สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
ตามระเบียบ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ลาดับ

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(รวมภาษี)

1

ซื้อและติดตั้งคอมพิวเตอร์กราฟิกและตัดต่อวีดิโอ จานวน 3 ชุด

535,000.00

2

ซื้อซอฟต์แวร์ในเครือ Adobe จานวน 17 License

355,561.00

3

ซื้อและติดตั้งเครืองคอมพิวเตอร์กราฟิกพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จานวน 1 ชุด

428,000.00

4

ซื้อ External Hard disk HDD 1TB. ยีห้อ Western Passport 2.5” จานวน 4 ชุด

5

ซื้ออะไหล่ฝาครอบไมโครโฟนชุดประชุม ยีห้อ Bosch จานวน 2 รายการ

6

ซื้อและติดตั้งเครืองปรับอากาศ ยีห้อ Eminent รุ่น WFG18/AFG18 ขนาด 18000 BUT จานวน 1 ชุด 22,500.00 (ไม่มีภาษีฯ)

7

ซื้อจอคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือง

8

จ้างซ่อมเครือง Video Switcher ยีห้อ Snell รุ่น Kahuna พร้อมเปลียนอะไหล่ จานวน 1 งาน

9

จ้างรวบรวม ขัดทาข้อมูลและผู้ตรวจสอบสาหรับโครงการ "ชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี
จังหวัดตราด 28 หมู่บ้าน" จานวน 3 รายการ
- การรวบรวมและหาข้อมูลในการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ จานวน 1 งาน

วิธีจัดซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

541,751.70 ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท ดิจิทรอน โซลูชนั จากัด
บริษัท ไมโคร ฟิวชัน (กรุงเทพ) จากัด
355,561.00 ตกลงราคา บริษัท เคมิท กรุ๊ป จากัด
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด

522,588.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
530,934.00
532,218.00
365,191 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
354,384

3,600.00

371,183
415,684.30 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
423,720.00
421,794.00
6,334.44 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชัน จากัด
7,190.40
52,430.00 บริษทั เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จากัด
22,500.00 (ไม่มีภาษีฯ) นายสถาวิทย์ สังข์ทอง
27,000.00 (ไม่มีภาษีฯ)
3,800.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด

392,690.00

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด
392,690.00 ตกลงราคา บริษัท นอร์ธ สตาร์ อิควิปเมนท์ จากัด

3,600.00
392,690.00 บริษัท นอร์ธ สตาร์ อิควิปเมนท์ จากัด

8,560.00
52,430.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซือ้ /จ้าง

522,588.00

ผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังที ง.013/2561 ลว.19 พ.ย.61

354,384

ผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังที ท.096/2561 ลว.21 พ.ย.61

415,684.30

ผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังที ง.014/2561 ลว.27 พ.ย.61

6,334.44

ผู้เสนอราคาตาสุด

ไม่มี

52,430.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี

22,500.00 (ไม่มีภาษีฯ)

ผู้เสนอราคาตาสุด

ไม่มี

3,600.00

ผู้เสนอราคาตาสุด

ไม่มี

392,690.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

ใบสังที ท.092/2561 ลว.20 พ.ย.61

ไม่มี

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซือ้ /จ้าง

บริษัท ไมโคร ฟิวชัน (กรุงเทพ) จากัด
416,064.15 ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท ดิจิทรอน โซลูชนั จากัด
บริษัท ไมโคร ฟิวชัน (กรุงเทพ) จากัด
6,334.40 ตกลงราคา บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชัน จากัด
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
52,430.00 ตกลงราคา บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จากัด
22,500.00 (ไม่มีภาษีฯ) ตกลงราคา นายสถาวิทย์ สังข์ทอง
สามชายแอร์
3,600.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จากัด

ตกลงราคา
53,500.00 50,000.00 (ไม่มีภาษีฯ)

- การจ้างผู้ตรวจสอบ เพือดูแลโครงการและเรียบเรียงข้อมูลสาหรับโครงการฯ จานวน 1 งาน

32,100.00 30,000.00 (ไม่มีภาษีฯ)
214,000.00 200,000.00 (ไม่มีภาษีฯ)

จ้างจัดทาข้อมูลและอาร์ตเวิร์ค หนังสือคู่มือ/แผ่นพับ/นามบัตร, จัดพิมพ์หนังสือคู่มือ, แผ่นพับ และนามบัตร

376,961.00

- การแปลข้อมูลในการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จานวน 1 งาน

10

ราคากลาง
(รวมภาษี)

นางสาวจันทร์สุดา เต็งศิริ

42,000.00 (ไม่มีภาษีฯ) นางสาวจันทร์สุดา เต็งศิริ

42,000.00 (ไม่มีภาษีฯ)

ผู้เสนอราคารายเดียว

นางทิพากร ศุภลักษณ์ เจค็อบเซน

30,000.00 (ไม่มีภาษีฯ) นางทิพากร ศุภลักษณ์ เจค็อบเซน

30,000.00 (ไม่มีภาษีฯ)

ผู้เสนอราคารายเดียว

นางสาวชุติธร มนเทียรอาสน์

200,000.00 (ไม่มีภาษี) นางสาวชุติธร มนเทียรอาสน์

200,000.00 (ไม่มีภาษี)

ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี
ใบสังที ท.093/2561 ลว.20พ.ย.61

358,717.50 ตกลงราคา

สาหรับ “โครงการชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดฉะเชิงเทรา”

11
12

- จ้างจัดทาข้อมูลและอาร์ตเวิร์ค หนังสือคู่มือ/แผ่นพับ/นามบัตร จานวน 1 งาน

บริษัท ครีเอท อัพพ์ จากัด

128,400.00 บริษัท ครีเอท อัพพ์ จากัด

128,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ใบสังที ท.094/2561 ลว.21 พย. 61

- พิมพ์หนังสือคู่มือ จานวน 7,000 เล่ม

บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชัน จากัด

154,000.00 บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชัน จากัด

154,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ใบสังทีท.095/2561 ลว.21 พย. 61

- พิมพ์แผ่นพับ จานวน 8,750 แผ่น

บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชัน จากัด

35,000.00 บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชัน จากัด

35,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ใบสังที ท.095/2561 ลว.21 พย. 61

- พิมพ์นามบัตร จานวน 35,000 ใบ

บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชัน จากัด

26,250.00 บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชัน จากัด

26,250.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ใบสังที ท.095/2561 ลว.21 พย. 61

225,000.00 บริษัท ไบต์อาร์ค จากัด

225,000.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเช่า เลขที 096/2561

584,541.00 บริษัท ซี๊ดเอ็มคอท จากัด

584,541.00

เช่าใช้ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ (Video Live Streaming Service) จานวน 1 ระบบ
ระยะเวลาเช่า 3 เดือน (ตั้งแต่วนั ที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 มีนาคม 2562)
ซื้อทรัพย์สินของบริษัท ซี๊ดเอ็มคอท จากัด (สาหรับผลิตรายการโทรทัศน์) จานวน 62 รายการ

225,000.00

225,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไบต์อาร์ค จากัด

584,541.00
6,420.00
1,435,512.00

584,541.00
6,420.00
1,435,512.00

พิเศษ

บริษัท ซี๊ดเอ็มคอท จากัด

พิเศษ
พิเศษ

บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด
บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จากัด

6,420.00 บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด
1,435,512.00 บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จากัด

6,420.00
1,435,512.00

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาซื้อขาย เลขที 092/2561
ใบสังที ง.012/2561 ลว.8 พ.ย.61
สัญญาจ้าง เลขที 097/2561

จ้างบริการรายงานผู้ชมโทรทัศน์ปี 2562 ระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วนั ที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562

7,755,360.00

7,755,360.00

พิเศษ

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาจ้าง ลขที 098/2561

จ้างบริการข้อมูลการออกอากาศสปอตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ (Intensive Watch) ผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ตปี 2562 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วนั ที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562)

3,852,000.00

3,852,000.00

พิเศษ

7,755,360.00 บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย)
จากัด
3,852,000.00 บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จากัด

7,755,360.00

16

บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จากัด

3,852,000.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาจ้าง เลขที 099/2561

17
18

เช่าเสาสัญญาณ ทีดิน และถนนของ บมจ.ทีโอที จานวน 4 สถานี ระยะเวลาเช่า 1 ปี
เช่าทีดิน เสาสัญญาณ พืน้ ทีภายในอาคาร ถนน และเครืองปรับอากาศของ บมจ.ทีโอที
จานวน 12 สถานี ระยะเวลาเช่า 1 ปี

3,303,540.00
9,593,572.32

3,303,540.00
9,593,572.32

พิเศษ
พิเศษ

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

303,540.00 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
9,593,572.32 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

303,540.00
9,593,572.32

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเช่าของ บมจ.ทีโอที
สัญญาเช่าของ บมจ.ทีโอที
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ซื้อทรัพย์สินของ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด จานวน 3 รายการ
จ้างบริการรายงานความนิยมในการฟังวิทยุปี 2562
ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วนั ที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562
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