สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
ตามระเบียบ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(รวมภาษี)

ราคากลาง
(รวมภาษี)

วิธจี ดั ซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ ดั ซื้อ /จ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

1

จ้างจัดกิจกรรมแรลลี "99 แรลลี โลสีเขียว" จานวน 1 งาน

120,000.00

119,987.13

ตกลงราคา

บริษัท โอเคทีม 0405 จากัด

119,987.13 บริษัท โอเคทีม 0405 จากัด

119,987.13

ผู้เสนอราคารายเดียว

ใบสั่งที่ ท.085/2561 ลว.29 ต.ค.61

2

จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดตราด 28 หมูบ่ ้าน"

449,400.00

449,400.00

ตกลงราคา

บริษัท เอสเอฟ พลัส จากัด

449,400.00 บริษัท เอสเอฟ พลัส จากัด

449,400.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

ใบสั่งที่ ท.078/2561 ลว.10 ต.ค.61

25,000.00

25,000.00

ตกลงราคา
14,970.00
4,990.00

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

(840,000 แผ่น) จานวน 1 งาน
3

ซื้อเฟอร์นิเจอร์ จานวน 1 ชุด

4

- เก้าอีส้ านักงาน สีดา/น้าตาล ยีห่ อ้ INDEX FUNITURE รุ่น DEREK จานวน 3 ตัว
- โต๊ะอาหารกระจกกลมเฟรมโครเมีย่ ม สีใสโปร่ง ยีห่ อ้ WINNER FURNITURE รุ่น WINNER HYDRA
จานวน 1 ตัว
ซื้อและติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ จานวน 2 เครื่อง

175,000.00

178,583.00

ตกลงราคา

5
6

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ
จ้างบริการจัดเก็บข้อมูลโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ปี 2562 ระยะเวลา 12 เดือน

77,682.00
210,576.00

77,682.00
210,576.00

7
8

จ้างทาโลโก้ไมโครโฟน อสมท จานวน 230 อัน
จ้างบริการข้อมูลด้านสถิตเิ ว็บไซต์ (webstat) ของเว็บไซต์ Mcot.net โดยการบอกรับสมาชิก
จานวน 1 งาน ระยะเวลา 4 ปี
จ้างจัดหาตัว๋ เครื่องบินและที่พัก ในการเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี จานวน 1 งาน
ซื้อหมึกพิมพ์และ Drum สาหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 4 รายการ

140,277.00

140,277.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

8,000.00

8,000.00

ตกลงราคา

185,000.00
188,373.00

137,705.00
188,373.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

จ้างบริการดูแลและบารุงรักษา (MA:Maintenance Axitement) สาหรับเครื่อง Playout
ยีห่ อ้ PlayBox จานวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน (ตัง้ แต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 ถึง 31 ต.ค. 2562)
เช่าใช้บริการระบบเครือข่าย Internet สาหรับงานออกอากาศ ความเร็ว 50/10 Mbps จานวน 2 วงจร
ระยะเวลา 12 เดือน (ตัง้ แต่วันที่ 1 พ.ย.2561 -31 ต.ค.2562) จากผู้ให้เช่า จานวน 2 ราย รายละ 1 วงจร

342,400.00

342,000.00

300,000.00

298,312.00

9
10
11
12

13
14

ซื้อ External Hard disk HDD 2TB. ยีห่ อ้ Seagate Backup 2.5”Portable Drive Slim จานวน 1 ชุด
ซื้อ External Hard disk ความจุ 1TB. จานวน 4 ชุด

15

จัดซื้อ External Harddisk
- ความจุ 1 TB จานวน 3 อัน

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด (มหาชน)

จ้างบริการทัวร์ จานวน 2 รายการ
- ทัวร์ทริปกิจกรรม "Met Mission Discovery 2018" ณ ประเทศกรีซ ระหว่างวันที่
22-29 ต.ค 2561 จานวน 1 งาน

172,484.00 บริษัท เกียรติดจุ เพชร จากัด
184,682.00
166,920.00
77,682.00 บริษัท ซินเนอร์ไจซ์ เซอร์วิส จากัด
210,576.00 บริษทั เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จากัด

166,920.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

77,682.00
210,576.00

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี
สัญญาจ้าง 087/2561

บริษัท ไทยประดิษฐ์โฆษณา จากัด
บริษัท ศูนย์วิจยั นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จากัด

140,277.00 บริษัท ไทยประดิษฐ์โฆษณา จากัด
8,000.00 บริษัท ศูนย์วิจยั นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จากัด

140,277.00
8,000.00

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

ใบสั่งที่ ท.082/2561 ลว.24 ต.ค. 61
ไม่มี

137,705.00 บริษัท อินฟินิตี้ ทริป จากัด
213,037.00 บริษัท ฮาวาดี จากัด

137,705.00
148,730.00

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสั่งที่ ท.086/2561 ลว.30 ต.ค. 61
ใบสั่งที่ ท.081/2561 ลว.18 ต.ค. 61

ตกลงราคา

บริษัท อินฟินิตี้ ทริป จากัด
บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จากัด
บริษัท ฮาวาดี จากัด
บริษัท เซนทรัล โซลูชนั่ จากัด

342,000.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

ใบสั่งที่ ท.080/2561 ลว.18 ต.ค. 61

ตกลงราคา

บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)

134,820.00 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)

147,660.00 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)

134,820.00
147,660.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด
ผู้เสนอราคาต่าสุด

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด

156,000.00

2,500.00
8,560.00

2,300.50
6,334.40

ตกลงราคา
ตกลงราคา

23,050.00

18,870.00

ตกลงราคา

- ทัวร์ทริปกิจกรรม "คาราวานอาเซีย" ครั้งที่6 (ไทย-อินโดนีเซีย) ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ย 2561

1,800,000.00

2,250,000.00

1,684,259.57

1,786,146.66

พิเศษ

พิเศษ

จานวน 1 งาน
17

จ้างบริษัททัวร์เป็นผู้ดแู ลการเดินทางกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จานวน 30 คน
เดินทางระหว่างวันที่ 26 พ.ย.2561 - 1 ธ.ค.2561

1,650,339.00

1,650,339.00

ไม่มี
ไม่มี

บริษัท เอส.เอส.อัลลายแอนซ์ จากัด
บริษัท เจษฎากรการไฟฟ้า จากัด
บริษัท เกียรติดจุ เพชร จากัด
บริษัท ซินเนอร์ไจซ์ เซอร์วิส จากัด
บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จากัด

- ความจุ 2 TB จานวน 6 อัน

16

14,970.00 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด (มหาชน)
4,990.00 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด (มหาชน)

พิเศษ

148,730.00
342,000.00 บริษัท เซนทรัล โซลูชนั่ จากัด

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด

2,300.50 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด

บริษทั อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

6,334.40 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด

7,190.40

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) (Office Mate)
บริษัท โฟทีกา้ จากัด
บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

4,750.80 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
4,770.00
4,975.50
12,775.80 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) (Office Mate)
บริษัท โฟทีกา้ จากัด

14,100.00
13,353.60

บริษัท ท็อปไทย ฮอลิเดย์ จากัด
บริษัท เลทล์ ซี ฮอลิเดย์ จากัด
บริษัท มายเจอร์นีย์ แทรเวล จากัด
บริษัท เพอร์เฟค เบลนด์ ทราเวล จากัด
บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไลอ้อน สตาร์ ทราเวิล แอนด์ ซัน จากัด
บริษัท เลทส์ ซี ฮอลิเดย์ จากัด

1,569,445.00 บริษัท ท็อปไทย ฮอลิเดย์ จากัด
1,586,300.00
1,747,300.00
1,795,500.00
1,472,400.00 บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ไลอ้อน สตาร์ ทราเวิล แอนด์ ซัน จากัด
บริษัท มายเจอร์นีย์ แทรเวล จากัด

1,704,000.00 บริษัท อินฟินิตี้ ทริป จากัด
1,650,270.00

บริษัท ท๊อป ไทย ฮอลิเดย์ส จากัด
บริษัท อินฟินิตี้ ทริป จากัด

1,629,000.00
1,628,295.00

2,300.50
6,334.40

ใบสั่งที่ ง.010/2561 ลว.5 ต.ค.61

ใบสั่งที่ ท.083/61 ลว.26 ตค.61
ใบสั่งที่ ท.084/61 ลว.26 ตค.61

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาต่าสุด

ไม่มี
ไม่มี

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ไม่มี

1,569,445.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่ 079/2561

1,472,400.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่ 080/2561

1,628,295.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่ 085/2561

4,750.80

12,775.80

1,676,000.00
1,678,000.00

ลาดับ
18

19

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริษัททัวร์เป็นผู้ดแู ลการเดินทางกิจกรรม “ครั้งหนึง่ ในชีวิต...แช่ลากูน เสริมผิวสวยด้วยคอลลาเจน”
ณ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ จานวน 9 คน เดินทางระหว่างวันที่ 24 พ.ย.2561 – 2 ธ.ค.2561

จ้างบริษัททัวร์เป็นผู้ดแู ลการเดินทางไปชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ณ ประเทศอังกฤษ จานวน 3 คน

วงเงินงบประมาณ
(รวมภาษี)
2,097,200.00

1,070,000.00

ราคากลาง
(รวมภาษี)
1,990,075.50

1,007,550.00

20

เช่าอาคารพาณิชย์สูง 3 ชัน้ เพื่อเป็นที่ตงั้ สถานีวิทยุ บมจ. อสมท จ. สิงห์บุรี จานวน 2 คูหา

576,000.00

576,000.00

21

ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 พ.ย.2561 ถึงวันที่ 31 ต.ค.2564
เช่าอาคารพาณิชย์สูง 4 ชัน้ เพื่อเป็นที่ตงั้ สถานีวิทยุ บมจ. อสมท จ. ภูเก็ต จานวน 1 คูหา
ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 ธ.ค.2561 ถึงวันที่ 30 พ.ย.2564

(ไม่มีภาษีฯ)
792,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
2,412,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
263,541.00

(ไม่มีภาษีฯ)
792,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
2,412,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
263,541.00

22
23

เช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นที่ตงั้ สานักงาน อสมท ภาคเหนือ ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ตัง้ แต่วันที่ 1 ม.ค.2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564
ซื้อทรัพย์สินของ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด จานวน 25 รายการ (สาหรับการออกอากาศวิทยุ)

วิธจี ดั ซื้อ/จ้าง
พิเศษ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
บริษัท หนุม่ สาวทัวร์ จากัด
บริษัท ดุสิต ทัวร์ เวิลด์ จากัด

1,990,075.50 บริษัท ดุสิต ทัวร์ เวิลด์ จากัด
1,913,184.00

บริษัท ไอดี ทราเวิล จากัด

2,036,151.00

บริษัท ท็อป ไทย ฮอลิเดย์ จากัด

1,913,760.00

พิเศษ

บริษัท อินฟินิตี้ ทริป จากัด

1,069,404.00 บริษัท อินฟินิตี้ ทริป จากัด

พิเศษ

บริษัท ท๊อป ไทย ฮอลิเดย์ส จากัด
นายบุญเสริม รัตนามหัทธนะ (ไม่มีภาษีฯ)

1,069,610.00
576,000.00 นายบุญเสริม รัตนามหัทธนะ (ไม่มีภาษีฯ)

พิเศษ

นายสมยศ เมืองดี (ไม่มีภาษีฯ)

พิเศษ

นายบัลลพ ดิษฐแย้ม (ไม่มีภาษีฯ)

พิเศษ

บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

1,913,184.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่ 087/2561

1,069,404.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่ 086/2561

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเช่า เลขที่ 090/2561

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเช่า เลขที่ 058/2561

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเช่า เลขที่ 091/2561

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ ดั ซื้อ /จ้าง

(ไม่มีภาษีฯ)
792,000.00 นายสมยศ เมืองดี (ไม่มีภาษีฯ)
(ไม่มีภาษีฯ)
2,412,000.00 นายบัลลพ ดิษฐแย้ม (ไม่มีภาษีฯ)
(ไม่มีภาษีฯ)
263,541.00 บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด

576,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
792,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
2,412,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
263,541.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

ใบสั่งที่ ง011/2561 ลว.31 ต.ค. 61

