
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

1 ซ้ือพื้นที่หน้าหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ขนาด QP/BW จ านวน 1 วัน 53,500.00             - ตกลงราคา บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)           50,000.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)          50,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

2 ซ้ือหมึกพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น TN-1000 จ านวน 4 กล่อง 5,136.00 - ตกลงราคา บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 3,980.40 บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 3,980.40 ผู้เสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 5,093.20

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด

4,100.24

3 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 2 รายการ 80,250.00             ไม่มี ตกลงราคา บริษัท ฮาวาดี จ ากัด           80,250.00 บริษัท ฮาวาดี จ ากัด          80,250.00 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

4 ซ้ืออะไหล่ Drum Fuji รุ่น Docuprint P355d จ านวน 6 กล่อง 40,092.90 40,092.90 ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด           38,969.40 บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด          38,969.40 ผู้เสนอราคารายเดียว ไม่มี

5 จัดซ้ือฮาร์ดดิส จ.จันทบรีุ จ านวน 2 อัน 2,580.00 2,580.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.ไอ.บ.ีคอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด            2,580.00 บริษัท เจ.ไอ.บ.ีคอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด           2,580.00 เสนอราคารายเดียว ไม่มี

6 จ้างพิมพ์กระดาษส่งผลงาน  เพื่อใช้ในกิจกรรม "พลังเล็กเปล่ียนโลก ป ี6"  จ านวน 50,000 แผ่น 32,100.00 ไม่มี ตกลงราคา หจก.ธรรกมลการพิมพ์

หจก.สาวิกาการพิมพ์

 17,655.00

21,293.00

หจก.ธรรกมลการพิมพ์ 17,655.00         ผู้เสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

7 จ้างท า Backdrop  Pull  Frame  เพื่อใช้ในกิจกรรม "พลังเล็กเปล่ียนโลก ป ี6"  จ านวน 2 ชุด 32,100.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท มีไอเดีย มีเดียแอนด์แอดเวอร์ไทซ่ิง 

จ ากัด

บริษัท เจีย หัว เทรดด้ิง จ ากัด

 25,680.00

28,890.00

บริษัท มีไอเดีย มีเดียแอนด์แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 25,680.00         ผู้แสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

8 ซ้ือขาต้ังโปรเจคเตอร์  เพื่อใช้ในกิจกรรม "พลังเล็กเปล่ียนโลก ป ี6"  จ านวน 1 ชุด 2,675.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท เอส.ที.คอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด

 2,675.00

2,589.40

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด 2,589.40 ผู้เสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

9 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องเคร่ืองส่งวิทยุ  ใช้งานที่สถานีวิทยุ อสมท จ.ตรัง  จ านวน 1 งาน 13,700.00 ไม่มี ตกลงราคา บริษัท ตรังสุนทรแอร์เทรดด้ิง กรุ๊ป จ ากัด

ร้านศรีตรังแอร์เซอร์วิส

 13,700.00

14,750.00

บริษัท ตรังสุนทรแอร์เทรดด้ิง กรุ๊ป จ ากัด          13,700.00 ผู้เสนอราคาต่ าสุด ไม่มี

10 เช่าอาคารพร้อมที่ดินเพื่อเปน็ที่ต้ังส านักงานซ่อมบ ารุง สถานีโทรทัศน์ จ.เชียงใหม่ ระยะเวลา 2 ปี 600,000.00 600,000.00 พิเศษ นายรณพ  วนานุพงษ์           25,000.00 นายรณพ  วนานุพงษ์          25,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว สัญญาเช่าเลขที่ 044/2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561

ตามระเบยีบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง


