
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ฝ่ำยบริหำรกลำง

ส่วนจัดซ้ือ

1 จัดซ้ือวัสดุช่างเข้าคลัง จ านวน 2 รายการ 4,056.37 4,056.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4,056.37 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4,056.37 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

2 จัดซ้ือหมึกพิมพ,์ตลับหัวแม่พิมพ์ (DRUM) และลูกยางชุดความร้อน ส าหรับเคร่ือง Brother 25,711.64 25,711.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 17,560.84 บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 17,560.84 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

รุ่น MFC-8910W จ านวน 3 รายการ บริษัท แคปซูล อันลิมิต จ ากัด 25,711.64

3 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง Printer HP Color Laser Jet CP5550 PCL6 จ านวน  2  รายการ 28,631.60 22,694.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 22,898.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 22,491.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ฮาวาดี จ ากัด 24,824.00          

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 22,491.00          

4 จัดซ้ือไม้โครงยาพาราจ๊อย ขนาด 22 มม.x45 มม.x2.50 เมตร จ านวน 200 มัด 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง กิตพนาค้าไม้ 81,320.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมพรอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 68,480.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมพรอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 68,480.00          

5 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังอะไหล่ลิฟต์โดยสาร หมายเลข 2 อาคารปฏบิติัการฯ 58,315.00       58,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอสอัพ จ ากัด 58,315.00          บริษัท วอสอัพ จ ากัด 58,315.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

6 จ้างซ่อม Water Pump และหัวต่อ Main Power Chiller ของระบบ Chiller water cooled 

ณ อาคารอ านวยการ จ านวน 1 งาน

80,000.00 79,929.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอส.อัลลายแอนซ์ จ ากัด 79,929.00 บริษัท เอส.เอส.อัลลายแอนซ์ จ ากัด 79,929.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

7 จ้างปรับปรุงและติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิ จ านวน 1 งาน 16,991.60 16,991.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 16,906.00 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 16,906.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

8 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 2  อัน (เรียน ผู้จัดการส่วนจัดซ้ือ 1 อัน, เพื่อตรวจสอบ - ด าเนินการ 1 อัน) 214.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์ 214.00              ร้าน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชาสงเคราะห์ 214.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

9 จ้างท านามบตัร ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ส านักบญัชีและการเงิน  จ านวน 100 ใบ 535.00  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 535.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 535.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

10 จ้างท านามบตัร กรรมการ บมจ.อสมท จ านวน 100 ใบ 535.00  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 535.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 535.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

11 จ้างท านามบตัร กก.ผอ.ใหญ่ จ านวน 300 ใบ 1,605.00  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,605.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,605.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

12 จ้างท านามบตัร ผอ.ฝ่ายคล่ืนวิทยุ FM 107 MHz และรก.ผอ.ฝ่ายธรุกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 

จ านวน 200 ใบ

1,070.00  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

13 จ้างท านามบตัร รอง กก.ผอ.ใหญ่ สายงานกลยุทธแ์ละการเงิน และปฏบิติัหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

การเงิน จ านวน 300 ใบ

1,605.00  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,605.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,605.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

14 จ้างท านามบตัร รอง กก.ผอ.ใหญ่ สายงานการตลาด จ านวน 200 ใบ 1,070.00  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรกมลการพิมพ์ 1,070.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

15 จ้างแปลรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 จากภาษาไทยเปน็ภาษาอังกฤษ 15,000.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร ทาจันทร์ 13,500.00 นางสาววราพร ทาจันทร์ 13,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

 จ านวน 1 งาน (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

16 จ้างติดต้ังผ้าม่าน ห้อง MCOT Academy และห้องรับรอง จ านวน 1 งาน 77,575.00       77,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 75,435.00          บริษัท คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 75,435.00         คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

17 เช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ส าหรับใช้งานส่วนกลาง  จ านวน 4 คัน 5,939,784.00   5,940,000.00 ประกวดราคา บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซ่ิง จ ากัด 5,752,320.00      บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซ่ิง จ ากัด 5,739,480.00     คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด สัญญาเช่า เลขที่ 031/2562

อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

ส่วนอาคารสถานที่และจัดเล้ียง

18 จ้างซักผ้าปโูต๊ะ  และปลอกเก้าอี้  จ านวน 2 รายการ 7,511.40 7,511.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม ที เอส ลอนดรี 7,511.40           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม ที เอส ลอนดรี 7,511.40          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

19 จัดซ้ือส่ิงของส าหรับเล้ียงรับรองบคุคลภายนอก  จ านวน 3 รายการ 3,770.00 3,392.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด 3,392.00 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด 3,392.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

20 จ้างซักผ้าปโูต๊ะ  และปลอกเก้าอี้  จ านวน 2 รายการ 3,000.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม ที เอส ลอนดรี 2,889.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม ที เอส ลอนดรี 2,889.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ฝ่ำยปฏบิตักิำรวิศวกรรม (ส่วนไฟฟ้าก าลัง)

21 จัดซ้ือสารเคมีปรับสภาพน้ าระบบ Chiller water cooled อาคารอ านวยการ 7,623.75 7,623.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 7,623.75           บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 7,623.75          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ศูนย์ข่ำวภำคเหนือ

22 จ้างท าความสะอาดส านักงานศูนย์ฯ จ านวน 1 งาน 4,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางพรฤดี พุดโต 4,000.00 นางพรฤดี พุดโต 4,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

23 จัดซ้ือน้ าด่ืม (เปล่ียนขวด24x500CC) จ านวน 10 ลัง 880.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์พัฒน2์561 จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 880.00 บริษัท สิงห์พัฒน2์561 จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 880.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

24 จัดซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ซัมซุง จ านวน 1 กล่อง 1,800.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย)จ ากัด 1,800.00 บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย)จ ากัด 1,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

สาขา Chiangmai Airport สาขา Chiangmai Airport

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มิถุนำยน 2562

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 มิถุนำยน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มิถุนำยน 2562

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 มิถุนำยน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

25 จัดซ้ือม็อบผ้าถูพื้น จ านวน 1 อัน 139.00 - เฉพาะเจาะจง บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเชียงใหม่ 2) 139.00 บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเชียงใหม่ 2) 139.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

26 จัดซ้ือผงซักฟอก 1800 กรัม จ านวน 1 ถุง 112.00 - เฉพาะเจาะจง บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเชียงใหม่ 2) 112.00 บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเชียงใหม่ 2) 112.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

27 จัดซ้ือน้ ายาล้างจาน 3600 มล. จ านวน 1 แกลลอน 165.00 - เฉพาะเจาะจง บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเชียงใหม่ 2) 165.00 บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเชียงใหม่ 2) 165.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

28 จัดซ้ือแปรงล้างสุขภณัฑ์ จ านวน 2 อัน 198.00 - เฉพาะเจาะจง บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเชียงใหม่ 2) 198.00 บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเชียงใหม่ 2) 198.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

29 จัดซ้ือน้ ายาล้างห้องน้ า 900 มล. จ านวน 1 ขวด 49.00 - เฉพาะเจาะจง บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเชียงใหม่ 2) 49.00 บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเชียงใหม่ 2) 49.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

30 จัดซ้ือกระดาษช าระ จ านวน 1แพ็ค 112.00 - เฉพาะเจาะจง บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเชียงใหม่ 2) 112.00 บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเชียงใหม่ 2) 112.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ศูนย์ข่ำวภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ

31 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 6 ถัง 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าแข็งโคโรลิส จ ากัด 180.00 บริษัท น้ าแข็งโคโรลิส จ ากัด 180.00             คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

32 จัดจ้างท าความสะอาด 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางทองสุข  แกมสิงห์ 2,200.00 นางทองสุข  แกมสิงห์ 2,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด  ไม่มี

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

ศูนย์ข่ำวภำคใต้

33 จ้างท าความสะอาด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุคนธ ์ ขุนบญุทอง 3,000.00           น.ส.สุคนธ ์ ขุนบญุทอง 3,000.00          คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

34 จัดซ้ือพวงหรีด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุชัย  แซ่ตัน 1,000.00 นายบญุชัย  แซ่ตัน 1,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

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


