สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
ตามระเบียบ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
1

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อ External Hard disk HDD ความจุ 1 TB. ยี่ห้อ Western Passport 2.5” จานวน 12 ชุด

วงเงินงบประมาณ
(รวมภาษี)
23,400.00

ราคากลาง
(รวมภาษี)
23,400.00

วิธีจัดซื้อ/จ้าง
ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

18,232.80 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด

16,618.00

บริษัท มรกตไฮเทค จากัด
2

ซื้อกล้องดิจิทัลและอุปกรณ์เสริมสาหรับผลิตรายการ จานวน 2 ชุด

3

ซื้อแบตเตอรี่ จานวน 3 รายการ
- แบตเตอรีแ่ ห้ง Matrix 12vAH จานวน 6 ลูก
- แบตเตอรีแ่ ห้ง PANASONIC LC-V127 ดา 12v 7.2AH จานวน 2 ลูก
- แบตเตอรีเ่ จล Deep cycle รุน่ TGEL 12V-7Ah จานวน 2 ลูก
ซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ Wirecast Pro จานวน 1 ชุด

4

511,117.60 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
491,130.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสั่งที่ ง.017/2561 ลว.27 ธ.ค. 61

3,600.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี

36,915.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ไม่มี

6,741.00

ตกลงราคา

บริษัท สมาร์ท บรอดคาสท์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จากัด

497,544.60

38,199.00

38,199.00

ตกลงราคา

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท ไมโคร ฟิวชั่น (กรุงเทพ) จากัด
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท ปิน่ รังษี จากัด

499,850.50 บริษัท ปิน่ รังษี จากัด
496,480.00

496,480.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสั่งที่ ง.015/2561 ลว.24 ธ.ค.61

497,015.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
505,361.00

497,015.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสั่งที่ ง.016/2561 ลว.27 ธ.ค. 61

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี
ไม่มี

ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี

6

ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ผลิตข่าว Online พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 10 ชุด

497,657.00

497,657.00

ตกลงราคา

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท ไมโคร ฟิวชั่น (กรุงเทพ) จากัด

7
8

จ้างบริการอุปกรณ์เครนพร้อมพนักงาน จานวน 1 งาน
จ้างบริการขนย้ายกล่องบรรจุ DVD (319 กล่อง) จานวน 1 งาน

32,100.00
23,540.00

32,100.00
16,050.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท ข้าวจิ๊บมูฟวี่ จากัด
บริษัท บางกอกขนย้าย จากัด

9

จ้างบริการจัดหาอุปกรณ์เครนจิมมี่จิ๊บ 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์และทีมงาน (สาหรับถ่ายทอดสดริว้ ขบวน
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 13 ประเทศ ในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561) จานวน 2 ชุด

32,100.00

32,100.00

ตกลงราคา

บริษัท ข้าวจิ๊บมูฟวี่ จากัด

10

จ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดรายการ สถานีวิทยุ อสมท จ. หนองคาย จานวน 1 งาน

86,000.00

86,000.00

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรวิทยาก่อสร้าง

11
12
13

จ้างซ่อมเครือ่ ง MIXCER ยี่ห้อ CALREC รุน่ Apollo (Replacement DSP Unit) จานวน 1 เครือ่ ง
จ้างผลิตงานปริน้ พาสปอร์ต สาหรับงานกิจกรรมวันเด็ก 2562 จานวน 2,870 ใบ
จัดหาสาหรับการจัดกิจกรรม Next M 2018 จานวน 5 รายการ
- จ้างบริการรถ 6 ล้อ สาหรับขนอุปกรณ์ (ไป-กลับ) จานวน 1 งาน

198,923.70
4,000.00

198,923.70
3,992.17

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค กรุป๊ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิล้ เอ ก็อปปี้

5,000.00 (ไม่มีภาษี) 5,000.00 (ไม่มีภาษี)
1,200.00
1,200.00
13,161.00
13,161.00

ตกลงราคา

นายพงศ์รพี แพงกันยา

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท ฮับโหมวเฮง (บางโพ) จากัด
บริษัท สกรีน. คัลเลอร์ จากัด
นายสุวิทย์ ปรัชญาวิบลู ย์

ตกลงราคา

สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม

ตกลงราคา

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
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491,130.00

6,741.00

ตกลงราคา

เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อเป็นที่ตั้งอาคารเครือ่ งส่งและเสาอากาศ (วิทยุ/TV Digital) จ.นครพนม
ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เช่าใช้ระบบเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ จานวน 30 Mbps ระยะเวลาเช่า 1 ปี

ไม่มี

19,080.00

บริษัท โกลเด้นดั๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด

497,550.00

14

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ตกลงราคา

497,550.00

- เช่าตู้เกมส์ จานวน 1 ชุด (ไม่มีภาษีฯ)

18,230.80

499,415.00

ซื้อและติดตั้งกล้องข่าวโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ตัดต่อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 ชุด

- ซื้อไม้โครงจ๊อยส์ และไม้ MDF จานวน 1 งาน
- เช่าจอ LED ขนาด 2.5 x 3 เมตร จานวน 1 จอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

