
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

1 บริษัท เฟมเวิร์ค จ ากัด         250,000.00

2 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Concept Business Management for Supervisor (CBM) 411,950.00 411,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมน แอคชีฟเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด 411,950.00        บริษัท ฮิวแมน แอคชีฟเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด 411,950.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 037/2561

ลว.30 เม.ย.61

3 จ้างท า Backdrop ส าหรับการประชาสัมพันธช์่อง 9 MCOT HD ในงานประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท 20,000.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิล้ พีค จ ากัด           18,190.00 บริษัท ดับเบิล้ พีค จ ากัด          18,190.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ประจ าป ี2561 จ านวน 1 งาน

4 ซ้ือวัสดุส านักงานเข้าคลัง จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 20,859.65 เฉพาะเจาะจง

 - กระดาษกาวย่น ขนาด 25”x26 หลา จ านวน 100 ม้วน 4,761.50 บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด            5,243.00 ร้านอาทรพาณิชย์           4,280.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ร้านอาทรพาณิชย์            4,280.00

 - คลิปหนีบสีด าขนาดเล็ก เบอร์ 112 จ านวน 500 กล่อง 3,137.78 บริษัท อุดมภณัฑ์มาร์เก็ตต้ิง (2543) จ ากัด            3,745.00 ร้านอาทรพาณิชย์           2,487.75 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด            3,343.75

บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด            3,787.80

ร้านอาทรพาณิชย์            2,487.75

 - กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 36 อัน 861.89 บริษัท อุดมภณัฑ์มาร์เก็ตต้ิง (2543) จ ากัด 963.00              ร้านอาทรพาณิชย์ 808.92             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 943.74              

บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด 914.85              

ร้านอาทรพาณิชย์ 808.92              

 - ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 จ านวน 2,000 กล่อง 10,796.30 บริษัท อุดมภณัฑ์มาร์เก็ตต้ิง (2543) จ ากัด 11,770.00          ร้านอาทรพาณิชย์ 10,678.60         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 11,770.00          

บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด           10,914.00

ร้านอาทรพาณิชย์ 10,678.60          

5 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ HP Color LaserJet 5550dn จ านวน 1 งาน 24,075.00        24,075.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที เซอร์วิส 24,075.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที เซอร์วิส 23,384.85 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

6 ซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 1 เคร่ือง 1,099.00          1,099.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริสินกรุ๊ป จ ากัด            1,099.00 บริษัท สิริสินกรุ๊ป จ ากัด           1,099.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

7 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด            3,380.00

บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด             4,900.60

8 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ บริษัท อลังการ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด            16,500.00

 - โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต  นายกิตติภณ  ประดับเชื้อ           18,100.00

 -  เกา้อ้ีผูบ้ริหาร พนกัพิงสูงมีลอ้เล่ืน 

 - โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต

 - เก้าอี้ส านักงาน พนักพิงกลางมีล้อเล่ืน B29

9 จ้างพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย  (เปน็เล่ม)  จ านวน 100 เล่ม 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลททินั่ม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ 26,750.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เค อินเตอร์ฟอร์ม          18,190.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ซัพพลาย จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เค อินเตอร์ฟอร์ม           18,190.00

10 จ้างพิมพ์วัสดุส านักงานเข้าคลัง จ านวน 4 รายการ (กระดาษหัวจดหมาย+ซองจดหมาย) 62,702.00 54,356.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกิษา
 62,702.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 46,010.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 46,010

11 ซ้ืออุปกรณ์ลิฟต์โดยสารหมายเลข 2 อาคารปฏบิติัการฯ จ านวน 2 ชุด 15,729.00 15,729.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอสอัพ จ ากัด 15,729.00 บริษัท วอสอัพ จ ากัด 15,729.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

12 จ้างเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร/พัสดุ  ก าหนดระยะเวลา 1 เดือน จ านวน 1 งาน      69,000.00        69,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนชพนธ ์ สมันสุต 69,000.00          นายนชพนธ ์ สมันสุต 69,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

13 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ HP Color Laser Jet CP5225  จ านวน  1  เคร่ือง 18,692.90        18,692.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที เซอร์วิส           18,692.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที เซอร์วิส          18,692.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

14 ซ้ือหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML T-D309L จ านวน 1 กล่อง 7,704.00          7,704.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทโพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด            7,704.00 บริษัทโพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด           7,704.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2561

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

ซ้ือ External harddisk จ านวน 2 เคร่ือง 4,200.00          3,993.53

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างฯ เลขที่ ท.037/2561        

 ลว. 4 เม.ย. 61

ไม่มี

           3,380.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อลังการ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด         16,500.00

จ้างผลิต Video Presentation ความยาวไม่เกิน 10 นาที พร้อมบทบรรยายภาษาไทย จ านวน 1 งาน 250,000.00      250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟมเวิร์ค จ ากัด        250,000.00

เฉพาะเจาะจง


