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1 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON L360 จ ำนวน 4 รำยกำร 1,669.20 1,669.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 1,669.20 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 1,669.20 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

2 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ ส ำหรับใช้งำนประจ ำศูนย์ข่ำวภำคใต้  จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,690.00          5,690.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วิชชุสิน มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 5,690.00             บริษัท วิชชุสิน มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 5,690.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

3 จัดซ้ือหมึก Brother รุ่น MFC-8910DW (เทียบเท่ำ)  จ ำนวน 3 ชุด 2,100.00          2,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 1,950.01             บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 1,950.01          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

4 จัดซ้ือกุญแจส ำหรับล็อคประตูตู้คอนเทนเนอร์ จ ำนวน 2 ชุด 2,100.00          958.00 เฉพำะเจำะจง บมจ. โฮมโปร ดักส์เซ็นเตอร์ สำขำรัชดำภเิษก 958.00               บมจ. โฮมโปร ดักส์เซ็นเตอร์ สำขำรัชดำภเิษก 958.00            คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนเข้ำคลัง จ ำนวน 6 รำยกำร 84,358.80 84,358.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำน อำทรพำณิชย์ 76,920.16 ร้ำน อำทรพำณิชย์ 76,920.16 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - แปลงลบกระดำน ไวท์บอร์ด บริษัท ด๊ับเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนิร์จี จ ำกัด 97,139.95

 - ปำกกำลบค ำผิด เพนเทล

 - คลิปหนีบสีด ำ

 - แฟ้มสันหนำ 2 นิ้ว ตรำช้ำง

 - แฟ้มสันหนำ 3 นิ้ว ตรำช้ำง

 - แฟ้มซองพลำสติก F4 ออร์ก้ำ

6 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศประจ ำป ี2562 (288 เคร่ือง) จ ำนวน 1 งำน 477,648.00 477,648.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 477,648.00         บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 477,648.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

หจก.นำนำอีควิปเมนท์ 616,320.00

7 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 2 อัน 481.50 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 428.00 ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 428.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

8 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 1 อัน 288.90 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 288.90 ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 288.90 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

9 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 1 อัน 299.60 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 299.60 ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 299.60 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

10 จ้ำงอบรมหลักสูตร Executive learning Session Business Knowledge Review and Workshop 

(ELS) จ ำนวน 1 งำน

385,200.00 385,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮิวแมน แอคชีฟเม้นท์ เซอร์วิส จ ำกัด 385,200.00 บริษัท ฮิวแมน แอคชีฟเม้นท์ เซอร์วิส จ ำกัด 385,200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

11 จัดซ้ือกระดำษช ำระ 2 ชั้น มีรอยปรุ  (ระยะเวลำ 1 ป)ี 585,000.00      584,220.00 ประกวดรำคำ บริษัท บลิเล่ียน มิลเล่ียน เทรดด้ิง จ ำกัด  393,120.00 บริษัท บลิเล่ียน มิลเล่ียน เทรดด้ิง จ ำกัด 393,120.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจะซ้ือจะขำยแบบรำคำคงที่

อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท วันธชัช์ โปรเฟสชั่นนัล จ ำกัด           443,520.00 ไม่จ ำกัดปริมำณ เลขที่ 035/2562

(e-bidding) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เบอเดนซัพพลำย          480,009.60

บริษัท วินเนอร์ เปเปอร์ จ ำกัด           485,352.00

12 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 27 คน จ ำนวน 1 งำน ระยะเวลำ 12 เดือน 4,958,000.00    4,745,300.00 ประกวดรำคำ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ำกัด               4,737,189.60       บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ำกัด 4,737,189.60    คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำง เลขที่ 034/2562

(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563) อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฟีนิกซ์ แอสโซซิเอท จ ำกัด 5,196,103.50

(e-bidding) บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จ ำกัด 5,270,738.15

บริษัท สปด้ีี แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จ ำกัด 5,525,052.00

