
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ฝ่ำยบริหำรกลำง

ส่วนจัดซ้ือ

1 จัดซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-U42 จ ำนวน 1 เคร่ือง 32,100.00 32,849.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 31,993.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 31,993.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ไมโคร ฟิวชั่น (กรุงเทพ) จ ำกัด 33,705.00

2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 21,500.00 21,614.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 21,293.00 บริษัท โพเวลอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 21,293.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ไมโคร ฟิวชั่น (กรุงเทพ) จ ำกัด 21,935.00

3 จัดซ้ือปัม๊จุ่ม จ ำนวน 1 เคร่ือง พร้อมอุปกรณ์ 5,730.00 5,730.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 5,730.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 5,730.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

4 จัดซ้ือสำยไมโครโฟน ชนิด 3 สำย รวมสำยชืล รุ่น L-2T2S (1 ขด/100 m.) (วัสดุช่ำงเข้ำคลัง) จ ำนวน 3 ขด 18,553.80 18,553.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทูซี บรอดคำส จ ำกัด 18,553.80          บริษัท ทูซี บรอดคำส จ ำกัด 18,553.80 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

5 จัดซ้ือสบูเ่หลว   ระยะเวลำ 1 ป ี(1 กค. 62 -30 มิย. 63) 73,000.00        72,417.60     เฉพำะเจำะจง หจก. เบอเดนซัพพลำย 70,106.40          หจก. เบอเดนซัพพลำย 70,106.40         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจะซ้ือจะขำย เลขที่ 025/2562

6 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร (ชนิดเทียบเท่ำ) 16,480.00 16,480.00 เฉพำะเจำะจง

 - ยี่ห้อ Samsung ML-3710ND จ ำนวน 10 กล่อง บริษัท ฮำวำดี จ ำกัด 13,268.00          บริษัท ฮำวำดี จ ำกัด 13,268.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 13,910.00          

 - ยี่ห้อ HP LaserJet P1102 จ ำนวน 3 กล่อง บริษัท ฮำวำดี จ ำกัด 1,139.55           บริษัท ฮำวำดี จ ำกัด 1,139.55          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 1,500.00           

7 จัดซ้ือหมึก Brother รุ่น HL-T4000DW(เทียบเท่ำ)(ด ำ 2 ขวด,แดงอมม่วง 1 ขวด,ฟ้ำ 1 ขวด,เหลือง 1 ขวด)รวม 5 ขวด 1,500.00          1,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 1,180.00           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 1,180.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

8 จ้ำงจัดท ำ “ไอคิวนิวส์คลิป (iqNewsClipping) บริกำรกฤตภำคข่ำวออนไลน์ (Online News Clipping)”  

จ ำนวน 1 งำน ก ำหนดระยะเวลำ 1 ป ี(1 สค. 62 - 31 กค. 63)

154,080.00      154,080.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด 154,080.00        บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด 154,080.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำง เลขที่ 024/2562 

9 จ้ำงพิมพ์วัสดุส ำนักงำนเข้ำคลัง จ ำนวน 1 รำยกำร (กระดำษหัวจดหมำย ภำษำไทย  เอ4  จ ำนวน 50 รีม)         16,852.50 16,852.50 เฉพำะเจำะจง หจก.ธรรกมลกำรพิมพ์           16,050.00 หจก.ธรรกมลกำรพิมพ์          16,050.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ

ส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี

          16,585.00

10 จ้ำงท ำนำมตรำยำงชื่อพร้อมต ำแหน่ง รก.ผอ.ฝ่ำยธรุกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน  จ ำนวน 1 อัน 268.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส 

ประชำวงเคระห์

267.50 ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส 

ประชำวงเคระห์

267.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

11 กำรจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำป ี2562 190,000.00

 - จ้ำงพิมพ์หนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ฉบบัภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1 งำน 104,000.00 101,543.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ 101,543.00        ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ 101,543.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.039/2562

ส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี ส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี

 - จ้ำงลงโฆษณำกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นทำงหนังสือพิมพ์ จ ำนวน 1 งำน 6,000.00 5,136.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บรูพำทัศน์ (1999) จ ำกัด 5,136.00           บริษัท บรูพำทัศน์ (1999) จ ำกัด 5,136.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - จ้ำงท ำระบบกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น จ ำนวน 1 งำน 80,000.00 76,087.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) 76,087.70          บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) 76,087.70         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.040/2562

