
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเช่าเลขที่ 001/2561

ลว.15 ม.ค.61

55,800.00 นางสาววราพร ทาจันทร์ 55,800.00          55,800.00         ใบส่ังจ้างเลขที่ ท.004/2561

(ไม่มีภาษีฯ) นางสาวกนกจันทน์ พัฒนพิชัย 58,900.00          (ไม่มีภาษีฯ) ลว.23 ม.ค.61

4 จ้างบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ HRIS จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 1 ปี 856,000.00 856,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ากัด 856,000.00 บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ากัด 856,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 015/2561

ลว.28 ก.พ. 61

5 ซ้ือพร้อมติดต้ังระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติอาคารอ านวยการ1 จ านวน 1 งาน 39,719.00    39,719.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจินาร์ จ ากัด           39,719.00 บริษัท เอ็นจินาร์ จ ากัด          39,719.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

6 ซ้ือผ้าคลุมเก้าอี้แบบรัดขา พนักพิง จ านวน 100 ชิ้น 31,030.00    31,030.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ท.ีเอฟ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด           31,030.00 บริษัท ไทย ท.ีเอฟ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด          31,030.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

7 ซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน 20 ตู้ 100,000.00  84,209.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ 68,480 ร้านไอเดียดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ 68,480 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ท.013/61 ลว.29 ม.ค.61

8 เช่าระบบบริหารการขายโฆษณาสถานีโทรทัศน์ จ านวน 1 งาน (จ านวน 2 ช่องรายการ) ระยะเวลาเช่า 1 ปี 7,062,000.00 7,062,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พายซอฟท์ จ ากัด 6,355,800.00 บริษัท พายซอฟท์ จ ากัด 6,355,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเช่าเลขที่ 012/2561

ลว.31 ม.ค. 61

9 จ้างบริษัทประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินราคาที่ดินหนองแขม จ านวน 1 งาน 50,000.00 32,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด 32,100.00          บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด 32,100.- คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

10 จ้างพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดซ้ือซองจดหมายหน้าต่าง  จ านวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง

 - หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 4 ชั้น จ านวน 5,000 ชุด     12,305.00    12,305.00 บริษัท แพลททินั่ม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพ

พลายจ ากัด

          12,305.00 บริษัท แพลททินั่ม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพ

พลายจ ากัด

         12,305.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 4 ชั้น จ านวน 5,000 ชุด     10,700.00    10,700.00 บริษัท แพลททินั่ม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพ

พลายจ ากัด

          10,700.00 บริษัท แพลททินั่ม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพ

พลายจ ากัด

         10,700.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - ซองจดหมายมีหน้าต่าง สีขาว จ านวน 3,000 ซอง       2,820.00      3,210.00 ร้านอาทรพาณิชย์            2,407.50 ร้านอาทรพาณิชย์           2,407.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

11 จ้างท ารายาง จ านวน 1 อัน         129.00 ไม่มี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ  อุดมสาส์น               128.40 ห้างหุ้นส่วนสามัญ  อุดมสาส์น              128.40 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

12 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ 2190  จ านวน 2 เคร่ือง     74,900.00 ไม่มี  เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด           64,628.00 บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด          64,628.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด           65,698.00

13 จ้างท านามบตัร คุณจารุจิต นวพันธุ ์ จ านวน 200 ใบ       1,070.00      1,070.00  เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา            1,070.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา           1,070.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

14 จ้างท านามบตัร คุณมณฑนา ตรีศักด์ิศรี  (2 หน้า) พร้อมรายละเอียด จ านวน 200 ใบ       1,070.00      1,070.00  เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา            1,070.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา           1,070.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

15 จ้างท านามบตัร จ านวน 2 รายการ 2,140.00 2,140.00  เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 2,140.00 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 2,140.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

16 จ้างท านามบตัรคุณวรรณศินี สวัสดิพิศาล (2 หน้า) พร้อมรายละเอียด จ านวน 200 ใบ       1,070.00      1,070.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์            1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์           1,070.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

17 จ้างท านามบตัรคุณอลิสา แข็งสาริกิจ (2 หน้า) พร้อมรายละเอียด จ านวน 200 ใบ       1,070.00      1,070.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์            1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์           1,070.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ ท.006/61 ลว.25 ม.ค.61

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

1 เช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน 1 วงจร 168,632.00 168,632.00 เฉพาะเจาะจง

2 จ้างแปลรายงานประจ าป ี(56-2) จากภาษาไทยเปน็ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 งาน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 มกราคม 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

นางสาววราพร ทาจันทร์60,000.00 เฉพาะเจาะจง

3 จ้างพิมพ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ภาษาไทย จ านวน 22,000 เล่ม 

ภาษาอังกฤษ จ านวน 100 เล่ม และงบการเงิน ภาษาไทย จ านวน 22,000 เล่ม ภาษาอังกฤษ จ านวน 100 

เล่ม

506,324.00 612,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา        506,324.00        506,324.00

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 168,632.00        บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 168,632.00       