13 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 14 เคร่ือง ระยะเวลำ 3 ป ี 3,766,400.00 3,996,000.00 ประกวดรำคำ บริษัท พูนธนำมำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด แผ่นละ 0.33 บริษัท พูนธนำมำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด แผ่นละ 0.33 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำเช่ำ เลขที่ 036/2562

ต้ังแต่วันที่ 1 เมษำยน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2566 อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เคียวเซร่ำ ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ แผ่นละ 0.35

(e-bidding) (ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษัท โคนิก้ำ มินอลต้ำ บสิสิเนส แผ่นละ

โซลูชันส์ ประเทศไทย) จ ำกัด 231,248.58

ส่วนอำคำรสถำนที่และจัดเล้ียง

14 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงอำคำรสถำนที่ 17,441.00 17,441.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 17,441.00           บริษัท คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 17,441.00        คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

15 จัดซ้ือพระบรมฉำยำลักษณ์ ร.10 และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี พร้อมกรอบ จ ำนวน 1 บำน 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยฐกร  เรืองชัยชำติ  (ร้ำนไม้ทอง) 4,500.00 นำยฐกร  เรืองชัยชำติ  (ร้ำนไม้ทอง) 4,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

16 จ้ำงซ่อมหลังคำคลุมตู้คอนเทนเนอร์ดำดฟ้ำ ชั้น 4 36,594.00 36,594.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 36,594.00 บริษัท คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 36,594.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

17 จ้ำงซ่อมแซมมอเตอร์ปณัมน้ ำบอ่น้ ำพุ  จ ำนวน 1 งำน 73,509.00 73,509.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 73,509.00 บริษัท เจษฎำกรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 73,509.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

18 จ้ำงเก็บกิ่งไม้ เศษใบไม้ เศษหญ้ำ จำกกำรตกแต่งสวน 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยเสฐียน  ประคองสำย 2,200.00 นำยเสฐียน  ประคองสำย 2,200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2562

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 กรกฎำคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง
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19 จัดซ้ือ 4 รำยกำร

 - จัดซ้ือสมุดลงนำมถวำยพระพร  พร้อมไส้ปำกกำ  13,000.00 12,632.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำร 1,480.00 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำร 1,480.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

และสวัสดิภำพครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ และสวัสดิภำพครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ

 - จัดซ้ือชุดข้ำวสำรอำคำรแห้งส ำหรับใส่บำตร   จ ำนวน 40 ชุด นำงกัฐฐำ  จิตตภำณุโสภณ 980,000 นำงกัฐฐำ  จิตตภำณุโสภณ 980,000 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - จัดซ้ือผ้ำเย็นขนหนู บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซีสเทม จ ำกัด 552.00 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซีสเทม จ ำกัด 552.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - จัดซ้ือน้ ำด่ืมสมุนไพร น.ส.ปรียำภรณ์  พึ่งวงค์ญำติ 800.00 น.ส.ปรียำภรณ์  พึ่งวงค์ญำติ 800.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด

20 จ้ำงตกแต่งซุ้มพระบรมฉำยำลักษณ์ภำยในอำคำร 1 จ ำนวน 1 งำน 35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนันทินี  ผอบทิพย์  (ร้ำนบปุผำพันธุ)์ 35,000.00 นำงนันทินี  ผอบทิพย์  (ร้ำนบปุผำพันธุ)์ 35,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

21 จ้ำงตกแต่งฉำกหลังอำสนะพระสงฆ์  จ ำนวน 1 งำน 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงธดิำ  กุลหิรัญกนก (ธนิดำ ออฟ เลิฟ) 12,000.00 นำงธดิำ  กุลหิรัญกนก (ธนิดำ ออฟ เลิฟ) 12,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์

22 จัดซ้ือยำและเวชภณัฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 11,500.00 10,948.16 เฉพำะเจำะจง

 - จัดซ้ือ Chloramphenicol   eye drop 5 ml จ ำนวน  8  โหล บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกัด   1,200.95 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกัด 1,200.95 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - จัดซ้ือ Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride eye drop 5 ml  

จ ำนวน 10 โหล บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกัด   1,471.20 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกัด 1,471.20 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - จัดซ้ือ Chloramphenicol   ear  drop 5 ml จ ำนวน  1  โหล    บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกัด   846.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกัด 846.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - จัดซ้ือ Polymyxin B sulfate + Neomycin sulfate + Gramicidin eye drop จ ำนวน  3 โหล บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกัด   300.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกัด 300.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - จัดซ้ือ Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate (1 gm) (ขนำด 10*10) จ ำนวน 10 กล่อง  บริษัทอำร์ เอ็กซ์ จ ำกัด      6,000.00 บริษัทอำร์ เอ็กซ์ จ ำกัด 6,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยปฏบิตักิำรวิศวกรรม (ส่วนไฟฟ้ำก ำลัง)

23 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

ส ำนักข่ำวไทย

ศูนย์ข่ำวภำคเหนือ

24 จัดซ้ือน้ ำด่ืม (เปล่ียนขวด24x500CC) จ ำนวน 13 ลัง 715.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท สิงห์พัฒน2์561 จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 715.00 บริษัท สิงห์พัฒน2์561 จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 715.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

25 จัดซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ซัมซุง จ ำนวน 1 กล่อง 1,557.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 1,557.00 บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จ ำกัด 1,557.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ศูนย์ข่ำวภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 จัดซ้ือกระดำษช ำระ, น้ ำยำดันฝุ่น, น้ ำด่ืม

 - ถุงขยะ จ ำนวน 3 แพ๊ค บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 156.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 156.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - แปรงล้ำงห้องน้ ำ จ ำนวน 1 อัน บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 35.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 35.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - 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

27 จัดซ้ือ น้ ำด่ืม ขนำด 18.9 ลิตร จ ำนวน 11 ถัง 330.00 330.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 330.00 บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 330.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

28 จ้ำงท ำควำมสะอำด 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงทองสุข  แกมสิงห์ 2,200.00 นำงทองสุข  แกมสิงห์ 2,200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีมีภำษีฯ) (ไม่มีมีภำษีฯ) (ไม่มีมีภำษีฯ) (ไม่มีมีภำษีฯ)

ศูนย์ข่ำวภำคใต้

29 จ้ำงท ำควำมสะอำด 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุคนธ ์ ขุนบญุทอง 3,000.00             น.ส.สุคนธ ์ ขุนบญุทอง 3,000.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีมีภำษีฯ) (ไม่มีมีภำษีฯ) (ไม่มีมีภำษีฯ) (ไม่มีมีภำษีฯ)

30 จัดซ้ือน้ ำด่ืมแอมเทค ขนำด 18.9 ลิตร จ ำนวน 7 ถัง 280.00 280.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.วรชิตไทยเจริญ จ ำกัด 280.00 บริษัท ธ.วรชิตไทยเจริญ จ ำกัด 280.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

31 จัดซ้ือเชนไดร้ท์สเปรย1์  450 ซีซี 78.00 78.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัยดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 78.00 บริษัท เอก-ชัยดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 78.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

32 จัดซ้ือเกลดเซ็นท์เต็ดเจลมะลิ 180x2 159.00 159.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัยดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 159.00 บริษัท เอก-ชัยดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 159.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

33 จัดซ้ือซันไลต์เพียวน้ ำยำล้ำงจำน 145 มล. 24.00 24.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัยดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 24.00 บริษัท เอก-ชัยดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 24.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

34 จัดซ้ือแชมเปีย้นถุงขยะสีด ำ 26x34 นิ้ว 14 ใบ 70.00 70.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัยดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 70.00 บริษัท เอก-ชัยดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 70.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

35 จัดซ้ือสก๊อตต์ซีเลคท์มำตรฐำนม้วน x32 145.00 145.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัยดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 145.00 บริษัท เอก-ชัยดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 145.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

377.00 377.00 เฉพำะเจำะจง