จ ำกัด จ ำกัด

ส่วนอำคำรสถำนที่และจัดเล้ียง

12 จัดซ้ือเนื่องในกำรพระรำชพิธบีรมรำชำภเิษก 20,000.00 15,880.00 เฉพำะเจำะจง

 - จัดซ้ือเสำธงต้ังโต๊ะพร้อมธง  ฐำน+ปำ้ยสัญลักษณ์ ร้ำนบวรธงชำติ 880.00 ร้ำนบวรธงชำติ 880.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - จัดซ้ือค่ำดอกไม้ตกแต่งสถำนที่ นำงนันทินี  ผอบทิพย์  (ร้ำนบบุปผำพันธุ)์ 15,000.00 นำงนันทินี  ผอบทิพย์  (ร้ำนบบุปผำพันธุ)์ 15,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

13 จัดซ้ือส่ิงของส ำหรับเล้ียงรับรองบคุคลภำยนอก 9,854.00 9,854.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จ ำกัด 9,854.00 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จ ำกัด 9,854.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

14 จ้ำงเก็บและขนขยะมูลฝอย เดือน ตุลำคม 2561 - มีนำคม 2562 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนเขตห้วยขวำง 12,000.00 ส ำนักงำนเขตห้วยขวำง 12,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

15 จัดซ้ือเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ประจ ำป ี2562 7,300.00 7,284.00 เฉพำะเจำะจง

 - จัดซ้ือรูปพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี พำนธปูเทียนแพ น.ส.ประทีปทิพย์  วัฒนำศิลำกรณ์ (ปอ๊บ ธงชำติ) 5,380.00 น.ส.ประทีปทิพย์  วัฒนำศิลำกรณ์ (ปอ๊บ ธงชำติ) 5,380.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ธงพระนำมำภไิธยย่อ สท ผ้ำสีม่วง

 - จัดซ้ือปำกกำลงนำมถวำยพระพร บริษัท บทีูเอส จ ำกัด 1,904.00 บริษัท บทีูเอส จ ำกัด 1,904.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

16 จ้ำงท ำพำนดอกไม้ประดิษฐ์แบบผ้ำสีม่วง-เหลือง และผูกผ้ำประดับสีม่วงบริเวณประตูทำงเข้ำ      17,304.00 17,304.00 เฉพำะเจำะจง นำงธนิดำ  กุลหิรัญกนก  (ธนิดำ  ออฟ  เลิฟ) 17,304.00 นำงธนิดำ  กุลหิรัญกนก  (ธนิดำ  ออฟ  เลิฟ) 17,304.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ด้ำนซอยทวีมิตรและประตูทำงเข้ำด้ำนถนนวัฒนธรรม  เนื่อในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ประจ ำป ี2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2562

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 พฤษภำคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท

17 จัดซ้ือภำพแขวนลำยทองเต็ม 10x6" เปน็ของที่ระลึกเนื่องในโอกำสครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 4,962.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท นำรำยณ์ภณัฑ์ จ ำกัด 4,962.00           บริษัท นำรำยณ์ภณัฑ์ จ ำกัด 4,962.00          - ไม่มี

บมจ. อสมท จ ำนวน 2 อัน

18 ซ้ือเนคไท สีม่วง ส ำหรับคณะกรรมกำร บมจ. อสมท ใช้บนัทึกเทปถวำพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 3,050.00 2,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน This Shop 2,550.00 ร้ำน This Shop 2,550.00 - ไม่มี

วันที่ 22 พ.ค. 62 และใช้ในกิจกรรมอื่นๆของ บมจ. อสมท จ ำนวน 15 เส้น (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์

19 จ้ำงซักผ้ำของห้องพยำบำลจ ำนวน 6 รำยกำร 1,300.00 1,273.30 เฉพำะเจำะจง

 - ค่ำจ้ำงซัก ผ้ำปทูี่นอน ขำวจ ำนวน 4 ผืน ร้ำน NARA LAUNDRY  ส ำนักงำนใหญ่ 214.00 ร้ำน NARA LAUNDRY  ส ำนักงำนใหญ่ 214.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - ค่ำจ้ำงซัก ปลอกหมอน ขำว จ ำนวน 4 ผืน ร้ำน NARA LAUNDRY  ส ำนักงำนใหญ่ 64.20 ร้ำน NARA LAUNDRY  ส ำนักงำนใหญ่ 64.20 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - ค่ำจ้ำงซัก ผ้ำห่ม ขำว จ ำนวน 4 ผืน ร้ำน NARA LAUNDRY  ส ำนักงำนใหญ่ 428.00 ร้ำน NARA LAUNDRY  ส ำนักงำนใหญ่ 428.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - ค่ำจ้ำงซัก ผ้ำปทูี่นอน ชมพู จ ำนวน 2 ผืน ร้ำน NARA LAUNDRY  ส ำนักงำนใหญ่ 107.00 ร้ำน NARA LAUNDRY  ส ำนักงำนใหญ่ 107.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - ค่ำจ้ำงซัก ปลอกหมอนชมพู จ ำนวน 2 ผืน ร้ำน NARA LAUNDRY  ส ำนักงำนใหญ่ 32.10 ร้ำน NARA LAUNDRY  ส ำนักงำนใหญ่ 32.10 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - ค่ำจ้ำงซัก ผ้ำห่ม  ชมพู จ ำนวน 4 ผืน ร้ำน NARA LAUNDRY  ส ำนักงำนใหญ่ 428.00 ร้ำน NARA LAUNDRY  ส ำนักงำนใหญ่ 428.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยปฏบิตักิำรวิศวกรรม (ส่วนไฟฟ้ำก ำลัง)

20 จัดซ้ือสำรเคมีปรับสภำพน้ ำระบบ Chiller water cooled อำคำรอ ำนวยกำร 7,623.75 7,623.75       เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 7,623.75           บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 7,623.75          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ศูนย์ข่ำวภำคเหนือ

21 จัดจ้ำงท ำควำมสะอำดศูนย์ข่ำวภำคเหนือ จ ำนวน 1 งำน 4,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำงพรฤดี พุดโต 4,000.00 นำงพรฤดี พุดโต 4,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

22 ค่ำปัม้ลูกกุญแจ สนง.ศูนย์ข่ำว จ ำนวน 6 ดอก 240.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกุญแจ 240.00 ร้ำนเอกกุญแจ 240.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

23 จัดซ้ือถุงด ำใส่ขยะ จ ำนวน 20 ใบ 110.00 - เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลหนองปำ่คร่ัง 110.00 เทศบำลต ำบลหนองปำ่คร่ัง 110.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

24 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด 848.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 848.00 บริษัท. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 848.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(สำขำเชียงใหม่ 2) (สำขำเชียงใหม่ 2)

25 จัดซ้ือน้ ำด่ืม (เปล่ียนขวด24x500CC) จ ำนวน 10 ลัง 550.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท สิงห์พัฒนำเชียงใหม่ จ ำกัด 550.00 บริษัท สิงห์พัฒนำเชียงใหม่ จ ำกัด 550.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ศูนย์ข่ำวภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ

26 จัดซ้ือกระดำษช ำระ, ถุงขยะ, น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ, น้ ำยำล้ำงจำน 537.00 537.00 เฉพำะเจำะจง

 - กระดำษช ำระ แพ๊คละ 24 ม้วน ฟรี 6 ม้วน จ ำนวน 2 แพ๊ค บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 186.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 186.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด  ไม่มี

 - ถุงขยะ จ ำนวน 1 แพ๊ค บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 49.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 49.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด  ไม่มี

 - ถุงขยะ จ ำนวน 1 แพ๊ค บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 49.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 49.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด  ไม่มี

 - น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ 1 แกลลอน บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 174.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 174.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - น้ ำยำล้ำงจำน 1 แกกลอน บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 79.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 79.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

27 จัดจ้ำงท ำควำมสะอำด 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงส ำรำญ  พงษ์โคกสี 2,200.00 นำงส ำรำญ  พงษ์โคกสี 2,200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษี) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

ศูนย์ข่ำวภำคใต้

28 จ้ำงท ำควำมสะอำด 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุคนธ ์ ขุนบญุทอง 3,000.00           นำงสำวสุคนธ ์ ขุนบญุทอง 3,000.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)


