
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จ้างบริการระบบซอฟต์แวร์ Social Listening และ Social Engagement จ านวน 1 ระบบ 

ระยะเวลา 12 เดือน

497,550.00 497,550.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์เน็ต เบส บซิิเนส กรุ๊ป จ ากัด 497,550.00 บริษัท อินเตอร์เน็ต เบส บซิิเนส กรุ๊ป จ ากัด 497,550.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างที่ ท.002/2562

2 จ้างท าอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรม ธ.ก.ส. ปลูกความรู้ให้หนูอิ่มท้อง จ านวน 1 งาน 85,600.00 72,225.00 ตกลงราคา บริษัท มีไอเดีย มีเดียแอนด์แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 68,480.00 บริษัท มีไอเดีย มีเดียแอนด์แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 68,480.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท เจีย หัว เทรดด้ิง จ ากัด 75,970.00

3 จัดซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล External Harddisk จ านวน 3 ลูก 6,300.00 6,227.40 ตกลงราคา บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 6,387.90 บริษัท ซินเนอร์จิค เทคโนโลยี จ ากัด 6,066.90 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ซินเนอร์จิค เทคโนโลยี จ ากัด 6,066.90

4 จัดจ้างบริการปรับปรุงส่ือดิจิทัล และบ ารุงรักษา ระยะเวลา 6 เดือน 300,000.00 288,900.00 ตกลงราคา บริษัท ยูไนเต็ด สตูดิโอ จ ากัด 288,900.00 บริษัท ยูไนเต็ด สตูดิโอ จ ากัด 288,900.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างที่ ท.009/2562

5 342,400.00 32,271.20 ตกลงราคา บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด 32,271.20 บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด 32,271.20 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ร้านอาทรพิชย์ 33,598.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น 40,660.00

6 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother TN-1000 จ านวน 6 กล่อง 8,025.00 2,819.99 ตกลงราคา บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 2,819.99 บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 2,819.99 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

7 จัดซ้ือกล้องวีดิโอพร้อมชุดกันส่ัน จ านวน 1 ชุด 13,500.00           13,500.00 ตกลงราคา ร้าน BEV Store

นายธนภมูิ  ศิริรัตน์

 13,500.00 

(ไม่มีภาษีฯ)

13,700.00 (ไม่มี

ร้าน BEV Store  13,500.00 

(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

8 เช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อเปน็ที่ต้ังสถานีวิทยุ อสมท จ.ระนอง 594,000.00 594,000.00 พิเศษ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลิดา ดีเวลลอปเม้นท์ 594,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลิดา ดีเวลลอปเม้นท์  594,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเช่า เลขที่ 003/2562

ก าหนดระยะเวลา 3 ป ี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2562 ถึง 31 มกราคม 2565 (ไม่มีภาษีฯ)  (ไม่มีภาษีฯ)   (ไม่มีภาษีฯ)   (ไม่มีภาษีฯ)

9 จ้างปรับปรุงสถานที่ เพื่อใช้เปน็ที่ต้ังส านักงาน อสมท ภาคเหนือ จ านวน 1 งาน 2,140,000.00      1,831,935.70 พิเศษ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพรถนอมโลหะกิจ

บริษัท โปลีการไฟฟ้า จ ากัด

 1,794,699.42

1,831,114.22

หจก. แพรถนอมโลหะกิจ 1,749,999.42    คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาจ้าง เลขที่ 001/2562 

จัดซ้ือฟิวเจอร์บอร์ด (พลาสติกลูกฟูก) ขนาด 130x245 ซม. หนา 3 มม. (สีขาว 300 แผ่น และสีด า 100

 แผ่น) จ านวน 400 แผ่น

ไม่มี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562

ตามระเบยีบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง


