
ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 ซ้ือและติดต้ังคอมพวิเตอร์กราฟกิและตัดต่อวดิีโอ จ านวน 3 ชดุ 535,000.00 541,751.70 ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ จ ากดั 522,588.00            บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ จ ากดั 522,588.00            ผู้เสนอราคาต  าสุด ใบสั งที  ง.013/2561 ลว.19 พ.ย.61

บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั น จ ากดั 530,934.00            

บริษัท ไมโคร ฟวิชั น (กรุงเทพ) จ ากดั 532,218.00            

2 ซ้ือซอฟต์แวร์ในเครือ Adobe จ านวน 17 License 355,561.00 355,561.00 ตกลงราคา บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากดั 365,191 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ จ ากดั 354,384 ผู้เสนอราคาต  าสุด ใบสั งที  ท.096/2561 ลว.21 พ.ย.61

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ จ ากดั 354,384

บริษัท ไมโคร ฟวิชั น (กรุงเทพ) จ ากดั 371,183

3 ซ้ือและติดต้ังเครื องคอมพวิเตอร์กราฟกิพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จ านวน 1 ชดุ 428,000.00 416,064.15 ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ จ ากดั 415,684.30            บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ จ ากดั 415,684.30            ผู้เสนอราคาต  าสุด ใบสั งที  ง.014/2561 ลว.27 พ.ย.61

บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั น จ ากดั 423,720.00            

บริษัท ไมโคร ฟวิชั น (กรุงเทพ) จ ากดั 421,794.00            

4 ซ้ือ External Hard disk HDD 1TB. ยี หอ้ Western Passport 2.5” จ านวน 4 ชดุ 8,560.00 6,334.40                ตกลงราคา บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั น จ ากดั 6,334.44               บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั น จ ากดั 6,334.44               ผู้เสนอราคาต  าสุด ไม่มี

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ จ ากดั 7,190.40               

5 ซ้ืออะไหล่ฝาครอบไมโครโฟนชดุประชมุ ยี หอ้ Bosch จ านวน 2 รายการ 52,430.00             52,430.00               ตกลงราคา บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม 52,430.00              บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม 52,430.00             ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

(ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั

6 ซ้ือและติดต้ังเครื องปรับอากาศ ยี หอ้ Eminent รุ่น WFG18/AFG18 ขนาด 18000 BUT จ านวน 1 ชดุ22,500.00 (ไม่มีภาษีฯ) 22,500.00 (ไม่มีภาษีฯ) ตกลงราคา นายสถาวทิย์ สังข์ทอง 22,500.00 (ไม่มีภาษีฯ) นายสถาวทิย์ สังข์ทอง 22,500.00 (ไม่มีภาษีฯ) ผู้เสนอราคาต  าสุด ไม่มี

สามชายแอร์ 27,000.00 (ไม่มีภาษีฯ)

7 ซ้ือจอคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เครื อง 3,600.00               3,600.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.ไอ.บ.ีคอมพวิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 3,800.00               บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากดั 3,600.00               ผู้เสนอราคาต  าสุด ไม่มี

บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากดั 3,600.00               

8 จ้างซ่อมเครื อง Video Switcher ยี หอ้ Snell รุ่น Kahuna พร้อมเปลี ยนอะไหล่ จ านวน 1 งาน 392,690.00 392,690.00 ตกลงราคา บริษัท นอร์ธ สตาร์ อิควปิเมนท์ จ ากดั 392,690.00            บริษัท นอร์ธ สตาร์ อิควปิเมนท์ จ ากดั 392,690.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ใบสั งที  ท.092/2561 ลว.20 พ.ย.61 

9 จ้างรวบรวม ขัดท าข้อมูลและผู้ตรวจสอบส าหรับโครงการ "ชมุชนท่องเที ยว OTOP นวตัวถิี ตกลงราคา

จังหวดัตราด 28 หมู่บ้าน" จ านวน 3 รายการ

 - การรวบรวมและหาข้อมูลในการจัดท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธฯ์ จ านวน 1 งาน 53,500.00 50,000.00 (ไม่มีภาษีฯ) นางสาวจันทร์สุดา เต็งศิริ 42,000.00 (ไม่มีภาษีฯ) นางสาวจันทร์สุดา เต็งศิริ 42,000.00 (ไม่มีภาษีฯ) ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

 - การแปลข้อมูลในการจัดท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ ์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 1 งาน 32,100.00 30,000.00 (ไม่มีภาษีฯ) นางทิพากร ศุภลักษณ์ เจค็อบเซน 30,000.00 (ไม่มีภาษีฯ) นางทิพากร ศุภลักษณ์ เจค็อบเซน 30,000.00 (ไม่มีภาษีฯ) ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

 - การจ้างผู้ตรวจสอบ เพื อดูแลโครงการและเรียบเรียงข้อมูลส าหรับโครงการฯ จ านวน 1 งาน 214,000.00 200,000.00 (ไม่มีภาษีฯ) นางสาวชติุธร มนเทียรอาสน์ 200,000.00 (ไม่มีภาษ)ี นางสาวชติุธร มนเทียรอาสน์ 200,000.00 (ไม่มีภาษ)ี ผู้เสนอราคารายเดียว ใบสั งที  ท.093/2561 ลว.20พ.ย.61

10 จ้างจัดท าข้อมูลและอาร์ตเวร์ิค หนังสือคู่มือ/แผ่นพบั/นามบัตร, จัดพมิพห์นังสือคู่มือ, แผ่นพบั และนามบัตร 376,961.00                        358,717.50 ตกลงราคา

ส าหรับ “โครงการชมุชนท่องเที ยว OTOP นวตัวถิี  จังหวดัฉะเชงิเทรา”

 - จ้างจัดท าข้อมูลและอาร์ตเวร์ิค หนังสือคู่มือ/แผ่นพบั/นามบัตร  จ านวน 1 งาน บริษัท ครีเอท อัพพ ์จ ากดั 128,400.00            บริษัท ครีเอท อัพพ ์จ ากดั 128,400.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบสั งที  ท.094/2561 ลว.21 พย. 61

 - พมิพห์นังสือคู่มือ จ านวน 7,000 เล่ม บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชั น จ ากดั 154,000.00            บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชั น จ ากดั 154,000.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบสั งที ท.095/2561 ลว.21 พย. 61

 - พมิพแ์ผ่นพบั จ านวน 8,750 แผ่น บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชั น จ ากดั 35,000.00              บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชั น จ ากดั 35,000.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบสั งที  ท.095/2561 ลว.21 พย. 61

 - พมิพน์ามบัตร จ านวน 35,000 ใบ บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชั น จ ากดั 26,250.00              บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชั น จ ากดั 26,250.00             คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบสั งที  ท.095/2561 ลว.21 พย. 61

11 เชา่ใชร้ะบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ (Video Live Streaming Service) จ านวน 1 ระบบ 225,000.00 225,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไบต์อาร์ค จ ากดั 225,000.00 บริษัท ไบต์อาร์ค จ ากดั 225,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาเชา่ เลขที  096/2561

ระยะเวลาเชา่ 3 เดือน (ต้ังแต่วนัที  1 มกราคม 2562 ถึงวนัที  31 มีนาคม 2562)

12 ซ้ือทรัพย์สินของบริษัท ซ๊ีดเอ็มคอท จ ากดั (ส าหรับผลิตรายการโทรทัศน)์ จ านวน 62 รายการ 584,541.00           584,541.00             พเิศษ บริษัท ซ๊ีดเอ็มคอท จ ากดั 584,541.00            บริษัท ซ๊ีดเอ็มคอท จ ากดั 584,541.00            ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือขาย เลขที  092/2561

13 ซ้ือทรัพย์สินของ บริษัท ซ้ีดเอ็มคอท จ ากดั จ านวน  3 รายการ 6,420.00 6,420.00 พเิศษ บริษัท ซ้ีดเอ็มคอท จ ากดั 6,420.00               บริษัท ซ้ีดเอ็มคอท จ ากดั 6,420.00               ผู้เสนอราคารายเดียว ใบสั งที  ง.012/2561 ลว.8 พ.ย.61

14 จ้างบริการรายงานความนิยมในการฟงัวทิยุปี 2562 1,435,512.00         1,435,512.00           พเิศษ บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 1,435,512.00          บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 1,435,512.00         ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้าง เลขที  097/2561

ระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วนัที  1 มกราคม 2562 ถึงวนัที  31 ธนัวาคม 2562

15 จ้างบริการรายงานผู้ชมโทรทัศน์ปี 2562 ระยะเวลา 12 เดือน 7,755,360.00 7,755,360.00 พเิศษ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) 7,755,360.00          บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) 7,755,360.00         ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้าง ลขที  098/2561

ต้ังแต่วนัที  1 มกราคม 2562 ถึงวนัที  31 ธนัวาคม 2562 จ ากดั จ ากดั

16 จ้างบริการข้อมูลการออกอากาศสปอตโฆษณาทางวทิยุและโทรทัศน์ (Intensive Watch) ผ่านทางระบบ 3,852,000.00 3,852,000.00 พเิศษ บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 3,852,000.00          บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 3,852,000.00          ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้าง เลขที  099/2561

อินเตอร์เน็ตปี 2562 ระยะเวลา 12 เดือน (ต้ังแต่วนัที  1 มกราคม 2562 ถึงวนัที  31 ธนัวาคม 2562)

17 เชา่เสาสัญญาณ ที ดิน และถนนของ บมจ.ทีโอที จ านวน 4 สถานี ระยะเวลาเชา่ 1 ปี 3,303,540.00 3,303,540.00 พเิศษ บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 303,540.00            บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 303,540.00            ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาเชา่ของ บมจ.ทีโอที

18 เชา่ที ดิน เสาสัญญาณ พืน้ที ภายในอาคาร ถนน และเครื องปรับอากาศของ บมจ.ทีโอที 9,593,572.32 9,593,572.32 พเิศษ บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 9,593,572.32 บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 9,593,572.32 ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาเชา่ของ บมจ.ทีโอที

จ านวน 12 สถานี ระยะเวลาเชา่ 1 ปี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

ตามระเบยีบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง


