สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562

ลำดับ

1
2
3
4
5

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ฝ่ำยจัดซื้อ (ส่วนจัดซื้อ)
จัดซื้อสายสัญญาณพร้อม BNC Connector จานวน 1 งาน
จัดซื้อ Power Distribution Unit จานวน 15 ชุด
จัดซื้ออุปกรณ์ชุดหูฟัง (Headphone) ยี่ห้อ Audio-Technica รุน่ ATH-M20X จานวน 14 ชุด
จัดซื้อ External Hard disk ความจุ (1TB. และ 2TB.) จานวน 2 รายการ
จ้างบริษัททัวร์โครงการ PTT Inspiration 8 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ จานวน 1 งาน

วงเงินงบประมำณ
(รวมภำษี)

ตำมระเบียบ บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน)
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
รำคำกลำง
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง
(รวมภำษี)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซื้อ/จ้ำง

96,674.50
48,150.00
28,462.00

96,674.50
19,260.00
29,561.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท ดีเอสอี จากัด
บริษัท ดีเอสอี จากัด
บริษัท เทอร์มินอล โซลูชั่น จากัด

96,674.50 บริษัท ดีเอสอี จากัด
19,260.00 บริษัท ดีเอสอี จากัด
28,462.00 บริษทั เทอร์มินอล โซลูชั่น จากัด

3,434.70

ตกลงราคา

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

32,207.00

4,173.00
250,000.00

236,800.00

ตกลงราคา

6

จ้างบริษัททัวร์จัดทริปทัวร์กิจกรรม “เชียร์ไทยไปด้วยกันติดขอบสนาม ณ ประเทศเวียดนาม”
จานวน 1 งาน

352,000.00

333,864.40

ตกลงราคา

7

จ้างบริการอุปกรณ์ MATV และ LED TV จานวน 20 เครือ่ ง พร้อมเจ้าหน้าที่
จ้างบริการระบบคลังจัดเก็บและค้นหาวีดีโอ จานวน 1 งาน
จ้างบริการอุปกรณ์ระบบตัดต่อภาพและเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ จานวน 1 งาน
จ้างบริการอุปกรณ์การผลิตห้องแถลงข่าว จานวน 1 งาน

278,200.00
481,500.00
374,500.00

278,200.00
481,500.00
374,500.00

ตกลงราคา

8
9
10
11
12
13
14

เช่าอุปกรณ์ระบบกระจายสัญญาณภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 งาน
เช่าอุปกรณ์รายงานสด Live Standing Report จานวน 1 งาน
จ้างจัดการแข่งขันกิจกรรม “99 แรลลี รักษ์โลกปี 2 @ จันทบุร”ี จานวน 1 งาน
จ้างบริการแปลและจัดทา Subtitle วิดีโอรายการชัวร์ก่อนแชร์ จานวน 1 งาน (จานวน 1,370 ตอน)

171,200.00
379,850.00

171,200.00
379,850.00

77,040.00
165,000.00
500,000.00

77,040.00
167,909.75
499,871.90

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไลอ้อน สตาร์ ทราเวิล แอนด์ ซัน จากัด

3,434.70 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
255,840.00 บริษัท เพอร์เฟค เบลนด์ ทราเวล จากัด
236,000.00

บริษัท เพอร์เฟค เบลนด์ ทราเวล จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จากัด

231,200.00
371,840.00 บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ไทร์ บี จากัด
บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จากัด
บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จากัด

278,200.00 บริษัท ไทร์ บี จากัด
481,500.00 บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จากัด
374,500.00 บริษทั ดิจิทรอน โซลูชั่น จากัด
171,200.00 บริษัท นนท์ โปรดั๊กชั่น จากัด

บริษัท นนท์ โปรดั๊กชั่น จากัด
บริษัท จีบเี อส อิลิอันซ์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท นนท์ โปรดั๊กชั่น จากัด
บริษัท โอเคทีม 0405 จากัด
บริษัท ศศิพัฒน์ จากัด

379,850.00 บริษัท จีบเี อส อิลิอันซ์ (ประเทศไทย) จากัด
51,360.00 บริษัท นนท์ โปรดั๊กชั่น จากัด
159,965.00 บริษัท โอเคทีม 0405 จากัด
439,770.00 บริษัท ศศิพัฒน์ จากัด

บริษัท เอ็คโค่ คอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด
บริษัท คลิก ไลค์ จากัด

494,008.30
500,000.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที/่ วันที่ของสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ/จ้ำง

96,674.50
19,260.00
28,462.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ท.091/2562
ไม่มี
ไม่มี

3,434.70
231,200.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.087/2562

352,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.090/2562

278,200.00
481,500.00
374,500.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.093/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.094/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.095/2562

171,200.00
379,850.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.096/2562
ใบสั่งเช่าเลขที่ ท.097/2562

51,360.00
159,965.00
439,770.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งเช่าเลขที่ ท.092/2562
ใบสั่งเช่าเลขที่ ท.098/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.100/2562

15

จ้างสารวจการรับรูแ้ ละความพึงพอใจสกู๊ปนโยบาย ของ ธ.ก.ส จานวน 1 งาน

60,000.00

60,000.00

ตกลงราคา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

60,000.00 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

60,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

16

จ้างสารวจประเมินผลการรับรูโ้ ครงการปลูกความรูด้ ้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของ ธ.ก.ส.

60,000.00

60,000.00

ตกลงราคา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

60,000.00 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

60,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

17

จานวน 1 งาน
เช่าระบบ Cloud Server สาหรับ Website mcot.net ระยะเวลาเช่า 1 ปี

บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)

(ไม่มีภาษีฯ)
156,220.00 บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) จากัด
231,120.00

บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จากัด

230,478.00

(ไม่มีภาษีฯ)

(ไม่มีภาษีฯ)

231,120.00

156,220.00

ตกลงราคา

40,000.00

40,000.00

ตกลงราคา

(ไม่มีภาษีฯ)
156,220.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งเช่าเลขที่ ท.102/2562

40,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

18

เช่าใช้อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ แบบ PTZ (กล้องโดม) พร้อมรีโมท 1 ตัว ระหว่างวันที่ 21 และ
วันที่ 22 พ.ย. 62 ณ โรงละครแห่งชาติ จานวน 2 ชุด

19

เช่าเสาสัญญาณ ที่ดิน และถนนของ บมจ.ทีโอที จานวน 4 สถานี ระยะเวลาเช่า 1 ปี
(ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563)

3,303,540.00

3,303,540.00

พิเศษ

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

3,303,540.00 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

3,303,540.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาเช่าของ บมจ.ทีโอที

20

เช่าที่ดิน เสาสัญญาณ พื้นที่ภายในอาคาร ถนน และเครือ่ งปรับอากาศของ บมจ.ทีโอที
จานวน 12 สถานี ระยะเวลาเช่า 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

9,593,572.32

9,593,572.32

พิเศษ

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

9,593,572.32 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

9,593,572.32

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาเช่าของ บมจ.ทีโอที

21
22

จัดจ้างบริการระบบคลังจัดเก็บและค้นหาวีดีโอ จานวน 1 งาน
จ้างบริการข้อมูลการออกอากาศสปอตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ (Intensive Watch) ผ่านทาง
ระบบอินเตอร์เน็ตปี 2563 ระยะเวลา 12 เดือน

535,000.00
3,852,000.00

535,000.00
3,852,000.00

พิเศษ
พิเศษ

บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จากัด
บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จากัด

535,000.00 บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จากัด
3,852,000.00 บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จากัด

535,000.00
3,852,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 063/2562
สัญญาจ้างเลขที่ 069/2562

23
24

จ้างบริษัทออร์แกไนซ์จัดกิจกรรม “เยือนนครแห่งอัญมณี ท่องเที่ยววิถีเมืองจันท์” จานวน 1 งาน
จ้างบริษัททัวร์จัดทริปทัวร์กิจกรรม “ปตท. พาไทยเชียร์กีฬาซีเกมส์ 2019
และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ 2020” ณ ประเทศฟิลิปปินส์ จานวน 1 งาน
จ้างบริการทัวร์จัดทริปกิจกรรมทัวร์ต่างประเทศ ณ ประเทศฝรัง่ เศส,เบลเยี่ยม,เนเธอร์แลนด์

530,000.00
2,889,000.00

529,650.00
2,780,599.50

พิเศษ
พิเศษ

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 071/2562
สัญญาจ้างเลขที่ 068/2562

2,340,000.00

พิเศษ

529,650.00 บริษัท เดอะ โชว์ ออแกไนเซอร์ จากัด
2,634,345.00 บริษัท อินฟินิตี้ ทริป จากัด
2,926,854.00
2,330,250.00 บริษทั แอลดีซี เด็นทัล จากัด (มหาชน)

529,650.00
2,634,345.00

2,340,000.00

บริษัท เดอะ โชว์ ออแกไนเซอร์ จากัด
บริษัท อินฟินิตี้ ทริป จากัด
บริษัท เอส พี เอ็น ทราเวิล จากัด
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จากัด (มหาชน)

2,330,250.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 070/2562

4,000.00

2,450.00

25

บริษัท จีบเี อส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จากัด

40,000.00 บริษัท จีบเี อส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จากัด

ไม่มี
ไม่มี

จานวน 1 งาน (39 คน) (ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2562) จานวน 1 งาน
ฝ่ำยธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน
26

จ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและเทป รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน

ตกลงราคา

นายสมยศ ปัทมะ

2,450.00 นายสมยศ ปัทมะ
(ไม่มีภาษีฯ)

2,450.00
(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

ลำดับ
27

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
จัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสกู๊ปรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน

วงเงินงบประมำณ
(รวมภำษี)
1,500.00

รำคำกลำง
(รวมภำษี)

วิธีจัดซื้อ/จ้ำง

832.00

ตกลงราคา

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
นางนฤมล หนองแสง

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซื้อ/จ้ำง
832.00 นางนฤมล หนองแสง
(ไม่มีภาษีฯ)

28

จ้างบริการภาพนิ่งในการผลิตรายการในฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน

3,210.00

3,210.00

ตกลงราคา

นายธนชัย แสงเดือน

3,000.00 นายธนชัย แสงเดือน
(ไม่มีภาษีฯ)

29
30

จ้างบริการจัดหาพิธกี รรายการตกมันส์บนั เทิง สุดสัปดาห์
จ้างบริการจัดหาพิธกี รรายการตกมันส์บนั เทิง และรายการตกมันส์บนั เทิง สุดสัปดาห์
ในเดือนพฤศจิกายน 2562

832.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที/่ วันที่ของสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ/จ้ำง

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ)
3,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)

21,400.00

-

ตกลงราคา

บริษัท มหาร่ารวย จากัด

21,400.00 บริษัท มหาร่ารวย จากัด

21,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 053/2562

155,150.00

-

ตกลงราคา

บริษัท บีพี อโฟร์ไดท์ จากัด

155,150.00 บริษัท บีพี อโฟร์ไดท์ จากัด

155,150.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 052/2562

105,930.00

-

ตกลงราคา

บริษัท ปนัดดา อะราว เดอะ เวิลด์ จากัด

105,930.00 บริษัท ปนัดดา อะราว เดอะ เวิลด์ จากัด

105,930.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 055/2562

31

จ้างบริการจัดหาพิธกี รรายการตกมันส์บนั เทิง และรายการตกมันส์บนั เทิง สุดสัปดาห์
ในเดือนตุลาคม 2562

32

จัดซื้อน้ามันสาหรับเดินทางผลิตข่าวบันเทิง

30,000.00

30,000.00

ตกลงราคา

บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)

13,870.00 บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)

13,870.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 046/2562

33

จ้างทาโล่, ถ้วยรางวัล และเกียรติบตั ร กิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ปี 4
จ้างบริการจัดเตรียมกิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ปี 4 รอบชิงชนะเลิศ

37,450.00

34,240.00

ตกลงราคา

บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จากัด

34,240.00 บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จากัด

34,240.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที 050/2562

374,500.00

374,500.00

ตกลงราคา

บริษัท ฮาร์ด ไดร์เวอร์ จากัด

374,500.00 บริษัท ฮาร์ด ไดร์เวอร์ จากัด

374,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 054/2562

20,700.00 ร้าน อีเอ็มเอสช็อป

20,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ)

(ไม่มีภาษีฯ)

34

บริษัท แอลอีดี เมน. ไฮเดฟฟิเนชัน จากัด
35

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม "ปตท. พาเชียร์กีฬาซีเกมส์ 2019"

64,200.00

64,200.00

ตกลงราคา

ร้าน อีเอ็มเอสช็อป
บริษัท มีไอเดีย มีเดียแอนด์แอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด

1,733.40 บริษัท มีไอเดีย มีเดียแอนด์แอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด

1,733.40 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

สุขุมวิทพลาสติก-ธงชาติ

5,100.00 สุขุมวิทพลาสติก-ธงชาติ

5,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

ห้างหุ้นส่วนจากัด ย่องเฮงเน้ยกี่

36

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ปี 4

14,445.00

14,445.00

ตกลงราคา

(ไม่มีภาษีฯ)

(ไม่มีภาษีฯ)

10,700.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ย่องเฮงเน้ยกี่

10,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จากัด

1,380.00 บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จากัด

1,380.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

ห้างหุ้นส่วน ทาโกะ โปรดักชั่น

3,210.00 ห้างหุ้นส่วน ทาโกะ โปรดักชั่น

3,210.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

58.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. สาขาเซ็นทรัล เวิลด์
บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จากัด

58.00 เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. สาขาเซ็นทรัล เวิลด์
4,338.00 บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จากัด

4,338.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

ฝ่ำย 9 MCOT HD (ส่วนรายการ)
37

จ้างแปลบทพร้อมพากย์ลงเสียงเป็นภาษาไทย และมิกซ์เสียงพร้อมภาพ สารคดีวิทยาศาสตร์ รายการ
Discovery Science จานวน 78 ชั่วโมง (รอบ 2)

918,060.00

918,060.00

ธุรกิจ

บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จากัด

918,060.00 บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จากัด

918,060.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สท.041/62

38

จ้างแปลบทพร้อมพากย์ลงเสียงเป็นภาษาไทย และมิกซ์เสียงพร้อมภาพ สารคดีเชิงสืบสวนสอบสวน
รายการ Investigation Discovery จานวน 52 ชั่วโมง (รอบ 2)

612,040.00

612,040.00

ธุรกิจ

บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จากัด

612,040.00 บริษัท เกรททีม ดิจิตอล จากัด

612,040.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สท.042/62

80.00

80.00

ตกลงราคา

บริษัท สมใจ (พระราม9) จากัด

80.00
1,200.00
800.00
400.00

ตกลงราคา

บริษัท สมใจ (พระราม9) จากัด

80.00 บริษัท สมใจ (พระราม9) จากัด
80.00 บริษัท สมใจ (พระราม9) จากัด

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท สมใจ (พระราม9) จากัด
บริษัท สมใจ (พระราม9) จากัด
บริษัท สมใจ (พระราม9) จากัด

1,200.00 บริษัท สมใจ (พระราม9) จากัด
800.00 บริษัท สมใจ (พระราม9) จากัด
400.00 บริษัท สมใจ (พระราม9) จากัด

80.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
80.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
1,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

80.00
1,200.00
800.00
400.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด

150.00 บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
109.00 บริษัท สยามแม็คโคร จากัด

ไม่มี
ไม่มี

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด

55.00 บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
79.00 บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
240.00 ภัทรพริ้นติ้ง

150.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
109.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
55.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
79.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
240.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ฝ่ำย MCOT Academy
39

จัดซื้อสมุดฉีกมีเส้นขนาด A4

40
41
42
43

จัดซื้อสมุดวาดเขียน

44

จัดซื้อสีไม้

150.00

150.00

45
46
47
48

จัดซื้อถ้วยกระดาษ

109.00
55.00
79.00
240.00

109.00
55.00
79.00
240.00

49
50
51
52
53
54

เอกสารประกอบการอบรม
จัดซื้อปากกาเมจิค
จัดซื้อแฟ้มใส
จัดซื้อปากกาเขียน CD
เทคนิคการทาสไลด์นาเสนออะไรก็ผ่านใน 3 นาที
สื่อสารเป็นเห็นชัยชนะ

1,765.50
662.00
156.00
114.00
750.00
2,800.00

1,765.50
662.00
156.00
114.00
750.00
2,800.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ทริปเปิล้ เอ ก๊อปปี้
บริษัท บีทูเอส จากัด

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท บีทูเอส จากัด
บริษัท บีทูเอส จากัด
บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ จากัด
บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ จากัด

1,765.50 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ทริปเปิล้ เอ ก๊อปปี้
662.00 บริษัท บีทูเอส จากัด
156.00 บริษัท บีทูเอส จากัด
114.00 บริษัท บีทูเอส จากัด
750.00 บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ จากัด
2,800.00 บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ จากัด

55

ไม่ใช่แค่พรีเซนต์ได้ แต่พรีเซนต์โดน

320.00

320.00

ตกลงราคา

บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ จากัด

320.00 บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ จากัด

จัดซื้อสมุดขนาด A5
จัดซื้อปากกาน้าเงิน 0.5 มม.
จัดซื้อปากกาน้าเงิน 0.7 มม.

จัดซื้อถ้วยกระดาษ
จัดซื้อถ้วยกระดาษ
จัดซื้อพิมพ์สติ๊กเกอร์ปา้ ยชื่อผู้เข้าอบรม

ภัทรพริ้นติ้ง

1,765.50
662.00
156.00
114.00
750.00
2,800.00

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

320.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

ลำดับ
56

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ประกาศนียบัตร

วงเงินงบประมำณ
(รวมภำษี)

รำคำกลำง
(รวมภำษี)

วิธีจัดซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซื้อ/จ้ำง

1,091.40

1,091.40

ตกลงราคา

บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จากัด

1,091.40 บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จากัด

300,000.00

300,000.00

ตกลงราคา

บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)

185,058.65 บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)

1,500.00

-

ตกลงราคา

นายวิศณุ เอมโอช

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1,091.40 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

เลขที/่ วันที่ของสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ/จ้ำง
ไม่มี

สำนักข่ำวไทย
57
58

ค่าน้ามันรถยนต์
ฝ่ายบรรณาธิการข่าว
จัดซื้อหนังสือพิมพ์

(ไม่มีภาษีฯ)

59
60
61

62
63

สำนักวิทยุ
ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 95 MHz
จ้างเขียนบทละครวิทยุ เรือ่ ง สมบัติวิปลาส

20,000.00

20,000.00

จ้างเขียนบทละครวิทยุ เรือ่ ง หลานสาวเจ้าคุณ

(ไม่มีภาษีฯ)
20,000.00

(ไม่มีภาษีฯ)
20,000.00

จ้างเขียนบทละครวิทยุ เรือ่ ง บ่วงพรหม

(ไม่มีภาษีฯ)
20,000.00

(ไม่มีภาษีฯ)
20,000.00

(ไม่มีภาษีฯ)

(ไม่มีภาษีฯ)

23,540.00
48,150.00

23,540.00
48,150.00

ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 100.5 MHz
จ้างบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ News Center
จ้างทาซองใส่ CD โลโก้

1,500.00 นายวิศณุ เอมโอช
(ไม่มีภาษีฯ)

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ตกลงราคา
ตกลงราคา

185,058.65

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

1,500.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ)

นายสรนันทน์ ร.เอกวัฒน์

20,000.00 นายสรนันทน์ ร.เอกวัฒน์

20,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 809/2562

นายสรนันทน์ ร.เอกวัฒน์

(ไม่มีภาษีฯ)
20,000.00 นายสรนันทน์ ร.เอกวัฒน์

(ไม่มีภาษีฯ)
20,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 808/2562

นางสาววิธดิ า บุราณนอก

(ไม่มีภาษีฯ)
20,000.00 นางสาววิธดิ า บุราณนอก

(ไม่มีภาษีฯ)
20,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 807/2562

(ไม่มีภาษีฯ)

(ไม่มีภาษีฯ)

23,540.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด
48,150.00 บริษัท วีอาร์บเี อ็ม จากัด

23,540.00
48,150.00

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด
บริษัท วีอาร์บเี อ็ม จากัด

