
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

1 ซ้ือโต๊ะส้าหรับวางน้า้ด่ืมในห้องประชุม จา้นวน 6 ตัว 20,000.00 10,207.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา้กดั พเีอม็ บูรพา ซัพพลาย 10207.80 ห้างหุ้นส่วนจา้กดั พเีอม็ บูรพา ซัพพลาย 10207.80 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

2 จา้งบริการใช้พื้นที่จดัการประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจา้ปี 2561 จา้นวน 1 งาน 150,000.00 140,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ 140,705.00       บริษทั เอน็.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ 140,705.00      คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ใบส่ังจา้งเลขที่ ท.023/2561

ดิเวลลอปเม้นท์ จา้กดั ดิเวลลอปเม้นท์ จา้กดั ลว.2 ม.ีค.61

3 จา้งท้าป้ายแสดงกรรมสิทธิท์ี่ดิน 50 ไร่ จา้นวน 1 ป้าย        96,300.00      96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮัลโหล องิค์เจท็ จา้กดั          96,300.00 บริษทั ฮัลโหล องิค์เจท็ จา้กดั         96,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ใบส่ังจา้งเลขที่ ท.024/61 ลว.2 ม.ีค.61

4 ซ้ือหมึกพมิพส้์าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ยี่ห้อ HP Color Laser Jet รุ่น 5550 PCL6 จา้นวน 1 รายการ 16,713.13       13,232.33     เฉพาะเจาะจง บริษทั อดุมภัณฑ์มาร์เกต็ต้ิง (2545) จา้กดั          14,819.50 บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั่น จา้กดั         11,181.50 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท 025/2561

บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จา้กดั          14,124.00 ลว.5 ม.ีค.61

บริษทั โฟทีกา้ จา้กดั          13,054.00

บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั่น จา้กดั          11,181.50

5 ซ้ือแบบทดสอบเพื่อใช้ในงานด้านHR จา้นวน 635 ชุด       384,130.00    384,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อบรมและทดสอบพทีีเอส จา้กดั          32,100.00 บริษทั อบรมและทดสอบพทีีเอส จา้กดั       321,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.027/2561

 ลว.12 ม.ีค.61

6 จา้งจดัท้าระบบการจดัประชุมผู้ถือหุ้น จา้นวน 1 งาน 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จา้กดั 113,420.00       บริษทั  อนิเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จา้กดั 108,251.90      คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด สัญญาจา้งเลขที่ 023/2561 

ลว.14 ม.ีค. 61

7 เช่าใช้จอ Digital Signage (ipen) พร้อมเจา้หน้าที่ดูแล จา้นวน 1 ชุด (2 จอ) 17,000.00 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเอจกิซ์ อเีวน้ท์ จา้กดั 16,585.00         บริษทั ไอเอจกิซ์ อเีวน้ท์ จา้กดั 16,585.00        คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ใบส่ังจา้งเลขที่ 028/2561 

ลว.15 ม.ีค. 61

8 จา้งจดัท้าหนังสือรายงานความยั่งยืน ประจา้ปี 2560 จา้นวน 500 เล่ม 186,715.00 186,715.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกรนด์พอ้ยท์ จา้กดั 153,010.00       บริษทั แกรนด์พอ้ยท์ จา้กดั 153,010.00      คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด สัญญาจา้งเลขที่ 025/2561 

บจ. แบคอพั คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วสิเซส 173,875.00       ลว.16 ม.ีค. 61

9 เช่าใช้บริการ (AIRTIME) โทรศัพท์เคล่ือนที่ จา้นวน 536 เลขหมาย ระยะเวลา 12 เดือน         2,477,606.40 2,477,606.40 คัดเลือก บริษทั เรียล มูฟ จา้กดั 2,057,789.76     บริษทั เรียล มูฟ จา้กดั 2,057,789.76    คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด สัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จา้กดั 2,202,316.80     เลขที่ 032/2561 ลว.26 ม.ีค. 61

10 จา้งปรับปรุงระบบปั๊มน้า้ประปาชั้นใต้ดิน อาคารปฏิบัติการฯ จา้นวน 1 งาน 47,615.00       47,615.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อนันยศ ออโตเมติก เอน็จเินียร่ิง จา้กดั 47,615.00         บริษทั อนันยศ ออโตเมติก เอน็จเินียร่ิง จา้กดั 47,615.00        คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ใบส่ังจา้งเลขที่ ท 033/2561

ลว.27 ม.ีค.61

11 ซ้ือวสัดุส้านักงานเข้าคลัง จา้นวน 12 รายการ อาทรพาณิชย์          76,778.92 อาทรพาณิชย์         65,222.92 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.030/2561

ลว.27 ม.ีค.61

ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.031/2561

ลว.27 ม.ีค.61

12 จา้งจดัพมิพร์ายงานประจา้ปี จา้นวน 500 เล่ม และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลรายงานประจา้ปี 2560 484,000.00      467,644.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แกรนด์ พอ้ยท์ จา้กดั        437,095.00 บริษทั แกรนด์ พอ้ยท์ จา้กดั       437,095.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด สัญญาจา้งเลขที่ 010/2561

ลว.28 ม.ีค. 61

13 ซ้ือหมึกพมิพ ์จา้นวน 2 กล่อง บริษทั โพเวลอตุสาหกรรมคอมพวิเตอร์ จา้กดั           8,025.00

บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั่น จา้กดั           8,324.60

14 ซ้ือหมึกพมิพ ์ยี่ห้อ HP TONER  จา้นวน 4 รายการ บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั่น จา้กดั          20,415.60

