
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

1 ซ้ือพื้นที่โฆษณาการประชาสัมพันธโ์ครงการ CSR Tollway Contest 2018 (ปทีี่ 3) จ านวน 1 วัน 53,500.00 53,500.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 50,000.00        บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 50,000.00        ผู้เสนอราคารายเดียว ใบส่ังที่ ท.065/2561 ลว.30 ส.ค.61

2 ซ้ือกระเปา๋ผ้า  เพื่อใช้ในแคมเปญ "ช่อง 9 MCOT HD ชวนผู้ชมร่วมลดใช้พลาสติก  จ านวน 500 ใบ 50,000.00 43,487.50 ตกลงราคา นส.จิดาภา  ปฐมมงคลพร  41,500.00 

(ไม่มีภาษีฯ)

นส.จิดาภา  ปฐมมงคลพร  41,500.00 

(ไม่มีภาษีฯ)

ผู้เสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

บริษัท พรชัยวิรัช จ ากัด  45,475.00 

(รวมภาษี)

ซ้ือตลับหมึกและตลับหัวพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น DR8910DW จ านวน 2 รายการ 18,404.00 8,060.10 ตกลงราคา บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 18,404.00        บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 8,060.10          ผู้เสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 8,060.10         

4 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ส านักข่าวไทย และชัวร์ก่อนแชร์ จ านวน 1 งาน 224,700.00 224,700.00 ตกลงราคา บริษัท ซิมพลิโค จ ากัด       224,700.00 บริษัท ซิมพลิโค จ ากัด       224,700.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ใบส่ังที่ ท.062/2561 ลว.16 ส.ค. 61

5 จ้างบริษัททัวร์เข้าชมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Robocon 2018 ณ ประเทศเวียดนาม 

จ านวน 1 งาน

160,500.00 104,999.66 ตกลงราคา บริษัท ยูเอส ทราเวล เซอร์วิสเซส จ ากัด 104,999.66      บริษัท ยูเอส ทราเวล เซอร์วิสเซส จ ากัด 104,999.66      ผู้เสนอราคารายเดียว ใบส่ังที่ ท.061/2561 ลว.15 ส.ค. 61

6 จ้างบริษัททัวร์โครงการ PTT Inspiration 7 ณ ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 1 งาน 235,248.00 235,248.00 ตกลงราคา บริษัท เสริมสุข ทริป จ ากัด 235,248.00      บริษัท เสริมสุข ทริป จ ากัด 235,248.00      ผู้เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังที่ ท.064/2561 ลว.28 ส.ค. 61

บริษัท ท็อป ไทย ฮอลิเดย์ จ ากัด 235,355.00      

จัดหาพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธโ์ครงการ CSR Tollway Contest 2018 (ปทีี่ 3) 4,280.00 3,880.00 ตกลงราคา นายนภจร ยนตรรักษ์ 4,000.00         นายนภจร ยนตรรักษ์ 4,000.00          ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

จ านวน 1 คร้ัง (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

8 ซ้ือ Hard disk SSD (3Y) 120 GB. ยี่ห้อ Kingston จ านวน 1 อัน 2,100.00 2,100.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อนเรียน พานิช       2,100.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อนเรียน พานิช       2,100.00          ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

9 ซ้ือเก้าอี้ส านักงานทรงเต้ียหนังดีดได้ มีโชคอั๊พ รุ่น ซูเนโอะขาเหล็ก CO01VGS TMCL จ านวน 2 ตัว 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา ร้าน ป.ปลา พาณิชย์ 3,000.00         ร้าน ป.ปลา พาณิชย์ 2,100.00          ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

10 ซ้ือจอคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 จอ 3,490.00 3,490.00 ตกลงราคา บริษัท เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) จ ากัด          3,690.00 บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จ ากัด 3,490.00 ผู้เสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จ ากัด          3,490.00

11 จ้างบริษัททัวร์จัดทริปดูงาน "ASEAN UPDATE 2018" ณ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม (29 คน) 1179140 1159058.25 พิเศษ บริษัท มายเจอร์นีย์  แทรเวล จ ากัด 1,130,237.00    บริษัท มายเจอร์นีย์  แทรเวล จ ากัด 1,130,237.00    ผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่ 057/2561

 จ านวน 1 งาน บริษัท อินฟินิต้ี ทริป จ ากัด 1,156,882.50    

12 จ้างบริษัททัวร์จัดทริปกิจกรรม "Met Extreme Experience 2018:F1 in Singapore ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2561 (10 คน) จ านวน 1 งาน703,000.00 579,161.85 พิเศษ บริษัท ท็อปไทย ฮอลิเดย์ส จ ากัด 559,000.00      บริษัท มายเจอร์นีย์ แทรเวล จ ากัด 530,350.00 ผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่ 061/2561

บริษัท ดุสิต ทัวร์เวิลด์ จ ากัด 579,000.00

บริษัท อินฟินิต้ี ทริป จ ากัด 579,000.00

บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ากัด       576,500.00

บริษัท มายเจอร์นีย์ แทรเวล จ ากัด 530,350.00

บริษัท เลทส์ ซี ฮอลิเดย์ จ ากัด 556,752.60      

7

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2561

ตามระเบยีบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง
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