
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 24,449.50 24,449.50 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 20,881.05          ร้านอาทรพาณิชย์          20,881.05 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

2 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ HP Toner CF230A จ านวน 3 กล่อง 6,580.50          6,580.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 5,778.00           บริษัท โฟทีก้า จ ากัด           5,778.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ซ้ือวัสดุเข้าคลัง จ านวน 3 รายการ 79,848.75        79,848.75     เฉพาะเจาะจง

     - แผ่น CD-R 700 MB 80 นาที พร้อมซอง จ านวน 5,000 แผ่น บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 66,072.50          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด          37,717.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

     - แผ่น DVD-R 4.7 GB 120 นาที บนัทึกภาพ พร้อมกล่อง จ านวน 3,000 แผ่น ร้านอาทรพาณิชย์ 101,650.00        ร้านอาทรพาณิชย์ (รายการที่ 2-3)          24,610.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

     - ซองใส่ CD ซองสี 2 หน้า จ านวน 5,000 ซอง

4 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ Brother MFC-J430 จ านวน 75 ตลับ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 22,646.55 บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 22,646.55 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 22,855.20

5 ซ้ือDrumส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น 8910DW จ านวน 3 ชุด 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 4,000.94           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 4,000.94          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

6 จ้างท านามบตัรคุณธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์ ผช.กก.ผอใหญ่ ส านักวิศวกรรมโครงข่าย (2 หน้า) 

พร้อมรายละเอียด จ านวน 100 ใบ

535.00            535.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 535.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์              535.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

7 จ้างจัดท านามบตัรและตรายาง จ านวน 2 รายการ 1,284.00          1,284.00       เฉพาะเจาะจง

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

     - ตรายาง จ านวน 1  อัน ร้าน คิว ปร้ิน แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์ 342.40 ร้าน คิว ปร้ิน แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์ 214.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

8 ซ้ือหมึกพิมพ์ของ Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8910DW (เทียบเท่า) จ านวน 1 กล่อง              898.00            898.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 897.73              บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 897.73             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

9 เช่ารถยนต์ฯส าหรับใช้ในส่วนกลาง  จ านวน 5 คัน  ระยะเวลา 1 ป ี(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 1,168,440.00 1,168,440.00 เฉพาะเจาะจง

     - รถตู้นั่งโดยสาร  จ านวน 4 คัน บริษัท ภทัรลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 963,000.00        บริษัท ภทัรลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 963,000.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 075/2561 ลว.28 ก.ย.61

     - รถตู้บรรทุกของ  จ านวน 1 คัน บริษัท เบลล์ คาร์เร้นทัล แอนด์ ลีสซ่ิง จ ากัด 205,440.00        
บริษัท เบลล์ คาร์เร้นทัล แอนด์ ลีสซ่ิง จ ากัด        205,440.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 076/2561 ลว.28 ก.ย. 61

10 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง (ใช้งานที่ สถานีวิทยุ อสมท จ.ระยอง) 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์แมน 6,634.00           ร้านอิงค์แมน 6,634.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

11 ซ้ือตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 12 ประตู จ านวน 3 ตู้ 20,000.00 18,343.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จ ากัด


 17,400.00          บริษัท เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จ ากัด 17,400.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ทรีโอ ฮัท จ ากัด 19,099.50          

บริษัท ไทยออฟฟิศโปร จ ากัด 18,900.00          

บริษัท ไอคอนิค เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 17,976.00          

12 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารหมายเลข 1 อาคารปฏบิติัการฯ  จ านวน 1 งาน 18,805.25 18,805.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอสอัพ จ ากัด 18,805.25          บริษัท วอสอัพ จ ากัด 18,805.25         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

13 ซ้ือหมึก FUJI XEROX  (หมึกเทียบเท่า)  จ านวน 3 ตลับ 30,000.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 3,210.00           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 3,210.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

14 ซ้ือ Drum และหมึกพิมพ์ ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brother จ านวน 2 รายการ (ชนิดเทียบเท่า) 7,564.90 2,232.45       เฉพาะเจาะจง

     - Drum จ านวน 1 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1,333.65           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1,333.65           คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

     - หมึกพิมพ์ สีด า จ านวน 1 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 898.80              บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 898.80             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

15 ซ้ือ Drum และหมึกพิมพ์ ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brother จ านวน 2 รายการ (ชนิดเทียบเท่า) 7,564.90 2,232.45       เฉพาะเจาะจง

     - Drum จ านวน 1 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1,333.65           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1,333.65           คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

     - หมึกพิมพ์ สีด า จ านวน 1 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 898.80              บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 898.80             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

16 จ้างประเมิน Assessment เพื่อจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development Plan) จ านวน 1 งาน 300,000.0 203,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากัด 203,300.00        บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากัด 203,300.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 081/2561 ลว.14 ก.ย.61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2561

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

3 ไม่มี

วันที่ 30 กันยายน 2561



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

17 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง Printer HP Color LaserJet CP5525 จ านวน 2 รายการ 43,000.00 42,714.40     เฉพาะเจาะจง

     - HP Toner Black Cartridge # CE270A (สีด า)  จ านวน 2 กล่อง บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 16,670.60          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 15,022.80         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 16,266.14          

บริษัท อุดมภณัฑ์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 15,964.40          

บริษ ท โฟทีก้า จ ากัด 15,129.80          

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 15,022.80          

     - HP Toner Cyan Cartridge # CE271A (สีฟ้า) จ านวน 2 กล่อง บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 26,750.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 24,503.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 26,452.54          

บริษัท อุดมภณัฑ์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 26,001.00          

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 24,652.80          

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 24,503.00          

18 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ HP Color LaserJet CP5525 จ านวน 3 รายการ 51,777.30 51,777.30 เฉพาะเจาะจง

     - HP Toner Black Cartridge # CE270A (สีด า)  จ านวน 2 กล่อง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 15,033.50          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 14,980.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 14,980.00          

     - HP Toner Cyan Cartridge # CE271A (สีฟ้า) จ านวน 2 กล่อง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 24,503.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 24,438.80         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 24,438.80          

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 12,251.50          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 12,219.40         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 12,219.40          

19 ซ้ือสร้อยคอทองค า (น้ าหนักเส้นละ 6.-บาท) จ านวน 14 เส้น 1,680,000.00 1,617,680.40 คัดเลือก บริษัท เล่งหงษ์ จ ากัด 1,581,000.00      บริษัท เล่งหงษ์ จ ากัด 1,581,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังที่ ท.069/2561 ลว.6 ก.ย. 61

บริษัท ห้างขายทองฮ่ังเซ่งเฮง (ประเทศไทย) จ ากัด 1,597,876.36      


