สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
(รวมภาษี)
(รวมภาษี)

1

จ้างลงโฆษณาการประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2561 ทางหนังสือพิมพ์ จานวน 3 วัน

30,000.00

2

จ้างบริการตรวจเช็คเครื่องฟอกอากาศ ยีห่ อ้ NIG 999 (5 เครื่อง) จานวน 1 งาน

11,600.00

3

เช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวน 1 ระบบ

4

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 300 ชุด

วิธีจัดซื้อ/จ้าง

28,890.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารหมายเลข 2 อาคารปฏิบัติการฯ จานวน 1 งาน

279,973.53

6

จ้างโฆษณางบฯ ทางหนังสือพิมพ์ จานวน 1 งาน

10,000.00

7

จ้างแปลรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จานวน 1 งาน

20,000.00

8

จ้างแปลเอกสารรายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2560 จากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ จานวน 1 งาน

53,000.00

9

ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี จานวน 1 เครื่อง (Canon รุ่น LBP841 Cdn)

74,900.00

บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด

11,600.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เฟรช โปรดักส์

3,745,000.00 3,595,200.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
5,940,000.00 5,940,000.00 ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์

5

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

จ้างผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สารองกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ (Disaster Recovery Center) ระยะเวลา 3
เดือน

11

ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี จานวน 1 เครื่อง (Epson รุ่น L360)

499,989.60
5,000.00

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

5,458,500.00

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จากัด
บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จากัด

4,425,000.00
4,000,000.00

279,973.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอสอัพ จากัด
9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกโพสต์ จากัด (มหาชน)
18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร ทาจันทร์
(ไม่มีภาษีฯ)
40,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกจันทน์ พัฒนาพิชัย
(ไม่มีภาษีฯ)
68,551.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท มรกตไฮเทค จากัด
บริษัท ไมโคร ฟิวชั่น (กรุงเทพ) จากัด
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
499,989.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
4,740.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
บริษัท รียเู นี่ยน โซลูชั่น จากัด
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
187,500.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง
14,204.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา้ จากัด

12
13

จ้างต่ออายุสมาชิกMEA Better Care Service จานวน 1 งาน
ซื้อหมึกสาหรับPRINTER ยีห่ อ้ CANON MG 8100 จานวน 4 รายการ

187,500.00
14,204.25

14

จ้างซ่อมบารุงรถกระเช้าไฟฟ้าไฮดรอลิค จานวน 1 งาน
จ้างซ่อมแซมประตูและผนังห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอานวยการ 1 จานวน 1 งาน
จ้างซ่อมพร้อมปรับระบบทางานของชุดประชุม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ จานวน 1 งาน

35,800.00
77,000.00
47,615.00

จ้างตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย อาคารปฏิบัติการฯ จานวน 1 งาน
จ้างทาตรายาง จานวน 2 รายการ
จ้างทานามบัตร จานวน 4 รายการ

58,850.00

35,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัตน์ฐาภัทร เอ็นจิเนียริ่ง อิควิปเมนท์ จากัด
75,592.44 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์
51,627.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอช แอนด์ เอเอ็นเอ็น เซอร์วสิ
บริษษัทัท เอ็
โพเวลอุ
58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริ
นแคร์ตอิสาหกรรมคอมพิ
นโนเวชั่น จากัดวเตอร์ จากัด

342.40
2,140.00

342.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น
2,140.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธรรกมลการพิมพ์

17
18
19

11,600.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เฟรช โปรดักส์
1,847,676.00 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)
1,791,180.00
5,761,950.00 บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จากัด
5,735,200.00
5,735,200.00
5,482,680.00
5,628,646.00
5,700,000.00

บริษัท มรกตไฮเทค จากัด
บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
บริษัท โฟทีกา้ จากัด

15
16

28,890.00 บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยิบอินซอย จากัด
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท แอมโปไมโครซิส จากัด
บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จากัด
บริษัท เอ็นทีพี จากัด
บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จากัด

บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
บริษัท โฟทีกา้ จากัด
10

ผู้ได้รบั คัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง

288,632.50 บริษัท วอสอัพ จากัด
9,630.00 บริษัท บางกอกโพสต์ จากัด (มหาชน)
18,000.00 นางสาววราพร ทาจันทร์
(ไม่มีภาษีฯ)
40,500.00 นางสาวกนกจันทน์ พัฒนาพิชัย
(ไม่มีภาษีฯ)
72,760.00 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
70,085.00
67,089.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
28,890.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.005/2561
ลว.1 ก.พ.61

11,600.- คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.007/2561
ลว.5 กพ. 61
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด สัญญาเช่าเลขที่ 007/2561
ลว.6 ก.พ.61
4,425,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด สัญญาซื้อขายเลขที่ 008/2561

1,489,440.00

ลว.7 ก.พ. 61

274,200.88

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.011/2561
ลว.8 ก.พ.61
9,630.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.014/2561
ลว.20 ก.พ. 61
23,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.016/2561
ลว.21 ก.พ. 61
(ไม่มีภาษีฯ)
38,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.017/2561
ลว.21 ก.พ. 61
(ไม่มีภาษีฯ)
57,020.30 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ 001/2561
ลว.21 ก.พ.61

66,875.00
64,735.00
57,020.30
499,989.60 บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
4,868.50 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
4,761.50
4,761.50

499,989.60 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด หนังสือข้อตกลง ที่ 024/2561
ลว.22 ก.พ. 61
4,226.50

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ 002/2561
ลว.27 ก.พ.61

4,590.30
4,483.30
4,461.90
4,226.50
187,500.00 การไฟฟ้านครหลวง
4,030.00 บริษัท โฟทีกา้ จากัด
35,800.00 บริษัท รัตน์ฐาภัทร เอ็นจิเนียริ่ง อิควิปเมนท์ จากัด
74,920.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์
47,615.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอช แอนด์ เอเอ็นเอ็น เซอร์วสิ
58,850.00 บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จากัด
256.80 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น
2,140.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ธรรกมลการพิมพ์

187,500.00
4,030.00
35,800.00
74,920.00
47,615.-

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ลว.28 ก.พ.61
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
ไม่มี
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

58,850.- คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
256.80 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
2,140.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