บริษทั โฟทีกา้ จา้กดั          20,544.00

15 ซ้ือหมึก BROTHER รุ่น LC-40BK  จา้นวน 50 ตลับ 22,500.00 22,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟทีกา้ จา้กดั 18,404.00         บริษทั โฟทีกา้ จา้กดั 18,404.00        คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั่น จา้กดั          19,153.00

16 ซ้ือหมึก SAMSUNG รุ่น MLT-D205E  จา้นวน 6 กล่อง 26,964.00 26,964 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั่น จา้กดั 23,433.00         บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั่น จา้กดั 23,433.00        คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

บริษทั โพเวลอตุสาหกรรมคอมพวิเตอร์ จา้กดั          24,075.00

บริษทั โฟทีกา้ จา้กดั          33,705.00

17 ซ้ือผ้าสปันบอนด์ ส้าหรับใส่ของที่ระลึกในงานครบรอบ 66 ปี อสมท  จา้นวน 66 ใบๆ ละ 55.-บาท 40,000.00 35,310.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูนิค โปรดักส์ จา้กดั 35,310.00         บริษทั สยามยูนิค โปรดักส์ จา้กดั 35,310.00        คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

18 ซ้ือเคร่ืองคิดเลขพมิพก์ระดาษ 14 หลัก จา้นวน 1 เคร่ือง 4,280.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มรกตไฮเทค จา้กดั 3,500.00          บริษทั มรกตไฮเทค จา้กดั 3,500.00          คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

19 จา้งท้าบัตรเชิญพร้อมซอง จา้นวน 500 ใบ 12,000.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกรนด์พอ้ยท์ จา้กดั 10,165.00         บริษทั แกรนด์พอ้ยท์ จา้กดั 10,165.00        คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

20 จา้งท้าผ้าคลุมโต๊ะสีกรมท่า จา้นวน 50  ผืน 30,000.00 25,680.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย ที.เอฟ.มาร์เกต็ต้ิง จา้กดั          25,680.00 บริษทั ไทย ที.เอฟ.มาร์เกต็ต้ิง จา้กดั         25,680.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

21 จา้งลอกสต๊ิกเกอร์บริเวณประตูลิฟต์รูปแบบเดิม จา้นวน 13 ตัว และ 30,000.00       24,369.25  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกิเซลเล้นท์ กราฟฟคิ จา้กดั          26,001.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด

จา้งพมิพพ์ร้อมติดต้ังสต๊ิกเกอร์แบบใหม่บนประตูลิฟต์ด้านนอก  จา้นวน 11 ตัว  บริษทั ดับเบิ้ล พคี จา้กดั          22,737.50

22 จา้งเจา้หน้าที่รับ-ส่งเอกสาร/พสัดุ  กา้หนดระยะเวลา 1 เดือน (ต้ังแต่วนัที่ 1 – 30 เมษายน 2561) จา้นวน 1 งาน      60,000.00 60,000.00  เฉพาะเจาะจง นายนชพนธ ์ สมันสุต 60,000.00 นายนชพนธ ์ สมันสุต 60,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

23 ซ้ือหมึกพมิพส้์าหรับเคร่ือง Printer ยี่ห้อ CANON รุ่น C2225  จา้นวน 4 รายการ 26,750.00 24,904.25  เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธรุกจิ จา้กดั          29,746.00 บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั่น จา้กดั 19,762.90 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด

บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั่น จา้กดั 19,762.00         

24 ซ้ือหมึกพมิพ ์ยี่ห้อ HP No. 685 จา้นวน 4 รายการ  5,337.29 4,487.58  เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟทีกา้ จา้กดั 4,134.48          บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั่น จา้กดั 4031.76 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั่น จา้กดั 4,031.76          

25 จา้งจดัท้านามบัตร คุณกนัต์ปัญญ์ กลุประสูติ (2 หน้า) พร้อมรายละเอยีด จา้นวน 100 ใบ 535.00 535.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา้กดั ธรรกมลการพมิพ์ 535.00             ห้างหุ้นส่วนจา้กดั ธรรกมลการพมิพ์ 535.00            คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

26 จา้งจดัท้านามบัตรคุณสุวชิ สุทธปิระภา  (2 หน้า) พร้อมรายละเอยีด จา้นวน 200 ใบ 1,070.00 1,070.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา้กดั ธรรกมลการพมิพ์ 1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจา้กดั ธรรกมลการพมิพ์ 1,070.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

27 จา้งท้านามบัตรคุณเขมทัตต์ พลเดช  (2 หน้า) พร้อมรายละเอยีด (แบบเกา่) จา้นวน 100 ใบ 535.00 535.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา้กดั ธรรกมลการพมิพ์ 1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจา้กดั ธรรกมลการพมิพ์ 535.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

28 จา้งท้านามบัตรคุณอรพนิ  ศิริจติเกษม (2 หน้า) พร้อมรายละเอยีด  จา้นวน 100 ใบ 535.00 535.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา้กดั ธรรกมลการพมิพ์ 1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจา้กดั ธรรกมลการพมิพ์ 535.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2561

วันที่ 31 มีนาคม 2561

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

         8,988.00       8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพเวลอตุสาหกรรมคอมพวิเตอร์ จา้กดั           8,025.00

       20,544.00      20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชั่น จา้กดั         20,415.60 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด

      103,362.00      96,011.10 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอีย่มรักษ ์เอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จา้กดั

         87,590.20 บริษทั เอีย่มรักษ ์เอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จา้กดั

บริษทั ดับเบิ้ล พคี จา้กดั
        22,737.50 ไม่มี

ไม่มี

        10,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด

คุณสมบัติตรงตามข้อกา้หนด ไม่มี

ไม่มี