500,000.00

5

- ซื้อโฟม หนา 3 นิ้ว จานวน 10 แผ่น

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง

37,450.00

37,450.00

10,000.00

10,000.00
311,430.00
(ไม่มีภาษี)
449,400.00

311,430.00
(ไม่มีภาษี)
449,400.00

16

เช่าใช้ระบบเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ด้วยระบบใยแก้วนาแสง ระยะเวลาเช่า 1 ปี

410,880.00

179,760.00

17

ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Network Attached Storage (NAS)) จานวน 1 ระบบ

802,500.00

802,500.00

18

ซื้อและติดตั้งระบบรับ-ส่งภาพข่าว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 ระบบ

2,033,000.00

ตกลงราคา

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)

ประกวดราคา บริษัท เคบีพี อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ปฐวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
2,053,330.00 ประกวดราคา บริษัท ปิน่ รังษี จากัด
บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด

6,300.00 บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จากัด

36,915.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
39,055.00

32,100.00 บริษัท ข้าวจิ๊บมูฟวี่ จากัด
16,050.00 บริษัท บางกอกขนย้าย จากัด
32,100.00 บริษัท ข้าวจิ๊บมูฟวี่ จากัด

32,100.00
16,050.00
32,100.00
85,921.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

ใบสั่งที่ ท.098/2561 ลว.12 ธ.ค.61

198,913.00
3,992.17

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

ใบสั่งที่ ท.099/2561 ลว 17 ธ.ค.61

5,000.00 (ไม่มีภาษี)

ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี

ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี

311,430.00
(ไม่มีภาษี)
449,400.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

ไม่มี

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสั่งที่ ท.104/2561 ลว.19 ธ.ค. 61

719,040.00
179,760.00 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)

179,760.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

ใบสั่งที่ ท.108/2561 ลว.27 ธ.ค. 61

797,150.00 บริษัท เคบีพี อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จากัด

795,000.00

ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาเลขที่ 115/2561

85,921.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรวิทยาก่อสร้าง
198,913.00 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค กรุป๊ จากัด
3,992.17 ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิล้ เอ ก็อปปี้
5,000.00 (ไม่มีภาษี) นายพงศ์รพี แพงกันยา
1,200.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น
13,161.00 บริษัท ฮับโหมวเฮง (บางโพ) จากัด
37,450.00 บริษัท สกรีน. คัลเลอร์ จากัด
10,000.00 นายสุวิทย์ ปรัชญาวิบลู ย์
311,430.00 สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
(ไม่มีภาษี)
449,400.00 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)

ยื่นหลักฐานไม่ครบ
2,032,786.00 บริษัท ปิน่ รังษี จากัด
2,049,050.00

1,200.00
13,161.00
37,450.00
10,000.00

2,032,786.00

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ไม่มี

สัญญาเลขที่ 114/2561

ลาดับ
19

งานจัดซื้อจัดจ้าง

พร้อมบริการส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม (980,700 USD)
- จ้างบริการทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมไทยคม ย่านความถี่ C-Band จานวน 4 MHz (222,800 USD)

21

ราคากลาง
(รวมภาษี)

วิธีจัดซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

จ้างบริการทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมไทยคม ย่านความถี่ C-Band จานวน 2 รายการ
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 1 USD = 32.8907 บาท ณ วันที่ 13 ธ.ค.61)
- จ้างบริการทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมไทยคม ย่านความถี่ C-Band จานวน 17 Mbps
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วงเงินงบประมาณ
(รวมภาษี)

จ้างบริการทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมไทยคม ช่องละ 2 Mbps VBR และบริการบีบอัดผสมสัญญาณ
MPEG-2/DVB-S1 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
เป็นเงิน 349,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 11,423,624.04 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เป็นเงิน 799,653.68 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,223,277.72 บาท
จ้างบริการส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม จานวน 1 ช่องรายการ ระยะเวลา 12 เดือน

32,294,254.86

32,294,254.86

พิเศษ

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

32,255,909.49 บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

32,255,909.49

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเลขที่ 107/2561

7,336,759.44
12,223,277.72

7,336,759.44
12,223,277.72

พิเศษ

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

7328047.96 บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
12,223,277.72 บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

7328047.96
12,223,277.72

ผู้เสนอราคารายเดียว

พิเศษ

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเลขที่ 112/2561
สัญญาเลขที่ 109/2561

840,087.82

840,087.82

พิเศษ

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด

840,087.82 บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด

840,087.82

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเลขที่ 110/2561

378,039.52

378,039.52

พิเศษ

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด

378,039.52 บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด

378,039.52

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเลขที่ 111/2561

1,656,360.00

1,656,360.00

พิเศษ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)

1,656,360.00

ผู้เสนอราคารายเดียว

สัญญาเลขที่ 108/2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงิน 24,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ
785,128.80 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 54,959.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 840,087.82 บาท
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จ้างบริการรวมสัญญาณ (MUX) จานวน 1 ช่องรายการ จานวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงิน 10,800.- เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ
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353,307.96 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 24,731.56 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 378,039.52 บาท
เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณภาพโทรทัศน์ ด้วยระบบใยแก้วนาแสง (3 รายการ) จานวน 1 ระบบ
ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)

1,656,360.00 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)

