
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 ซ้ือพร้อมจ่ายเงินค่า TONER-ORI BROTHER TN-3350 จ านวน 1 กล่อง 4,780.00 4,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 4,780.00           บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 4,780.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

2 ซ้ือหมึกพิมพ์ และ DRUM ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ HP Laser Jet M227sdn จ านวน 2 รายการ 21,507.40 21,507.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 18,906.90         บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 18,906.90         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 19,134.81         

3 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 2 รายการ 18,851.00        18,851.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 20,950.60         บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 18,821.30         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 18,821.30         

4 ซ้ือถาดรองหมึก รุ่น DR-3355  (หมึกเทียบเท่า)  จ านวน 4 กล่อง  4,708.00          4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 4,280.00           บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 4,280.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

5 ซ้ือหมึกพิมพ์และถาดรองหมึก (Drum) ชนิดเทียบเท่า ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 3 รายการ 11,077.50 11,077.50 เฉพาะเจาะจง

 - หมึกพิมพ์สีด าส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ยี่ห้อ BROTHER MFC-8910DW จ านวน 4 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 3,595.20           บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 3,188.60          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 3,188.60           

 - หมึกพิมพ์สีด าส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ยี่ห้อ SAMSUNG ML-3710ND จ านวน 3 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 4,815.00           บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 4,654.50          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 4,654.50           

 - ถาดรองหมึก Drum ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ยี่ห้อ BROTHER MFC-8910DW จ านวน 2 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 2,667.30           บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 2,354.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 2,354.00           

6 ซ้ือหมึกพิมพ์ชนิดเทียบเท่าส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ EPSON L 300  จ านวน 4 รายการ 18,725.00        18,725.00     เฉพาะเจาะจง

 - สีด า 20 กล่อง, สีฟ้า 10 กล่อง, สีชมพู 10 กล่อง และสีเหลือง 10 กล่อง บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 18,725.00         บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 10,111.50         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 11,235.00         

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 10,111.50         

7 ซ้ือแม่กุญแจ 270.00            270.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบนิสัน จ ากัด (มหาชน) สาขาพระราม9 270.00             บริษัท โรบนิสัน จ ากัด (มหาชน) สาขาพระราม9 270.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

8 ซ้ือของขวัญปใีหม่ ประจ าป ี2562 จ านวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง

 - กระเช้าของขวัญ จ านวน 50 กระเช้า 145,000.00 145,000.00 มูลนิธชิัยพัฒนา (ร้านภทัรพัฒน์) 145,000.00 มูลนิธชิัยพัฒนา (ร้านภทัรพัฒน์) 145,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังที่ ท.091/2561 ลว.13 พ.ย.61

(ไม่มีภาษีฯ)  (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

 - ชุดภาชนะรักษ์โลก จ านวน 1,200 ชุด 513,600.00 513,600.00 บริษัท กิ๊ฟ เคบนิ จ ากัด 513,600.00 บริษัท กิ๊ฟ เคบนิ จ ากัด 513,600.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 100/2561

 - แท่นชาร์จ พร้อมโคมไฟ จ านวน 1,100 ชุด 470,800.00 470,800.00 บริษัท กิ๊ฟ เคบนิ จ ากัด 470,800.00 บริษัท กิ๊ฟ เคบนิ จ ากัด 470,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 100/2561

 - กระเปา๋สะพาย จ านวน 1,500 ใบ 321,000.00 321,000.00 บริษัท กิ๊ฟ เคบนิ จ ากัด 321,000.00 บริษัท กิ๊ฟ เคบนิ จ ากัด 321,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 100/2561

 - ถุงช้อปปิง้ม้วนเก็บได้ จ านวน 2,000 ใบ 139,100.00 139,100.00 บริษัท กิ๊ฟ เคบนิ จ ากัด 139,100.00 บริษัท กิ๊ฟ เคบนิ จ ากัด 139,100.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 100/2561

9 จ้างบริการซ่อมบ ารุงระบบ e-mail จ านวน 1 งาน 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด          75,000.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด          75,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังที่ ท.089/2561 ลว.5 พ.ย. 61

บริษัท ไมโคร ฟิวชั่น (กรุงเทพ) จ ากัด          89,500.00

10 จ้างบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการบญัชี จ านวน 1 งาน 4,449,060.00 4,449,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเคแอล อินเทอร์เนชันแนล จ ากัด      4,449,060.00 บริษัท เอ็นเคแอล อินเทอร์เนชันแนล จ ากัด      4,449,060.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 101/2561

ต้ังแต่วันที่ 1 ธนัวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

11 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของ บมจ.อสมท จ.อุทัยธานี (1 คน) 324,000.00       312,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภยัอุทัยธานี คลีนนิ่ง จ ากัด         312,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภยัอุทัยธานี คลีนนิ่ง จ ากัด        312,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 094/2561 

จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 2 ปี

12 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 1  อัน 150.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน คิว ปร้ิน แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์ 149.80 ร้าน คิว ปร้ิน แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์ 149.80 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

13 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน  3 รายการ 770.40  เฉพาะเจาะจง ร้าน คิว ปร้ิน แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์ 770.40             ร้าน คิว ปร้ิน แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์ 770.40             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

14 จ้างท านามบตัร ผอ.ฝ่ายการเงิน พร้อมรายละเอียด จ านวน 100 ใบ 535.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์              535.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์              535.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

15 จ้างท านามบตัร ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเอกชน 1 จ านวน 2 รายการ 2,140.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์            2,140.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์              535.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

16 จ้างท านามบตัร ผอ.ฝ่ายคล่ืนวิทยุ F.M 107 MHz. (2หน้า) พร้อมรายละเอียด จ านวน 200 ใบ 1,070.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

17 จ้างผู้อุทธรณ์เงินทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและเงินค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์ 500,000.00 375,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ส านักกฎหมายธรีคุปต์ จ ากัด 375,000.00        บริษัท ส านักกฎหมายธรีคุปต์ จ ากัด 375,000.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 093/2561 

18 จ้างต่ออายุสมาชิก MEA Better Care Service จ านวน 1 งาน  187,500.00      187,500.00   เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง 187,500.00        การไฟฟ้านครหลวง 187,500.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ข้อตกลงของการไฟฟ้านครหลวง

ระยะเวลา 1 ป ี ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ ์2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2561

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

19 จัดหาวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 34,507.50 34,507.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรมกมล

 - กระดาษบนัทึกเล็กตรา บมจ. อสมท ขนาด 15x21 ซม.พิมพ์ 1 สี กระดาษปอนด์ 80 แกรม หจก.ธรรกมลการพิมพ์ 1,605.00           หจก.ธรรกมลการพิมพ์ 1,605.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

จ านวน 10 รีม (1 รีม/500 แผ่น)

 - ซองจดหมายสีขาว เบอร์ 9 หนา 100 แกรม จ านวน 5,000 ซอง หจก.ธรรกมลการพิมพ์ 2,942.50           หจก.ธรรกมลการพิมพ์ 2,942.50          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ร้านอาทรพาณิชย์ 4,012.50           

 - ซองจดหมายสีน้ าตาล KA ตรา บมจ. อสมท พิมพ์ 1 สี ขนาด 9x12 3/4 นิ้ว พิมพ์ 1 สี หจก.ธรรกมลการพิมพ์ 9,095.00           หจก.ธรรกมลการพิมพ์ 9,095.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

จ านวน 5,000 ซอง

 - ซองขยายข้างสีน้ าตาล KA ตรา บมจ. อสมท ขนาด 9x12 3/4x1.1/2 นิ้ว พิมพ์ 1 สี จ านวน 5,000 ซอง หจก.ธรรกมลการพิมพ์ 20,865.00         หจก.ธรรกมลการพิมพ์ 20,865.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

20 จ้างเหมาพนักงานบริการดูแลรักษาความสะอาด จ านวน 1 งาน (38 คน) 8,837,391.01    8,837,391.01 ประกวดราคา บริษัท ซี.ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เซียล จ ากัด      8,800,800.00 บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จ ากัด 6,429,600.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 095/2561

อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ.พี.ไอ อินดัสเทรียล กรุ๊ป จ ากัด 7,625,000.00     

(e-bidding) บริษัท ซี.เอ็น.แฟมิล่ี เซอร์วิส จ ากัด 7,256,800.00     

บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จ ากัด 8,210,889.00     

บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จ ากัด 8,401,426.00     

บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จ ากัด 6,429,600.00     

บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 8,269,567.00     

บริษัท ไอเดีย คลีนนิ่ง จ ากัด 7,335,600.00      

บริษัท รักษาความปลอดภยั ฟินิกซ์ เอส แอนด์ ซี จ ากัด 8,339,056.13      

21 จ้างท าเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธแ์ละถ่ายเว็บแคส จ านวน 1 งาน 866,700.00      866,700.00   ประกวดราคา บริษัท เอสไอ ดอทคอม (ประเทศไทย) จ ากัด 866,700.00        บริษัท เอสไอ ดอทคอม (ประเทศไทย) จ ากัด 866,700.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 104/2561

ระยะเวลา 3 ป ีต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

22 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ประจ าป ี2561 (400 เคร่ือง) 770,400.00      770,400.00   ประกวดราคา บ.เอส.ที.เอจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 738,300.00        ยกเลิก ผู้เสนอราคารายเดียว

อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)


