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(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 ซ้ือวัสดุช่าง จ านวน 3 รายการ 112,002.25 112,002.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 96,142.50          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 96,142.50         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังที่ ท.077/2561 ลว. 8 ต.ค.61

 - ถ่าน AAA จ านวน 2,000 ก้อน บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด 113,955.00        

 - ถ่าน AA จ านวน 3,000 ก้อน

 - ถ่านแบบชาร์จได้ จ านวน 200 ก้อน

2 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์สี รุ่น HP Color LaserJet M750 PCL จ านวน 4 รายการ 64,028.80        64028.80 เฉพาะเจาะจง

 - HP CE270A สีด า จ านวน 2 กล่อง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 15,022.80          บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 14,830.20         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 14,830.20          

 - HP CE271A สีฟ้า จ านวน 2 กล่อง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 24,503.00          บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 24,139.20         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 24,139.20          

 - HP CE272A สีเหลือง จ านวน 1 กล่อง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 12,251.50          บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 12,069.60         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 12,069.60          

 - HP CE273A สีชมพู จ านวน 1 กล่อง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 12,251.50          บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 12,069.60         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 12,069.60          

3 จ้างท านามบตัรคุณธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์ ผช.กก.ผอใหญ่ ส านักวิศวกรรมโครงข่าย (2 หน้า) 535.00            535.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์               535.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์              535.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

พร้อมรายละเอียด จ านวน 100 ใบ

4 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

5 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

6 จ้างท านามบตัร ผอ.ฝ่ายพัฒนาธรุกิจใหม่ (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 จ้างท านามบตัร ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ส านักวิทยุ (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

8 จ้างท านามบตัร จ านวน 7 รายการ  จ านวน 1400 ใบ 7,490.00 7,490.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 7,490.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 535.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

9 จ้างท านามบตัร ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ผอ.ฝ่ายดิจิทัล (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

10 จ้างท านามบตัร จ านวน 2 รายการ  จ านวน 200 ใบ 2,140.00          2,140.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 2,140.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,140.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

11 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ ขนาด 9"x11"กระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น เคมี คละสี (30 กล่อง)จ านวน 15,000 ชุด 32,000.00 27,285.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  พี เค อินเตอร์ฟอร์ม 27,285.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  พี เค อินเตอร์ฟอร์ม 27,285.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

12 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ           6,933.60        6,933.60  เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเล้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด            6,933.60 บริษัท ด๊ับเล้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด            6,933.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A3 ยี่ห้อ Q-RED จ านวน 30 รีม ร้าน เค.พี.เอส.กร๊ป 8,510.00

 - กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม  F14 ยี่ห้อ QUALITY จ านวน 10 รีม

13 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L360 จ านวน 4 รายการ 2,033.00          2,033.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2,022.30           บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2,022.30          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

14 ซ้ือหมึกพิมพ์ รุ่น CT201938 ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX P355D จ านวน 1 กล่อง 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด            1,070.00 บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1070.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ


 41,355.50 8,659.72 เฉพาะเจาะจง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - กระดาษการ์ดสี A4 (สีฟ้า,สีชมพ)ู  จ านวน 3,000 แผ่น ร้านอาทรพาณิชย์ 1,605.00           ร้านอาทรพาณิชย์ 1,605.00          

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 3,370.50           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 3,370.50           

 - หมึกเคร่ืองพร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Samsung  จ านวน 10 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 16,050.00          บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 16,050.00         

 - หมึกเคร่ืองพร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Brother  จ านวน 2 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1,797.60           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1,797.60          

 - ถาดรองหมึกเคร่ืองพร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Brother  จ านวน 1 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1,333.65           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1,333.65           

16 ซ้ืออะไหล่ลิฟต์โดยสารหมายเลข 1 อาคารอเนกประสงค์ 19,527.50 19,527.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอสอัพ จ ากัด 19,527.50          บริษัท วอสอัพ จ ากัด 19,527.50         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

17 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ HP COLOR LASER PRO M452NW  จ านวน 10 กล่อง 32,506.60 28,397.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 24,289.00          บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 24,289.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด           32,506.60

18 ซ้ือหมึกส าหรับใช้กับเคร่ืองปร้ินเตอร์ Brother  MFC-8910 DW  จ านวน 4 กล่อง 13,781.60 3,509.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จ ากัด
 3,188.60           บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 3,188.60          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 3,595.20

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 ตลุาคม 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง


