
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ยี่ห้อ HP Color LaserJet รุ่น CM3530fs MFP จ านวน 1 เคร่ือง 19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที เซอร์วิส 18,628.70          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที เซอร์วิส 18,628.70         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

2 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint P355d (สีด า) จ านวน 3 กล่อง 6,100.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 6,099.00           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 3,210.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

(ชนิดเทียบเท่า) บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 3,210.00           

3 ซ้ือหมึกพิมพ์ปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8910DW จ านวน 3 กล่อง (ชนิดเทียบเท่า) 27,000.00 2,696.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 2,696.40           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 2,696.40          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 5,457.00           

4 จัดซ้ือหมึกใช้กับเคร่ืองพิมพ์  ยี่ห้อ RICOH  Aficio  SPC820 DN  จ านวน 4 กล่อง 30,000.00 29,746.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด

 26,222.49

27,338.50

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  26,222.49 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

5 ซ้ือหมึกพิมพ์ HP685 For HP Advantage4615 จ านวน 4 รายการ 5,070.00 4,031.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด            4,031.76 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด           4,031.76 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

6 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง Printer ยี่ห้อ HP รุ่น 5550dn จ านวน 3 รายการ 50,000.00 45,667.60  เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 45,667.60 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 45,667.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 44,420.00          

7 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง Printer ยี่ห้อ HP รุ่น 5550dn จ านวน 2 รายการ 28,631.61        23,347.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด           22,833.80 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด          22,833.80 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 23,593.50          

8 ซ้ือ DRUM (เทียบเท่า) ส าหรับเคร่ือง Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8910DW จ านวน 2 กล่อง 7,500.00                 7,490.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 2,667.30           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 2,667.30          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

9 ซ้ือวัสดุช่างเข้าคลัง จ านวน 4 รายการ 9,683.50 9,683.50 เฉพาะเจาะจง

     - แบตเตอร่ี 1.5 V SIZE AAA (ก้อนจิ๋วธรรมดา) ยี่ห้อ PANASONIC จ านวน 50 ก้อน บริษัท วรวิทย์ เพอร์เฟ็คชั่น จ ากัด 535.00              ร้านอาทรพาณิชย์ 438.70             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 909.50              

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด 588.50              

ร้านอาทรพาณิชย์ 438.70              

     - หลอดไฟ FLUORESCENT 18W DAY LIGHT ยี่ห้อ SYLVANIA จ านวน 100 หลอด บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 3,103.00           ร้านอาทรพาณิชย์ 2,006.25          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด 3,424.00           

ร้านอาทรพาณิชย์ 2,006.25           

     - ปล๊ักตัวผู้ขากลม (แบบเยอรมัน) ยี่ห้อ HACO จ านวน 20 อัน บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 813.20              ร้านอาทรพาณิชย์ 749.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด 1,070.00           

ร้านอาทรพาณิชย์ 749.00              

     - สายไฟ VKF ขนาด 2x1.5 mm. ยี่ห้อ ANT จ านวน 5 ขด บริษัท เอี่ยมรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 5,617.50           บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด 4,601.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด 4,601.00           

ร้านอาทรพาณิชย์ 4,761.50           

10 จ้างพิมพ์ใบปรับปรุงหนี้ จ านวน 20 กล่อง 25,000.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พี เค อินเตอร์ฟอร์ม

หจก. ธรรกมลการพิมพ์

 19,260.00

23,540.00

หจก. พี เค อินเตอร์ฟอร์ม 19,260.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

11 จ้างท าตรายาง จ านวน 7 รายการ 1,100.00          1,037.90        เฉพาะเจาะจง ร้าน คิว ปร้ินท์ แอนด์ บสิซิเนส 

ประชาสงเคราะห์

           1,037.90 ร้าน คิว ปร้ินท์ แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์           1,037.90 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
ไม่มี

12 จ้างท านามบตัร จ านวน 2 รายการ 2,140.00                 2,140.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 2,140.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 2,140.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

13 จ้างท านามบตัรและตรายาง จ านวน 2 รายการ 1,412.00          1,412.40        เฉพาะเจาะจง

   -   นามบตัร จ านวน 200 ใบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

   -   ตรายาง จ านวน 2 อัน ร้าน คิว ปร้ิน แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์ 342.40 ร้าน คิว ปร้ิน แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์ 342.40 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

14 จ้างท านามบตัรและตรายาง จ านวน 2 รายการ 642.00            642.00          เฉพาะเจาะจง

   -   นามบตัร จ านวน 100 ใบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 535.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 535.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

   -   ตรายาง จ านวน 1 อัน ร้าน คิว ปร้ิน แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์ 107.00 ร้าน คิว ปร้ิน แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์ 107.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

15 จ้างเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร/พัสดุ ระยะเวลา 1 เดือน (วันที่ 1-30 กันยายน 2561) จ านวน 1 งาน  85,000.00 

(ไม่มีภาษีฯ)

 85,000.00 

(ไม่มีภาษีฯ)

 เฉพาะเจาะจง นายนชพนธ ์ สมัยสุต  85,000.00 

(ไม่มีภาษีฯ)

นายนชพนธ ์ สมัยสุต  85,000.00 

(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังที่ ท.066/2561 ลว.30 ส.ค.61

16 ซ้ือ Wifi Router จ านวน 1 เคร่ือง 1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บ ีคอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด            1,360.00 บริษัท เจ.ไอ.บ ีคอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด           1,360.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

17 จ้างก าจัดปลวก มด แลงสาบ หนู ยุง และแมลงวัน จ านวน 1 งาน (1 มกราคม 2562-31 ธนัวาคม 2562) 108,600.00 108,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สต็อปไทม์เพสท์ เซอร์วิส จ ากัด 90,950.00          บริษัท สต็อปไทม์เพสท์ เซอร์วิส จ ากัด 90,950.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญา เลขที่ 059/2561

18 จ้างลงประกาศรับสมัครงานทางส่ือเว็บไซต์ จ านวน 1 งาน 99,993.58 99,993.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด 99,993.58          บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด 99,993.58         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญา เลขที่ 060/2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2561

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง
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19 จ้างบริการจัดเก็บรักษาเอกสาร ระยะเวลา 1 ป ี(วันที่ 16 กันยายน 2561-15 กันยายน 2562) 945,743.04 945,743.04  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 945,743.04 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 945,743.04 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญา เลขที่ 065/2561

20 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 27 คน จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน 4,885,620.00 4,884,721.20 ประกาศ บริษัท ดาต้าโปร บวิสิเนส จ ากัด 4,525,451.58      บริษัท ดาต้าโปร บวิสิเนส จ ากัด 4,506,840.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 064/2561 

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) เชิญชวน บริษัท อีทีอี เมเนสเมนท์ จ ากัด 4,539,806.70      

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด 4,719,984.00      

บริษัท ฟีนิกซ์ แอสโซซิเอท จ ากัด 4,884,721.20      

บรีษัท สปด้ีี แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จ ากัด 5,158,983.60      

21 จ้างเหมาบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระยะเวลา 12 เดือน  ประกาศ

จ านวน 3 รายการ ประกอบด้วย.-  เชิญชวน

     - จ้างเหมาบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) จ านวน 1 งาน 642,000.00 486,743.00 บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 856,000.00 บริษัท เทิร์นออนโซลูชั่น จ ากัด 370,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 062/2561

บริษัท เทิร์นออนโซลูชั่น จ ากัด 370,000.00

บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 1,088,800.00

     - จ้างเหมาบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) (รายการอุปกรณ์เผ่ือเลือก) 1,070,000.00 985,042.00 บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 642,000.00 บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 642,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 063/2561

 จ านวน 1 งาน บริษัท เทิร์นออนโซลูชั่น จ ากัด 689,000.00

บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 838,888.00

     - จ้างเหมาบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) และ 3,745,000.00 3,517,518.00 บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 5,025,137.00      บริษัท เทิร์นออนโซลูชั่น จ ากัด 3,060,500.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 062/2561

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ Virtual Machine จ านวน 1 งาน บริษัท เทิร์นออนโซลูชั่น จ ากัด 3,060,500.00      

บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 3,800,488.00      

22 จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร จ านวน 1 งาน 8,000,000.00 8,000,000.00 คัดเลือก บริษัท ไอริส คอนซัลต้ิง จ ากัด       7,490,000.00 บริษัท ไอริส คอนซัลต้ิง จ ากัด      7,490,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 055/2561 ลว.3 ส.ค.61


