
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(รวมภาษี)

ราคากลาง

(รวมภาษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 ซ้ือหมึกพิมพ์ และ DRUM ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER MFC-8910DW จ านวน 2 รายการ  27,340.00        27,340.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 4,999.94           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 4,999.94         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 5,778.00           

2 ซ้ือพร้อมจ่ายเงินค่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ Laser (All-in-one) ยี่ห้อ BROTHER MFC-L2700D จ านวน 1 เคร่ือง 5,030.00 5,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ปตัตานี จ ากัด 5,030.00           บริษัท แอดไวซ์ ปตัตานี จ ากัด 5,030.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

3 ซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ในเทศกาลส่งท้ายปเีก่า ต้อนรับปใีหม่ 2562 จ านวน 15 รายการ 100,000.00 27,358.50 เฉพาะเจาะจง

 - จ านวน 6 รายการ ร้านคริสต์มาส แมจิก โดยนายชยณัฏ อินทะแสง 15,000.00          ร้านคริสต์มาส แมจิก โดยนายชยณัฏ อินทะแสง 15,000.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - จ านวน 9 รายการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย่องเฮงเน้ยกี่ 12,358.50          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย่องเฮงเน้ยกี่ 12,358.50       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

4 ซ้ืออุปกรณ์โอนถ่ายและจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 ตัว 13,080.00 13,080.00 เฉพาะเจาะจง

 - External Drive 2TB 2.5” WD My Passport New จ านวน 3 ตัว บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด 8,506.50           บริษัท เจท คอมพิวเตอร์ พลัส จ ากัด 5,850.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด  ไม่มี

บริษัท เจท คอมพิวเตอร์ พลัส จ ากัด 5,850.00           

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 6,387.90           

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 6,131.10           

 - Docking ORICO 6648US3-C USB 3.0, Clone 4BAY จ านวน 1 ตัว บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด 3,691.50           บริษัท เจท คอมพิวเตอร์ พลัส จ ากัด 3,450.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด  ไม่มี

บริษัท เจท คอมพิวเตอร์ พลัส จ ากัด 3,450.00           

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 3,680.80           

 - Docking ORICO 6629US3-C USB 3.0, Clone 2BAY จ านวน 2 ตัว บริษัท มรกตไฮเทค จ ากัด 4,772.20           บริษัท เจท คอมพิวเตอร์ พลัส จ ากัด 3,780.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด  ไม่มี

บริษัท เจท คอมพิวเตอร์ พลัส จ ากัด 3,780.00           

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 3,959.00           

5 ซ้ือหมึก Brother รุ่น TN-3350(Black) (เทียบเท่า) จ านวน  1 กล่อง 654.21 -  เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 700.00              บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 700.00           คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 856.00

6 ซ้ือหมึก Fuji Xerox รุ่น Docuprint P355D (เทียบเท่า) จ านวน 2 กล่อง 1,600.00 -  เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1,600.00 บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1,600.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 2,033.00           

7 ซ้ือวัสดุส านักงานเข้าคลัง จ านวน 4 รายการ (ปากกาลบค าผิด,กาวยูฮูสต๊ิก,แฟ้มสันหนา 3 นิ้ว,สมุดปกแข็ง) 98,059.08 98,059.08  เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด 91,382.92 ร้านอาทรพาณิชย์ 88,355.79 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ร้านอาทรพาณิชย์ 88,355.79 ไม่มี

8 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 16,000.00        15,999.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด

 14,552.00          บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 14,552.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท แอดไวซ์ ไอที จ ากัด 15,200.00          

บริษัท เอสซีทีซิสเต็มส์ จ ากัด 16,799.00          

9 ซ้ือกล้องวงจรปดิ ใช้ที่สถานีวิทยุ อสมท จ.ปตัตานี  จ านวน 1 เคร่ือง 18,900.00        18,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซ่ีเทค กรุ๊ป จ ากัด 18,900.00          บริษัท อีซ่ีเทค กรุ๊ป จ ากัด 18,900.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ร้าน ไฮ คอม 21,000.00          

10 ซ้ือหมึก BROTHER รุ่น MFC-8910DW (หมึกเทียบเท่า)  จ านวน 1 กล่อง 4,690.00           - เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด
 700.00              บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 700.00           คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 856.00              

11 ซ้ือพร้อมติดต้ังอะไหล่ลิฟต์โดยสาร หมายเลข 3 อาคารเอนกประสงค์ 166,451.88      166,451.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอสอัพ จ ากัด 166,451.88        บริษัท วอสอัพ จ ากัด 166,451.88     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังที่ ท.102/2561 ลว. 18 ธ.ค. 61

12 ซ้ือพร้อมติดต้ังอะไหล่ลิฟต์โดยสาร หมายเลข 2 อาคารอ านวยการ 1 153,237.38       153,237.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอสอัพ จ ากัด 153,237.38        บริษัท วอสอัพ จ ากัด 153,237.38      คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังที่ ท.103/2561 ลว. 18 ธ.ค. 61

13 จ้างผลิตสมุดไดอาร่ีย์ปกผ้ายีนส์ พร้อมสกรีนโลโก้ จ านวน 680 เล่ม 134,606.00 134,606.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปลิ ดีไซน์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด 134,606.00        บริษัท ทริปเปลิ ดีไซน์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด 134,606.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังที่ ท.106/2561 ลว. 24 ธ.ค.61

14 จ้างค านวณการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและบริษัทย่อย จ านวน 1 งาน 150,000.00      128,043.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคชัวเรียล บสิซิเนส โซลูชั่น จ ากัด 96,300.00          บริษัท แอคชัวเรียล บสิซิเนส โซลูชั่น จ ากัด 96,300.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 106/2561 

บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 176,336.00        

15 จ้างตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ และตัดต้นไม้ที่ยืนต้นตาย  พร้อมขนท าลายทิ้ง จ านวน 1 งาน 98,000.00 98,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สเตท แลนด์สเคป แอนด์ การ์เดนนิ่ง จ ากัด 98,000.00 บริษัท  สเตท แลนด์สเคป แอนด์ การ์เดนนิ่ง จ ากัด 98,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

16 จ้างท านามบตัร รก.ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ส านักขาย พร้อมรายละเอียด จ านวน 100 ใบ 1,070.00          -  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

17 จ้างท าตรายาง จ านวน 2 อัน 385.20 -  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 385.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 385.20 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

18 จ้างซ่อมเคร่ืองเจาะกระดาษ ยี่ห้อ Carl No120-N จ านวน 1 เคร่ือง 481.50 -  เฉพาะเจาะจง จิราวัฒน์ สเตชั่นเนอร่ี 481.50 จิราวัฒน์ สเตชั่นเนอร่ี 481.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

19 จ้างบริการจัดอบรมหลักสูตร "Advanced Coaching Skills for Leader" จ านวน 1 งาน 176,550.00 176,550.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมน แอคชีฟเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด 176,550.00 บริษัท ฮิวแมน แอคชีฟเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด 176,550.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังที่ ท.097/2561 ลว. 11 ธ.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง
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20 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองฟอกอากาศ ยี่ห้อ NIG 999 (5 เคร่ือง) จ านวน 1 งาน 9,630.00          9,630.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟรช โปรดักส์ 9,630.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟรช โปรดักส์ 9,630.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังที่ ท.105/2561 ลว. 19 ธ.ค. 61

ระยะเวลา 1 ป ีต้ังแต่วันที่ 1 มีค. 62 ถึงวันที่ 29 กพ.63

21 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์  จ านวน 10 เคร่ือง ระยะเวลา 1 ป ีต้ังแต่วันที่ 1 มค. 62 ถึงวันที่ 31 ธค. 62 260,000.00      235,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอสอัพ จ ากัด 213,999.89        บริษัท วอสอัพ จ ากัด 213,999.89     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 105/2561 

22 เช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบ WAN ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค ระยะเวลา 2 เดือน 958,720.00 958,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 958,720.00        บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 958,720.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ข้อตกลงเลขที่ 113/2561

ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 คอมมูนิเคชั่น จ ากัด คอมมูนิเคชั่น จ ากัด

บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 176,336.00        

23 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 640 เคร่ือง ระยะเวลา 2 เดือน 499,904.00 499,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด 499,904.00        บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด 499,904.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังที่ ท.107/2561 ลว. 27 ธ.ค. 61

24 จัดซ้ือและติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 500 ชุด 10,700,000.00 11,599,875.00 ประกาศเชิญชวน บริษัท เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ ากัด 9,950,000.00      บริษัท เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ ากัด 9,925,000.00   คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 102/2561

บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 10,849,800.00    

บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 10,300,676.00    

บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด11,598,000.00    

บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จ ากัด 11,500,000.00    

บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จ ากัด 10,159,650.00    

บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด 11,234,500.00    


