
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

1 จ้างบ ารุงรักษาระบบบญัชีแยกประเภทกองทุนสวัสดิการ จ านวน 1 งาน 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอทลายน์ จ ากัด 9,630.00 บริษัท ดอทลายน์ จ ากัด 9,630.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง ท.040/2561

ลว. 8 พ.ค. 61

2 ซ้ือวัสดุช่างเข้าคลัง  12 รายการ 221,813.14       194,361.22     เฉพาะเจาะจง

 - วัสดุช่างเข้าคลัง จ านวน 5  รายการ (หลอดไฟ 3 รายการ,STARTER,น้ ายาล้างคอนแทค) บริษัท อินเตอร์อิเลคทริค อีควีปเมนท์ จ ากัด           20,736.60 บริษัท อินเตอร์อิเลคทริค อีควีปเมนท์ จ ากัด          20,736.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.042/2561

ลว. 10 พ.ค. 61

 - วัสดุช่างเข้าคลัง จ านวน 1  รายการ (สายไมโครโฟน) บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด           18,618.00 บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด          18,618.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.043/2561 

ลว. 10 พ.ค. 61

 - วัสดุช่างเข้าคลัง จ านวน 6  รายการ (แบตเตอร่ี  3 รายการ,แผ่น DVD,น้ ายากัดสนิม,น้ ายาล้างคอนแทค) บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด         110,993.24 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด        110,993.24 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.041/2561 

ลว. 10 พ.ค. 61

3 จ้างจัดอบรมหลักสูตรSmart Manager&Leadership Program (MLP4) จ านวน 1 งาน 294,250.00      294,250.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมน แอคชีฟเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด         294,250.00 บริษัท ฮิวแมน แอคชีฟเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด        294,250.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาจ้างบริการเลขที่ 039/2561 

ลว. 17 พ.ค. 61

4 ซ้ือสบูเ่หลว จ านวน 72 กล่อง ระยะเวลา 1 ปี 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เบอเดน ซัพพลาย           70,106.40 หจก.เบอเดน ซัพพลาย          70,106.40 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาจะซ้ือจะขายเลขที่ 042/2561 

ลว. 25 พ.ค. 61

5 จ้างผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองกรณีฉุกเฉินหรือภยัพิบติั (Disaster Recovery Center) ระยะเวลา 3 

เดือน (ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561)

499,989.60 499,989.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 499,989.60 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 499,989.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด หนังสือข้อตกลง 045/2561

ลว. 30 พ.ค. 61

6 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 32 คน ก าหนดระยะเวลา 4 เดือน 1,777,484.00 1,777,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด 1,777,484.00 บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด 177,484.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 043/2561

ลว. 31 พ.ค. 61

7 จ้างท านามบตัรคุณเสฏฐวุฒิ  จันทร์วาววาม (2 หน้า) พร้อมรายละเอียด (แบบเก่า) จ านวน 100 ใบ 535.00 535.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 535.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 535.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

8 จ้างท านามบตัรคุณธวัชชัย อรัญญิก  (2 หน้า) พร้อมรายละเอียด (แบบเก่า)  จ านวน 100 ใบ 535.00 535.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 535.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 535.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

9 จ้างท านามบตัร คุณเสฏฐวุฒิ  จันทร์วาววาม จ านวน 200 ใบ (แบบใหม่) 1,070.00          1,070.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

10 จ้างท านามบตัร คุณฤทธไิกร  ทองมาลา  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

11 จ้างท านามบตัร จ านวน 8 รายการ 4,280.00          4,280.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 4,280.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 4,280.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

12 ซ้ือ Projector จ านวน 1 เคร่ือง 19,900.00        19,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด 19,795.00          บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด 19,795.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

13 จ้างเจ้าหน้าที่รับ -ส่งเอกสาร/พัสดุ ก าหนดระยะเวลา 1 เดือน จ านวน 1 งาน 85,000.00        85,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนชพนธ ์สมันสุต 85,000.00          นายนชพนธ ์สมันสุต 85,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

14 จ้างบริการจอถ่ายรูป i-Magix+Print 300 ใบ 12,840.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมจิกซ์ อีเว้นท์ จ ากัด           10,700.00 บริษัท ไอเมจิกซ์ อีเว้นท์ จ ากัด          10,700.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

15 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น KX-FT933  จ านวน 1 เคร่ือง 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ควอลิที ไอที เซอร์วิส 2,140.00           หจก. ควอลิที ไอที เซอร์วิส 2,140.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

16 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี จ านวน 10,000 ชุด 17,000.00 14,712.50 เฉพาะเจาะจง หจก. พี เค อินเตอร์ฟอร์ม

บ. แพลททินั่ม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพ

พลาย จก.

 13,910.00

14,980.00

หจก. พี เค อินเตอร์ฟอร์ม 13,910.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

17 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส าหรับปา้ยโลโก้ MCOT ชั้น 1 อาคารปฏบิติัการฯ จ านวน 1 งาน 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนันยศ ออโตเมติก เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด           17,120.00 บริษัท อนันยศ ออโตเมติก เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด          17,120.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

18 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 (แบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ) จ านวนประมาณ 12,000 รีม 1,027,200.00 1,272,000.00 e-market บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 1,008,000.00      บริษัท ด๊ับเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ร่ี จ ากัด 988,680.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาจะซ้ือจะขายเลขที่ 019/2561

จ ากัด ลว. 31 พ.ค. 61

บริษัท สุรศิริ จ ากัด 1,101,672.00      

บริษัท ร็อคซ่ี เปเปอร์ จ ากัด 1,091,400.00      

บริษัท ผลิตภณัฑ์กระดาษไทย จ ากัด 1,104,240.00      

บริษัท ด๊ับเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ร่ี จ ากัด 988,680.00        

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง


