.00 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)            5,350.00 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)           5,350.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

11 ซ้ือจอคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 จอ 3,550.00 3,300.00 ตกลงราคา ร้าน เอ็นอาร์ คอมพิวเตอร์ 3,300.00           ร้าน เอ็นอาร์ คอมพิวเตอร์ 3,300.00           ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

12 ซ้ือซอฟต์แวร์ในเครือ Adobe จ านวน 63 License 1,994,908.00 1,944,430.75 ประกวดราคา บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากัด 1,969,014.00      บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,923,860.00     ผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือขาย เลขที่ 056/2561

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,934,560.00      

13 เช่าอาคารสถานีวิทยุ จ.ภเูก็ต ระยะเวลา 3 ปี 792,000.00 792,000.00 พิเศษ นายสมยศ  เมืองดี 792,000.00        นายสมยศ  เมืองดี 792,000.00       ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2561

ตามระเบยีบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง


