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(รวมภาษี)

ราคากลาง
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เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

จัดซ้ือหลอดไฟ ยี่ห้อ PHILIPS 18 W. 220 V. DAY LIGHT ชนิดหลอดตะเกียบแบบขั้วเกลียว 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด 11,663.00        บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากัด 11,663.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

GENIES 18 W./865 E27 (วัสดุส านักงาน) จ านวน 100 หลอด Strong Engineering and Consultant Co.,Ltd. 11,770.00        

จัดซ้ือหมึกพิมพ์ และ DRUM (ชนิดเทียบเท่า) ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER MFC-8910DW 3,199.97 3,199.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด           3,199.97 บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด           3,199.97 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

จ านวน 2 รายการ

3 เช่าระบบบริหารการขายโฆษณาวิทยุ BMS Radio Enterprise จ านวน 1 งาน 

ระยะเวลาเช่าต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

10,749,648.00 10,749,648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พายซอฟท์ จ ากัด 10,749,648.00 บริษัท พายซอฟท์ จ ากัด 10,605,840.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเช่า เลขที่ 004/2562

4 เช่าระบบบริหารการขายโฆษณาสถานีโทรทัศน์ จ านวน 1 งาน (จ านวน 2 ช่องรายการ) 

ระยะเวลาเช่าต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

6,227,400.00 6,227,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พายซอฟท์ จ ากัด     6,227,400.00 บริษัท พายซอฟท์ จ ากัด      5,842,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเช่า เลขที่ 005/2562

5 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-T710W จ านวน 1 เคร่ือง 6,790.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี.เวิลด์ แอนด์ เซอร์วิส 6,790.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี.เวิลด์ แอนด์ เซอร์วิส 6,790.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

6 จา้งท านามบัตรหน่วยงานต่างๆ จ านวน 2  รายการ 2,675.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 2,675.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 2,675.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - นามบตัร กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  (2 หน้า) พร้อมรายละเอียด 2 หน้า พร้อมรายละเอียด 

จ านวน 300 ใบ

 - นามบตัร ผอ.ฝ่ายส านักกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ (2 หน้า) พร้อมรายละเอียด 2 หน้า 

พร้อมรายละเอียด จ านวน 200 ใบ

7 จ้างท านามบตัรและตรายาง จ านวน 2 รายการ 1,605.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,605.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,605.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - นามบตัร ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  (2 หน้า) พร้อมรายละเอียด จ านวน 200 ใบ

 - ตรายางชื่อพร้อมต าแหน่ง "ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์" จ านวน 2 อัน

8 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8910DW จ านวน 1กล่อง 700.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 700.00 บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 700.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

9 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8910DW จ านวน 1กล่อง 700.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 700.00 บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 700.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

10 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ขนาด 9 x 6 นิ้ว จ านวน 10,000 ชุด 17,000.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลททินั่ม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 14,445.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เค อินเตอร์ฟอร์ม 13,910.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เค อินเตอร์ฟอร์ม 13,910.00

11 จดัซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง Printer จ านวน 2 รายการ 40,000.00 33,598.00 เฉพาะเจาะจง

 - หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง Printer ยี่ห้อ HP#5525 จ านวน 2 กล่อง บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จ ากดั 26,750.00 บริษัท อนิเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 19,463.30 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อนิเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 19,463.30

บริษัท แคปซูล อนัลิมิต กรุ๊ป จ ากดั 22,577.00

 - หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง Printer ยี่ห้อ Brother #HL-3150CDN จ านวน 1 ชุด (หมึกเทียบเท่า) บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จ ากดั 68,484.00 บริษัท แคปซูล อนัลิมิต กรุ๊ป จ ากดั 2,880.01          

บริษัท แคปซูล อนัลิมิต กรุ๊ป จ ากดั 2,880.01          

12 จัดซ้ือกระเปา๋เดินทาง รุ่น 3037 จ านวน 20 ใบ 39,996.60 39,996.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลายอิง้ มาสเตอร์ จ ากดั 39,996.60 บริษัท ฟลายอิง้ มาสเตอร์ จ ากดั 39,996.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

13 จัดท าของขวัญปใีหม่ ประจ าป ี2562 ของฝ่ายคล่ืนวิทยุฯ FM 96.5 MHz จ านวน 6 รายการ 197,950.00 197,821.60   เฉพาะเจาะจง

 - Flashdrive หลอดไฟ จ านวน 204 ชิ้น บริษัท พ.ีซี.เบสท์ ครีเอท จ ากัด 48,021.60        บริษัท พ.ีซี.เบสท์ ครีเอท จ ากัด 48,021.60         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ท.004/2562 

 - กระบอกน้ าสแตนเลส จ านวน 100 กระบอก บริษัท พ.ีซี.เบสท์ ครีเอท จ ากัด 21,400.00        บริษัท พ.ีซี.เบสท์ ครีเอท จ ากัด 21,400.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ท.004/2562 

 - ขวดน้ าสแตนเลสทรงพินโบว์ล่ิง จ านวน 100 ขวด บริษัท พ.ีซี.เบสท์ ครีเอท จ ากัด 21,400.00        บริษัท พ.ีซี.เบสท์ ครีเอท จ ากัด 21,400.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ท.004/2562 

 - ล าโพงบลูทูธ จ านวน 200 ชิ้น บริษัท ดับเบิล้นายน์ เอเจนซ่ี จ ากัด 53,500.00        บริษัท ดับเบิล้นายน์ เอเจนซ่ี จ ากัด 53,500.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ ท.005/2562 

 - หมอนอิง จ านวน 200 ใบ บริษัท ดับเบิล้นายน์ เอเจนซ่ี จ ากัด 42,800.00        บริษัท ดับเบิล้นายน์ เอเจนซ่ี จ ากัด 42,800.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ ท.005/2562 

 - กิฟต์เซทขนม จ านวน 100 ชิ้น บริษัท ดับเบิล้นายน์ เอเจนซ่ี จ ากัด 10,700.00        บริษัท ดับเบิล้นายน์ เอเจนซ่ี จ ากัด 10,700.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง เลขที่ ท.005/2562

14 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8910 DW (ชนิดเทียบเท่า) สีด า จ านวน 3 กล่อง 2,100.00       2,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 2,407.50          บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 2,099.34          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 2,099.34          
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15 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ HP Color LaserJet CP5525 จ านวน 4 รายการ 50,000.00     46,224.00 เฉพาะเจาะจง

 - HP Toner for Laserjet M750 Series Black Cartridge#CE270A จ านวน 1 กล่อง ร้านอาทรพาณิชย์ 8,078.50          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 7,383.00           คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 7,650.50          

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 7,383.00          

 - HP Toner for Laserjet M750 Series Cyan Cartridge#CE271A จ านวน 1 กล่อง ร้านอาทรพาณิชย์ 13,134.25        บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 12,037.50         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 12,358.50        

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 12,037.50        

 - HP Toner for Laserjet M750 Series Yellow Cartridge#CE272A จ านวน 1 กล่อง ร้านอาทรพาณิชย์ 13,134.25        บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 12,037.50         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 12,358.50        

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 12,037.50        

 - HP Toner for Laserjet M750 Series Magenta Cartridge#CE273A จ านวน 1 กล่อง ร้านอาทรพาณิชย์ 13,134.25        บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 12,037.50         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 12,358.50        

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 12,037.50        

16 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 3 รายการ 25,273.13 15,945.00    เฉพาะเจาะจง

 - เคร่ือง HP Color LaserJet รุ่น 5550 PCL6 สีฟ้า จ านวน 1 กล่อง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 13,043.30         บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 13,043.30         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด 13,984.90        

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 13,910.00        

บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 14,102.60        

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 14,445.00        

 - เคร่ือง Brother Toner TN-3350 สีด า ชนิดเทียบเท่า จ านวน 1 กล่อง บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 834.60            บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 700.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 700.00            

 - เคร่ือง Fuji Xerox Docuprint P355d สีด า ชนิดเทียบเท่า จ านวน 1 กล่อง บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 1,048.60          บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 800.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 800.00            

17 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินท์เตอร์ ยี่ห้อ BROTHER จ านวน 1 เคร่ือง 6,500.00       6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บ.ี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด

หจก.  ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ 

คอมมิวนิเคชั่น

 6,500.00

7,490.00

บริษัท เจ.ไอ.บ.ี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 6,500.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

18 จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภยั สถานีเคร่ืองส่งโทรทัศน์และซ่อมบ ารุง จ.ขอนแก่น  จ านวน 1 นาย

ระยะเวลา 11 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2562 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

165,000.00   165,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภยั ขอนแก่นซิเคียว

การ์ด จ ากัด

165,000.00       บริษัท รักษาความปลอดภยั ขอนแก่นซิเคียว

การ์ด จ ากัด

165,000.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาจ้าง เลขที่ 002/2562 

19 จัดซ้ือของขวัญปใีหม่ ป ี2562  จ านวน 1 รายการ  (สถานีวิทยุภมูิภาค 53 สถาน)ี

 - แก้วเก็บความร้อน เย็น สูญญากาศ จ านวน 600 ใบ

 - แก้วเก็บความร้อน พร้อมฝาล็อค จ านวน 2,200 ใบ

428,000.00   427,358.00 เฉพาะเจาะจง 


หจก. กู๊ดเฮง (1999)

ร้าน V.SIN

หจก. กู๊ดเฮง (1999)

ร้าน V.SIN

 

107,214.00

121,980.00

320,144.00

376,640.00




หจก. กู๊ดเฮง (1999)

หจก. กู๊ดเฮง (1999)

 

107,214.00

320,144.00




คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด




ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ท.003/2562 

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ท.003/2562

20 จัดซ้ือหมึก HP รุ่น Q5949A จ านวน 1 กล่อง 3,500.00        - เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด

 2,900.00

3,015.00

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2,900.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

21 จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม "หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย" จ านวน 5,000 ชุด 11,770.00     11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าเปเปอร์ แอนด์ ปร้ินท์ จ ากัด

หจก. พี เค อินเตอร์ฟอร์ม

บ.ริษัทแพลททินั่ม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชั่น จ ากัด

 11,502.50

12,305.00

12,305.00

14,980.00

บริษัท เมก้าเปเปอร์ แอนด์ ปร้ินท์ จ ากัด 11,502.50         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

22 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังอะไหล่ลิฟต์โดยสาร หมายเลข 1 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 ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ท.008/2562 


