สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
ตามระเบียบ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
วันที่ 30 กันยายน 2561
ลาดับ
1

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบฉากรายการข่าว จานวน 1 งาน ประกอบด้วย.-

วงเงินงบประมาณ
(รวมภาษี)
193,500.00

ราคากลาง
(รวมภาษี)
193,403.10

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

วิธจี ดั ซื้อ/จ้าง

บริษัท แอล.เค.พลาสติก จากัด

- วัสดุประกอบฉากรายการข่าว จานวน 3 รายการ
- วัสดุประกอบฉากรายการข่าว จานวน 1 งาน

บริษัท ฮับโหมวเฮง (บางโพ) จากัด
บริษัท ลิขิตโฆษณา จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด นิววิเศษพาณิชย์ (1991)
ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี.เอ็ม.เมททอลส์แอนด์ ทูลส์
บริษัท สหมงคลชัย อีเล็คตริค จากัด
บริษัท สีรุ้ง จากัด
บริษัท สมใจ (พระราม 9) จากัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(องค์การค้าของ สกสค.)
129,470.00

122,836.00

2
3
4

จ้างรื้อถอนสายส่งสัญญาณ (Main Feeder) จานวน 1 งาน
ซื้อเก้าอีผ้ ู้ประกาศข่าวภาคและรายการข่าว จานวน 3 ตัว
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง Wall Type ขนาด 18,084 BTU. ยีห่ อ้ MITSUBISHI รุ่น Mr. Slim
MS-GN18VF พร้อมติดตัง้ จานวน 1 ชุด

256,800.00
11,770.00
40,530.50

256,800.00
11,770.00
40,339.00

5
6

ซื้อสาย HDMI ยีห่ อ้ OKER รุ่น HD-403 Hdmi V1.4 M-M cable 5 M. สายถัก จานวน 1 ชุด
จ้างจัดทาโล่คริสตัล ฐานคริสตัลใส พิมพ์ UV โลโก้ หรือติดสติก๊ เกอร์ทราย พร้อมกล่อง บรรจุแยกชิน้
จานวน 4 อัน

1,500.00
15,000.00

7

จัดซื้อไม้แผ่น MDF จานวน 600 แผ่น

123,585.00

8

ซื้อหมึกพิมพ์ HP M553 จานวน 4 กล่อง

9

ซื้อและติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ ยีห่ อ้ Saijo Denki รุ่น Smart Cool ขนาด 25,201 BTU จานวน 1 เครื่อง

10

จ้างทาโล่รางวัล พร้อมกล่องบรรจุ จานวน 77 ชิน้

28,000.00

123,403.10 บริษัท แอล.เค.พลาสติก จากัด
26,257.80 บริษัท ฮับโหมวเฮง (บางโพ) จากัด
3,745.00 บริษัท ลิขิตโฆษณา จากัด
5,403.50 ห้างหุน้ ส่วนจากัด นิววิเศษพาณิชย์ (1991)
4,483.30 ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี.เอ็ม.เมททอลส์แอนด์ ทูลส์
7,147.60 บริษัท สหมงคลชัย อีเล็คตริค จากัด
1,897.00 บริษัท สีรุ้ง จากัด
1,630.00 บริษัท สมใจ (พระราม 9) จากัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
720.00 สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(องค์การค้าของ สกสค.)

ผู้เสนอราคารายเดียว

26,257.80

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี
ไม่มี

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3,745.00
5,403.50
4,483.30
7,147.60
1,897.00
1,630.00

ใบสั่งที่ ท.072/2561 ลว.11 ก.ย. 61

720.00
119,519.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

256,800.00
11,770.00
40,339.00

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

588.50
7,597.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จากัด

524.30 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
7,597.00 บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จากัด

524.30
7,597.00

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี
ไม่มี

123,585.00

ตกลงราคา

ร้านกิตพนาค้าไม้

123,585.00 ร้านกิตพนาค้าไม้

123,585.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ไม่มี

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ภัตติมาพานิช

136,425.00
24,139.20 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

24,139.20

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ไม่มี

26,000.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ไม่มี

25,278.75

ตกลงราคา

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

ใบสั่งที่ 009/2561 ลว.11 ก.ย. 61
ใบสั่งที่ ท.075/2561 ลว.18 ก.ย. 61
ไม่มี
ไม่มี

26,418.32

26,000.00

26,500.00

ตกลงราคา

บริษัท โฟทีกา้ จากัด
ร้านอีซี่ แอร์
บริษัท พรีเมียร์ อีสเทอร์น แอร์ ซัพพลาย จากัด

119,465.50

119,465.50

ตกลงราคา

บริษัท อะเบาท์ โทรฟี่ จากัด

27,000.00 บริษัท พรีเมียร์ อีสเทอร์น แอร์ ซัพพลาย จากัด
26,000.00
127,704.50 บริษัท อินดิโกดีไซน์ จากัด

111,226.50

ผู้เสนอราคาต่าสุด

111,226.50
25,551.60 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
31,008.60

25,551.60

ผู้เสนอราคาต่าสุด

สัญญาเลขที่ 082/2561

102,206.40

ผู้เสนอราคาต่าสุด

สัญญาเลขที่ 083/2561

เช่าใช้ระบบเครือข่าย Internet+1 Fixed IP ติดตัง้ ที่สถานีเครื่องส่งวิทยุ เอฟ.เอ็ม. ลาดพร้าว 107
จานวน 1 งาน ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

31,008.60

31,008.60

ตกลงราคา

12

เช่าใช้ระบบเครือข่าย Internet+1 Fixed IP จานวน 4 วงจร (ติดตัง้ ที่สถานีหอ้ งส่งวิทยุ จ.ชลบุรี ,

124,034.40

124,034.40

ตกลงราคา

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

102,206.40 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

124,034.40

เชียงใหม่ , ขอนแก่น และสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์เขายายดา จ.ระยอง) จานวน 1 งาน
ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

14

123,403.10

119,519.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
126,153.00
256,800.00 บริษัท เจมส์ เรดิโอ ซิสเต็ม จากัด
11,770.00 บริษัท เอ็มเอส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จากัด
40,339.00 บริษัท ศรีตรัง เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

11

เช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นที่ตงั้ สถานีวิทยุ อสมท จ.ลาพูน ระยะเวลา 3 ปี
(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2564)

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท ไมโคร ฟิวชัน่ (กรุงเทพ) จากัด
บริษัท เจมส์ เรดิโอ ซิสเต็ม จากัด
บริษัท เอ็มเอส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท ศรีตรัง เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

บริษัท อินดิโกดีไซน์ จากัด
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

13

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสังเขป

ตกลงราคา

- วัสดุประกอบฉากรายการข่าว จานวน 1 รายการ

- อุปกรณ์ประกอบฉากรายการข่าว จานวน 3 รายการ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ ดั ซื้อ /จ้าง

ใบสั่งที่ ท.073/2561 ลว 11 กย.61

360,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)

360,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)

ตกลงราคา

นายอุดมการณ์ ฉางข้าวคา

360,000.00 นายอุดมการณ์ ฉางข้าวคา
(ไม่มีภาษีฯ)

360,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเลขที่ 074/2561

จ้างทา DVD บันทึกภาพกิจกรรมดนตรี JASS FOR THE KING ในรูปแบบแนวคิด "The Legends of
Samutparkan" จานวน 1 งาน (200 แผ่น)

5,350.00

4,708.00

ตกลงราคา

บริษัท มีเดีย วัลเลย์ จากัด

4,708.00 บริษัท มีเดีย วัลเลย์ จากัด

4,708.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี

15
16

จ้างผลิตไวนิลซีรียจ์ นี เรื่องกระบี่เย้ยยุทธจักร พร้อมติดตัง้ จานวน 1 งาน
จ้างเหมาบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Video Wall ขนาด 12 จอ จานวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี (ตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

10,700.00
1,605,000.00

10,700.00
1,605,000.00

ตกลงราคา
พิเศษ

บริษัท โปรมีเดีย แอนด์ ออกาไนเซอร์ จากัด
บริษัท เซ็นทรอลนิคส์ จากัด

8,560.00 บริษัท โปรมีเดีย แอนด์ ออกาไนเซอร์ จากัด
1,605,000.00 บริษัท เซ็นทรอลนิคส์ จากัด

8,560.00
1,605,000.00

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

ใม่มี
สัญญาเลขที่ 072/2561

17

จ้างบริษัททัวร์เป็นผู้ดแู ลการเดินทางทัศนศึกษาในกิจกรรม “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6” ณ ประเทศญี่ปุ่น
เดินทางระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2561 จานวน 29 คน และเดินทางระหว่างวันที่ 9-12 ต.ค. 61
จานวน 1 คน (รวม 30 คน) จานวน 1 งาน

2,568,000.00

2,505,396.00

พิเศษ

บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จากัด

2,505,396.00 บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จากัด

2,505,396.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเลขที่ 073/2561

18

จ้างเหมาบริการบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการไฟล์ จานวน 1 งาน ระยะเวลา 1 ปี (ตัง้ แต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2561-31 ตุลาคม 2562)

1,127,459.00

1,127,459.00

พิเศษ

บริษัท เซ็นทรอลนิคส์ จากัด

1,127,459.00 บริษัท เซ็นทรอลนิคส์ จากัด

1,127,459.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเลขที่ 084/2561

