
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

1 จ้างซ่อมเคร่ือง Projector ยี่ห้อ Sony รุ่น VPL-FX52 จ านวน 1 งาน 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท 

ซัพพลาย จ ากัด

40,660.00          บริษัท แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท 

ซัพพลาย จ ากัด

40,660.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

2 จ้างจัดท าหนังสือรายงานความยั่งยืน ประจ าป ี2561 ในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ จ านวน 1 งาน 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ากัด 70,000.00          บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ากัด 70,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั จ. สงขลา (2 คน) จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 2 เดือน นับต้ังแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภยั ซี ที สิทธผิล จ ากัด 48,000.00          บริษัท รักษาความปลอดภยั ซี ที สิทธผิล จ ากัด 48,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ ท.016/2562 

4 จ้างพิมพ์นามบตัร ผอ.ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐและเอกชน  จ านวน 200 ใบ 1,070.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

5 จ้างพิมพ์นามบตัร เจ้าหน้าที่ขาย จ านวน 2 รายการ 2,140.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 2,140.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 2,140.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

6 จ้างพิมพ์นามบตัร  ผู้จัดการส่วนขาย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐและเอกชน 200 ใบ 1,070.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

7 จ้างพิมพ์นามบตัร รก.ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ส านักการขาย จ านวน 200 ใบ 1,070.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

8 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8910DW (เทียบเท่า) จ านวน 2 กล่อง 4,690.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1,400.01           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากัด 1,400.01          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

9 จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม "สัญญาจ้างโฆษณา"  จ านวน 10,000 ชุด 27,000.00        25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลททินั่น อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี เค อินตอร์ฟอร์ม

 26,750.00

24,610.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี เค อินตอร์ฟอร์ม 24,075.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

10 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินท์เตอร์ ยี่ห้อ EPSON  จ านวน 1 งาน 1,872.50          1,872.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดควอลิที ไอที เซอร์วิส 1,712.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดควอลิที ไอที เซอร์วิส 1,712.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

11 จ้างท ารายงานประจ าป ี2561 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 งาน 295,000.00      203,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์แอนด์พีค จ ากัด 176,550.00        บริษัท คอร์แอนด์พีค จ ากัด 176,550.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ ท.010/2562

บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พร้ิน จ ากัด 214,000.00        

12 จ้างพิมพ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 1 งาน 306,000.00 235,357.20 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 235,357.20        ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 205,226.00       คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ ท.014/2562

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

13 จ้างแปลข้อมูลจากภาษาไทยเปน็ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 งาน 80,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร ทาจันทร์ 72,000.00          นางสาววราพร ทาจันทร์ 72,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที่ ท.011/2562

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

14 เช่าใช้ระบบเครือข่าย Internet และ Content Delivery Network (CDN) จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 3 ปี 25,740,000.00 25,740,990.00 ประกวดราคา บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 35,300,000.00    กิจการร่วมค้า โปรเอ็น ฟิต 25,569,576.00   คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ข้อตกลงการเช่า เลขที่ 009/2562

ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้า โปรเอ็น ฟิต 25,594,500.00    

(e-bidding)

15 จัดซ้ือน้ าด่ืม (เปล่ียนขวด24x500CC) 880.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์พัฒนาเชียงใหม่ จ ากัด 880.00              บริษัท สิงห์พัฒนาเชียงใหม่ จ ากัด 880.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

16 จัดซ้ือโบว์เนื้อทราย 20.00 20.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจ(พระราม9) จ ากัด 20.00               บริษัท สมใจ(พระราม9) จ ากัด 20.00              คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

17 จัดซ้ือยางลบ PENTEL 32.00 32.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจ(พระราม9) จ ากัด 32.00               บริษัท สมใจ(พระราม9) จ ากัด 32.00              คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

18 จัดซ้ือปากกาไวท์บอร์ด PILOT 44.00 44.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจ(พระราม9) จ ากัด 44.00               บริษัท สมใจ(พระราม9) จ ากัด 44.00              คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

19 จัดซ้ือปากกาเน้นข้อความ 105.00 105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจ(พระราม9) จ ากัด 105.00              บริษัท สมใจ(พระราม9) จ ากัด 105.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

20 จัดซ้ือไส้ปากกา Pentel 88.00 88.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจ(พระราม9) จ ากัด 88.00               บริษัท สมใจ(พระราม9) จ ากัด 88.00              คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

21 จัดซ้ือปากกาน้ าเงิน 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจ(พระราม9) จ ากัด 400.00              บริษัท สมใจ(พระราม9) จ ากัด 400.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

22 จัดซ้ือกระดาษทิชชู่ 351.00 351.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จ ากัด 351.00              บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จ ากัด 351.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

23 จัดซ้ือถุงขยะ HERO 69.00 69.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จ ากัด 69.00               บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จ ากัด 69.00              คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

24 จัดซ้ือหลอด 36.00 36.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จ ากัด 36.00               บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จ ากัด 36.00              คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

25 จัดซ้ือถ่านพานาโซนิกส์ 92.00 92.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จ ากัด 92.00               บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จ ากัด 92.00              คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

26 จัดซ้ือทิชชู่เปยีก 24.00 24.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จ ากัด 24.00               บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จ ากัด 24.00              คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

27 จัดซ้ือหน้ากากปดิปาก 15.00 15.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จ ากัด 15.00               บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จ ากัด 15.00              คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

28 จัดซ้ือหมวกพระราชา (Gift shop) อุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรม 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บทีูเอส จ ากัด 190.00              บริษัท บทีูเอส จ ากัด 190.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

29 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 7,837.75 7,837.75 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล้เอ ก๊อปปี้ 7,837.75           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล้เอ ก๊อปปี้ 7,837.75          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2562

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

30 จัดซ้ือซองเอกสารผูกเชือก 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลัป(ไทย) จ ากัด 80.00               บริษัท ออฟฟิซ คลัป(ไทย) จ ากัด 80.00              คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

31 จัดซ้ือซองเอกสารผูกเชือก 22.00 22.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลัป(ไทย) จ ากัด 22.00               บริษัท ออฟฟิซ คลัป(ไทย) จ ากัด 22.00              คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

32 จัดซ้ือFlash drive 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลัป(ไทย) จ ากัด 240.00              บริษัท ออฟฟิซ คลัป(ไทย) จ ากัด 240.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

33 จัดซ้ือซองพลาสติก 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลัป(ไทย) จ ากัด 780.00              บริษัท ออฟฟิซ คลัป(ไทย) จ ากัด 780.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

34 จัดซ้ือหนังสือ : คนส าเร็จเขาพูดกันแบบไหน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 500.00              บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 500.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

35 จัดซ้ือหนังสือ : ปรับบคุลิก คลิกใจคนใน 1 วินาที 215.00 215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 215.00              บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 215.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

36 จัดซ้ือหนังสือ : ปฏเิสธให้ได้ พูด “ไม่” ให้เปน็ : The Art 189.00 189.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 189.00              บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 189.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

37 จัดซ้ือหนังสือ : แค่ใช้ค าฉลาด ก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เปน็ 1 170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 170.00              บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 170.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

38 จ้างพิมพ์ประกาศนียบตัร 909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ากัด 909.50              บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ากัด 909.50             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

จัดซ้ือยาและเวชภณัฑ์ จ านวน  5 รายการ 33,000.00 32,893.00 เฉพาะเจาะจง

 - ATENOLOL 50 MG (50X10 TAB) จ านวน 6 กล่อง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 1,455.00           บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 1,455.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - AMLODIPINE 5 MG (100X10 TAB) จ านวน 6 กล่อง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 5,238.00           บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 5,238.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - หน้ากาก N95 จ านวน 400 ชิ้น บริษัท เอนริช เมด จ ากัด  14,000.00          บริษัท เอนริช เมด จ ากัด  14,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - หน้ากากคาร์บอน กล่องละ 50 ชิ้น จ านวน 40 กล่อง บริษัท เอนริช เมด จ ากัด  10,000.00          บริษัท เอนริช เมด จ ากัด  10,000.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 - หน้ากาก ชนิดคล้องหู 3 ชั้น กล่องละ 50 ชิ้น จ านวน 40 กล่อง บริษัท เอนริช เมด จ ากัด  2,200.00           บริษัท เอนริช เมด จ ากัด  2,200.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

40 จัดซ้ือตะกร้ากก สายหนัง 1 ใบ 250.00 (ไม่มีภาษีฯ) - เฉพาะเจาะจง มูลนิธชิัยพัฒนา (ร้านภทัรพัฒน์) 250.00 (ไม่มีภาษีฯ) มูลนิธชิัยพัฒนา (ร้านภทัรพัฒน์) 250.00 (ไม่มีภาษีฯ) ไม่มี

จัดซ้ือส่ิงของ จ านวน 5 รายการ 427.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณชาด จ ากัด 427.00              บริษัท สุวรรณชาด จ ากัด 427.00             ไม่มี

 - คุกกี้แมคคาเดเมียธรรมชาติ 120 ก. ดอยตุง  1 กล่องๆ ละ 85 บาท

 - Doitung Coffee Drip Dark Roast 60 ก. 1 กล่องๆ ละ 150 บาท

 - น้ ามัลเบอร์ร่ีสกัดเข้มข้น 45 มล. ดอยค า 1 ขวดๆ ละ 42 บาท

 - น้ าผ้ึงสวนจิตรลดา 280 ml.  1 ขวดๆ ละ 70 บาท

 - เนื้อสตรอเบอร์ร่ีทาขนมปงั ดอยค า 220 ก.  1 ขวดๆ ละ 80 บาท
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