
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกพิมพ์และถาดรองหมึก) จ านวน 3 รายการ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 33,170.00 บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 33,170.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

2 ซ้ือวัสดุส านักงานเข้าคลัง จ านวน 7 รายการ 80,094.85 80,094.85 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 78,933.90          ร้านอาทรพาณิชย์ 78,933.90         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

3 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยี่ห้อ IBM จ านวน  1 เคร่ือง 3,450.00

(ไม่มีภาษีฯ)

3,450.00

(ไม่มีภาษีฯ)

 เฉพาะเจาะจง ร้านสถาพรการช่าง 3,450.00

(ไม่มีภาษีฯ)

ร้านสถาพรการช่าง 3,450.00

(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

4 จ้างปกัเสา/พาดสายระบบไฟฟ้าแรงต่ าจากมิเตอร์ไฟฟ้า เข้าส านักงานสถานีวิทยุ อสมท จ.กระบี ่

จ านวน 1 งาน

54,850.00

(ไม่มีภาษีฯ)

54,850.00

(ไม่มีภาษีฯ)

 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์รุ่งรืองการไฟฟ้า 54,850.00

(ไม่มีภาษีฯ)

ร้าน ทรัพย์รุ่งรืองการไฟฟ้า 54,850.00

(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

5 ซ้ือปุม่ยางเคร่ืองสแกนนิ้ว ยี่ห้อ TAFF รุ่น CRU-63 จ านวน 1 เคร่ือง 3,210.00        3,210.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 3,210.00           บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 3,210.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

6 ซ้ือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์บา้นพัก สถานีวิทยุฯ จ.ล าปาง จ านวน 5 รายการ        41,999.00      12,733.00  เฉพาะเจาะจง

 - จ านวน 2 รายการ   (อุปกรณ์เคร่ืองนอนเตียง+ที่นอน+ขนาด 6 ฟุต,ตู้เส้ือผ้า) บริษัท เชียงใหม่รุ่งเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด           12,733.00 บริษัท เชียงใหม่รุ่งเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด          12,733.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - จ านวน 2 รายการ (เคร่ืองปรับอากาศ,ตู้เย็น) นายณรงค์เดช นาคเสน  24,840.00

(ไม่มีภาษีฯ)

นายณรงค์เดช นาคเสน  24,840.00

(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - ผ้าม่านหน้าต่างส าเร็จรูป จ านวน 2 ชุด นางสาวสุวิชญา ศรีสืบ  1,850.00

(ไม่มีภาษีฯ)

นางสาวสุวิชญา ศรีสืบ  1,850.00

(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

7 จ้างท านามบตัร รอง กก.ผอ.ใหญ่ (2 หน้า) พร้อมรายละเอียด จ านวน 200 ใบ 1,070.00        1,070.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

8 เจ้าหน้าที่รับ -ส่งเอกสาร/พัสดุ ก าหนดระยะเวลา 1 เดือน (1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 61) 

จ านวน 1 งาน

85,000.00       85,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนชพนธ ์สมันสุต 85,000.00          นายนชพนธ ์สมันสุต 85,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ ท.053/2561 ลว.29 มิ.ย. 61

9 ซ้ือวัสดุส านักงานเข้าคลัง  จ านวน 8 รายการ 102,131.50 102,131.50 เฉพาะเจาะจง

 - เทปพันสายไฟ จ านวน 100 ม้วน บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด            1,230.50 บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด           1,230.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด  ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.050/2561 ลว.19 มิย. 61

บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

           1,498.00

 - แผ่น CD-R 700MB พร้อมซองสี จ านวน 5,000 แผ่น บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด           26,482.50 บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด          26,482.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด  ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.050/2561 ลว.19 มิย. 61

บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

          40,125.00

 - ปล๊ักตัวผู้ขาแบน จ านวน 100 ตัว บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด            4,601.00 บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด           4,601.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด  ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.050/2561 ลว.19 มิย. 61

บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

           4,922.00

 - สายไฟ VFF จ านวน 9 ขด บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด           11,941.20 บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

         10,593.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.051/2561 ลว.19 มิย. 61

บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

          10,593.00

 - ดักเทป ขนาด 2 1/2 นิ้ว จ านวน 60 ม้วน บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด            9,565.80 บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

          8,538.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.051/2561 ลว.19 มิย. 61

บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

           8,538.60

 - แบตเตอร่ี ขนาด 9V จ านวน 100 ก้อน บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด            8,774.00 บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

          8,453.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.051/2561 ลว.19 มิย. 61

บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

           8,453.00

 - หลอดไฟตะเกียบ แบบขั่วเสียบ จ านวน 30 ดวง บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด            4,044.60 บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

          3,049.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.051/2561 ลว.19 มิย. 61

บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

           3,049.50

 - ปล๊ักตัวเมีย แบบ 3 รู มีขากราวด์ จ านวน 100 ตัว บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด           20,865.00 บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

         15,194.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.051/2561 ลว.19 มิย. 61

บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

          15,194.00

10 จ้างพิมพ์วัสดุส านักงานเข้าคลัง จ านวน 2 รายการ 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง

 - ซองจดหมาย สีน้ าตาล ตรา บมจ.อสมท  จ านวน 5,000 ซอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 9,095.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 9,095.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - ซองขยายข้าง สีน้ าตาล ตรา บมจ.อสมท ขนาด A4  จ านวน 5,000 ซอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 20,865.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 20,865.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

11 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP 705 Printhead and Cleaner จ านวน 6 รายการ (6 กล่อง) 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด           21,507.00 บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด          20,800.80 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ร้านอาทรพาณิชย์           22,656.18

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด           21,410.70

บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด           20,800.80

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2561

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

 26,690.00

(ไม่มีภาษีฯ)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2561

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

12 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP Laser Jet Pro 400 color MFP M475dn จ านวน 4 รายการ 70,890.00 70,890.00 เฉพาะเจาะจง

 - หมึก HP TONER CE410XC Black No.305X จ านวน 6 กล่อง บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 20,402.76          บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 20,094.60         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 20,190.90          

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 20,094.60          

ร้านอาทรพาณิชย์ 22,084.80          

 - หมึก HP TONER CE411AC Cyan No.305A จ านวน 3 กล่อง บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 11,806.38          บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 11,620.20         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 11,684.40          

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 11,620.20          

ร้านอาทรพาณิชย์ 12,807.90          

 - หมึก HP TONER CE412AC Yellow No.305A จ านวน 3 กล่อง บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 11,806.38          บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 11,620.20         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 11,684.40          

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 11,620.20          

ร้านอาทรพาณิชย์ 12,807.90          

 - หมึก HP TONER CE413AC Magenta No.305A จ านวน 3 กล่อง บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 11,806.38          บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 11,620.20         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 11,684.40          

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 11,620.20          

ร้านอาทรพาณิชย์ 12,807.90          

13 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 20,704.50          บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 18,725.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ร้านอาทรพาณิชย์ 20,062.50          

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 18,939.00          

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 18,725.00          

จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ Brother MFC-J 430 w (BROTHER INK LC-40BK) 

จ านวน 1 รายการ (50 ตลับ)


