
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

1 จ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะ สีม่วง จ านวน 50 ผืน 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ท.ีเอฟ. มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด  25,680.00 บริษัท ไทย ท.ีเอฟ. มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด  25,680.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

2 171,200.00      149,479.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด          149,479.00 บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด       149,479.00 ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 008/2561 ลว.23 ก.ค.61

บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด           170,943.20

3 จ้างร้ือถอนสต๊ิกเกอร์เก่าและจ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์ใหม่พร้อมติดต้ัง (ลิฟต์) จ านวน 1 งาน 13,856.50 13,856.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิล้ พีค จ ากัด 13,856.50 บริษัท ดับเบิล้ พีค จ ากัด 13,856.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

4 ซ้ือหมึก TN-3350 ส าหรับเคร่ือง Brother รุ่น MFC-8910DW  จ านวน 2 กล่อง 

และหมึกส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น docuprint P355d จ านวน 1 กล่อง

16,971.89 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 5,671.00             บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 5,671.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

5 ซ้ือปร้ินเตอร์สี 1 เคร่ือง (ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-T310) 5,000.00 4,356.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด 4,990.00             บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 4,090.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4,697.30             

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 4,547.50             

บริษัท กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 4,440.50             

บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 4,387.00             

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 4,090.00             

6 ซ้ือหมึกพิมพ์ปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8910DW (TN-3350) จ านวน 4 กล่อง 8,000.00 7,276.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 3,595.20             บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 3,595.20          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 7,276.00             

7 520,000.00 520,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย          479,959.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 479,959.20      สัญญาซ้ือขาย เลขที่ 054/2561

บริษัท วินเนอร์ เปเปอร์ จ ากัด           494,340.00  ลว. 31 ก.ค.61

8 จ้างท าบตัร รอง กก.ผอ.ใหญ่ สายงานกลยุทธแ์ละการเงิน (2 หน้า) พร้อมรายละเอียด 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

9 จ้างบริการติดต้ังเคร่ืองฆ่าเชื้อดับกล่ินห้องน้ า (33 เคร่ือง) จ านวน 1 งาน 63,558.00        63,558.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันนี่ ซานี่ ซานีทาร่ี ซัพพลาย จ ากัด 63,558.00           บริษัท ซันนี่ ซานี่ ซานีทาร่ี ซัพพลาย จ ากัด 63,558.00        คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ ท.057/2561 

ลว.13 ก.ค.61

10 จ้างหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร/พัสดุ ระยะเวลา 1 เดือน (ต้ังแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561) จ านวน 1 งาน         85,000.00          85,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนชพนธ ์ สมัยสุต            85,000.00 นายนชพนธ ์ สมัยสุต         85,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ ท. 059/2561 

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) ลว.31 ก.ค.61

11 ซ้ือโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-W41 จ านวน 1 เคร่ือง 27,000.00 22,666.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 23,433.00           บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด 21,900.00        คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 006/2561 ลว.3 ก.ค.61

บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด 21,900.00           

12 จ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษา (Maintenance Agreement) ระบบ e-Office จ านวน 1 ระบบ 342,400.00 342,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จ ากัด 342,400.00          บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จ ากัด 342,400.00      คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาจ้าง เลขที่ 049/2561

13 ซ้ือหมึก ยี่ห้อ EPSON รุ่น L360  จ านวน 5 กล่อง 1,257.25 1,110.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด

 1,043.25

1,032.55

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด           1,032.55 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

14 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP LaserJet รุ่น M227SDN  จ านวน 1 เคร่ือง 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด

บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)

 9,202.00

9,951.00

9,300.00

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 9,202.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ซ้ือกระดาษช าระ 2 ชั้น คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2561

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

ซ้ือกล้องถ่ายภาพ จ านวน 1 ชุด คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด


