
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรอื

ข้อตกลงในการซ้ือ

ใบส่ังจา้งเลขที่ ท.005/2561

ลว.1 ก.พ.61

2 จา้งบริการตรวจเช็คเคร่ืองฟอกอากาศ ยีห่อ้ NIG 999  (5 เคร่ือง)  จ านวน 1 งาน 11,600.00 11,600.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฟรช โปรดักส์ 11,600.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฟรช โปรดักส์ 11,600.- คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจา้งเลขที่ ท.007/2561

ลว.5 กพ. 61

ประกวดราคา บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 1,847,676.00     สัญญาเช่าเลขที่ 007/2561

อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท ซีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 1,791,180.00     ลว.6 ก.พ.61

บริษัท ยบิอนิซอย จ ากดั 5,761,950.00 สัญญาซ้ือขายเลขที่ 008/2561

บริษัท โพเวลอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากดั 5,735,200.00 ลว.7 ก.พ. 61

บริษัท แอมโปไมโครซิส จ ากดั 5,735,200.00

บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากดั 5,482,680.00

บริษัท เอน็ทีพี จ ากดั 5,628,646.00

บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากดั 5,700,000.00

บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 

จ ากดั (มหาชน)

5,458,500.00

บริษัท เอน็พี คอนเน็ค จ ากดั 4,425,000.00

บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 4,000,000.00

5 ใบส่ังจา้งเลขที่ ท.011/2561

ลว.8 ก.พ.61

9,630.00 บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากดั (มหาชน) 9,630.00           9,630.00          ใบส่ังจา้งเลขที่ ท.014/2561

ลว.20 ก.พ. 61

18,000.00 นางสาววราพร ทาจนัทร์ 18,000.00         23,400.00        ใบส่ังจา้งเลขที่ ท.016/2561

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) ลว.21 ก.พ. 61

40,500.00 นางสาวกนกจนัทน์ พัฒนาพิชัย 40,500.00         38,700.00        ใบส่ังจา้งเลขที่ ท.017/2561

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) ลว.21 ก.พ. 61

บริษัท มรกตไฮเทค จ ากดั          72,760.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 001/2561

บริษัท ไมโคร ฟิวชั่น (กรุงเทพ) จ ากดั          70,085.00 ลว.21 ก.พ.61

บริษัท โพเวลอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากดั          67,089.00

บริษัท กาญจนกติต์ิ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั          66,875.00

บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั          64,735.00

บริษัท อนิเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 57,020.30         

10 จา้งผู้ใหบ้ริการศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารองกรณีฉุกเฉินหรือภยัพิบัติ (Disaster Recovery Center) ระยะเวลา 3 

เดือน

499,989.60 499,989.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 499,989.60 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 499,989.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด หนังสือข้อตกลง ที่ 024/2561

ลว.22 ก.พ. 61

บริษัท กาญจนกติต์ิ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 4,868.50           ใบส่ังซ้ือเลขที่ 002/2561

บริษัท รียเูนี่ยน โซลูชั่น จ ากดั 4,761.50           ลว.27 ก.พ.61

บริษัท โพเวลอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากดั            4,761.50

บริษัท มรกตไฮเทค จ ากดั 4,590.30           

บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 4,483.30           

บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั 4,461.90           

บริษัท อนิเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 4,226.50           

12 จา้งต่ออายสุมาชิกMEA Better Care Service จ านวน 1 งาน 187,500.00 187,500.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง 187,500.00        การไฟฟ้านครหลวง 187,500.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ลว.28 ก.พ.61

13 ซ้ือหมึกส าหรับPRINTER ยีห่อ้ CANON MG 8100 จ านวน 4 รายการ 14,204.25 14,204.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั            4,030.00 บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั           4,030.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

14 จา้งซ่อมบ ารุงรถกระเช้าไฟฟ้าไฮดรอลิค จ านวน 1 งาน 35,800.00 35,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัตน์ฐาภทัร เอน็จเินียร่ิง อคิวปิเมนท์ จ ากดั 35,800.00         บริษัท รัตน์ฐาภทัร เอน็จเินียร่ิง อคิวปิเมนท์ จ ากดั 35,800.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

15 จา้งซ่อมแซมประตูและผนังหอ้งประชุม ชั้น 6 อาคารอ านวยการ 1 จ านวน 1 งาน 77,000.00 75,592.44 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั คลีน เอน็เตอร์ไพรส์          74,920.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั คลีน เอน็เตอร์ไพรส์ 74,920.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

16 จา้งซ่อมพร้อมปรับระบบท างานของชุดประชุม ชั้น 6 อาคารปฏบิัติการฯ  จ านวน 1 งาน 47,615.00        51,627.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอช แอนด์ เอเอน็เอน็ เซอร์วสิ

บริษัท โพเวลอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากดั
47,615.00         หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอช แอนด์ เอเอน็เอน็ เซอร์วสิ 47,615.- คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

17 จา้งตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคารปฏบิัติการฯ จ านวน 1 งาน 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็แคร์ อนิโนเวชั่น จ ากดั 58,850.00 บริษัท เอน็แคร์ อนิโนเวชั่น จ ากดั 58,850.- คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

18 จา้งท าตรายาง จ านวน   2 รายการ 342.40            342.40          เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ  อดุมสาส์น 256.80 หา้งหุ้นส่วนสามัญ  อดุมสาส์น 256.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

19 จา้งท านามบัตร จ านวน 4 รายการ  2,140.00         2,140.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ธรรกมลการพิมพ์ 2,140.00           หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ธรรกมลการพิมพ์ 2,140.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2561

บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

1 จา้งลงโฆษณาการประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2561 ทางหนังสือพิมพ์ จ านวน 3 วนั 30,000.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั 28,890.00         บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั 28,890.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

3 เช่าใช้ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน 1 ระบบ 3,745,000.00 3,595,200.00 บริษัท ซีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 1,489,440.00    คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

4 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 300 ชุด 5,940,000.00 5,940,000.00 ประกวด

ราคา

อเิล็กทรอนิกส์

บริษัท เอน็พี คอนเน็ค จ ากดั 4,425,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

จา้งซ่อมลิฟต์โดยสารหมายเลข 2 อาคารปฏบิัติการฯ จ านวน 1 งาน 279,973.53 279,973.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอสอพั จ ากดั 288,632.50        บริษัท วอสอพั จ ากดั 274,200.88       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

9 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์สี จ านวน 1 เคร่ือง (Canon รุ่น LBP841 Cdn) 74,900.00 68,551.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 57,020.30        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

11 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์สี จ านวน 1 เคร่ือง (Epson รุ่น L360) 5,000.00 4,740.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 4,226.50          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

6 จา้งโฆษณางบฯ ทางหนังสือพิมพ์ จ านวน 1 งาน 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากดั (มหาชน) คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

7 จา้งแปลรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 งาน 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร ทาจนัทร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

8 จา้งแปลเอกสารรายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2560 จากภาษาไทย เป็นภาษาองักฤษ จ านวน 1 งาน 53,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกจนัทน์ พัฒนาพิชัย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด


