
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ฝ่ำยบริหำรกลำง

ส่วนจัดซ้ือ

1 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำนเข้ำคลัง จ ำนวน 5 รำยกำร 23,005.00 23,005.00 เฉพำะเจำะจง รวม 5 รำยกำร

 - ปล๊ักตัวผู้ขำแบบ ยี่หอ้ พำนำโซนิค รุ่น WH4415 จ ำนวน 100 ตัว บริษัท คลีน เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกดั 24,877.50 บริษัท คลีน เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกดั 11,181.50 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - สำยไฟ VKF ยี่หอ้ ANT ขนำด 2x2.5 mm. จ ำนวน 5 ขด บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 22,684.00         (รำยกำรที ่1-2)

 - STARTER ยี่หอ้ Phillips รุ่น S10-P (ใชไ้ด้ 4-65 W.) จ ำนวน 200 ตัว บริษัท ทูซี บอร์ดคำส จ ำกดั 25,359.00         บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 10,860.50         คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - เทปพนัสำยไฟ สีด ำ ยี่หอ้ Yazaki จ ำนวน 100 ม้วน (รำยกำรที ่3-5)

 - หลอดไฟ Fluorescent 36 W. Daylight ยี่หอ้ Sylvania จ ำนวน 300 ดวง

2 จัดซ้ือหมึกพมิพ ์ยี่หอ้ ฮำวำดี (HAWADEE) ส ำหรับเคร่ืองพมิพ ์HP Color LaserJet Enterprise CP4025 

จ ำนวน 4 รำยกำร

11,235.00 11,235.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮำวำดี จ ำกดั 11,235.00 บริษัท ฮำวำดี จ ำกดั 11,235.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

3 จัดซ้ือหมึกพมิพส์ ำหรับเคร่ือง Printer HP Color Laser Jet CP5550 PCL6 #C9731A จ ำนวน 1 กล่อง 16,713.13 13,642.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 13,054.00         บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 13,054.00         คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกดั          14,017.00

4 จัดซ้ือหมึกพมิพ ์ส ำหรับเคร่ือง HP Color Laser jet 5525 จ ำนวน 4 รำยกำร 48,117.90 48,117.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฟทีกำ้ จ ำกดั 43,645.30 บริษัท โฟทีกำ้ จ ำกดั 43,645.30 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

5 จัดซ้ือหมึกพมิพ ์ส ำหรับเคร่ืองพมิพ ์HP Color Laser Jet Enterprise M553 จ ำนวน 4 รำยกำร 24,000.00 23,540.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฟทีกำ้ จ ำกดั 23,475.80 บริษัท โฟทีกำ้ จ ำกดั 23,475.80 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

6 จัดซ้ือหมึกพมิพส์ ำหรับเคร่ือง Printer EPSON รุ่น L1455 จ ำนวน 4 รำยกำร 1,237.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท โฟทีกำ้ จ ำกดั 1,241.20           บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 1,102.10 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - หมึกพมิพ ์Tank T7741 (Black) จ ำนวน 1 ขวด บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 1,102.10

 - หมึกพมิพ ์Tank T6642 (Cyan) จ ำนวน 1 ขวด

 - หมึกพมิพ ์Tank T6643 (Magenta) จ ำนวน 1 ขวด

 - หมึกพมิพ ์Tank T6642 (Yellow) จ ำนวน 1 ขวด

7 จัดซ้ือแม่กญุแจ  จ ำนวน 1 อัน 417.30 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบญจพล เคหะภัณฑ์ 417.30 ร้ำนเบญจพล เคหะภัณฑ์ 417.30 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

8 จ้ำงท ำนำมบัตรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยดิจิทัล จ ำนวน 100 ใบ 535.00 - เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ธรรกมลกำรพมิพ ์ 535.00 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ธรรกมลกำรพมิพ ์ 535.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

9 จัดซ้ือ Drum MLT-R309 ส ำหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ Samsung รุ่น ML-5510ND จ ำนวน 1 กล่อง 13,856.50 13,856.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 13,856.00 บริษัท โฟทีกำ้ จ ำกดั 13,268.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีกำ้ จ ำกดั 13,268.00

10 จัดซ้ือวสัดุใชส้ ำหรับเคร่ืองปร้ินท์เลเซอร์ ยี่หอ้ Brother              เฉพำะเจำะจง                        

 - ตลับหมึก  10 กล่อง          3,798.50 3,798.50 บริษัท ฮำวำดี จ ำกดั  3,798.50 บริษัท ฮำวำดี จ ำกดั           3,798.50 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกดั            6,500.04

 - ตลับหวัแม่พมิพ ์ 12 ชดุ         10,361.88 10,361.88 บริษัท ฮำวำดี จ ำกดั          10,272.00 บริษัท ฮำวำดี จ ำกดั          10,272.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกดั          13,199.52

 - ลูกยำงชดุควำมร้อน  1 ชดุ             802.50 802.50 บริษัท ฮำวำดี จ ำกดั              743.65 บริษัท ฮำวำดี จ ำกดั             743.65 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกดั              749.00

11 จัดซ้ือวสัดุชำ่งเข้ำคลัง จ ำนวน 1 รำยกำร  (ปล๊ักเสียบหฟูงั 1/4" = 30 ตัว) 2,889.00          2,889.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 1,861.80           บริษัท แอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 1,861.80          คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

12 จัดซ้ือเคร่ืองค ำนวณเลข  จ ำนวน 4 เคร่ือง 12,356.36        12,356.36 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชยัวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย จ ำกดั

ร้ำนอำทรพำณิชย์

 12,356.36

12,604.60

บริษัท ชยัวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย จ ำกดั         12,356.36 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

13 จัดซ้ือผ้ำหมึกเคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟำ้ ยี่หอ้ OLYMPIA  รุ่น COMPACT5  จ ำนวน 4 กล่อง 642.00            642.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ 

จ ำกดั
642.00             บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 642.00            คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

14 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังอะไหล่ลิฟต์โดยสำร หมำยเลข 1 อำคำรปฏิบัติกำร 63,023.00        63,023.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วอสอัพ จ ำกดั 63,023.00          บริษัท วอสอัพ จ ำกดั 63,023.00         คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

15 จ้ำงซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองสแกนเนอร์ ยี่หอ้ CANON รุ่น DR7090C  จ ำนวน 1 เคร่ือง 22,149.00 22,149.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั 22,149.00 บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั 22,149.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

16 จ้ำงเหมำบริกำรติดต้ังเคร่ืองฆ่ำเชือ้ ดับกล่ิน หอ้งน้ ำ (33 เคร่ือง) จ ำนวน 1 งำน 

(ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี ต้ังแต่วนัที ่1 ก.ย 62 -31 ส.ค 63)

63,558.00 63,558.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซันนี ่ซำนทำร่ี ซัพพลำย จ ำกดั 63,558.00 บริษัท ซันนี ่ซำนทำร่ี ซัพพลำย จ ำกดั 63,558.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

17 จ้ำงบริกำรจัดเกบ็รักษำเอกสำร ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 

(ต้ังแต่วนัที ่16 ก.ย. 62-15 ก.ย. 63) จ ำนวน 100 ใบ

1,012,254.25 1,012,254.25 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) 1,012,254.25 บริษัท ทรัพศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) 1,012,254.25 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที ่137/2562

18 จ้ำงบุคคลภำยนอกลงสียงวดีีโอ ประชำสัมพนัธอ์งค์กร (ภำษำอังกฤษ) จ ำนวน 1 งำน 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤตย สุขวฒัน์ 7,000.00 นำยกฤตย สุขวฒัน์ 7,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 สิงหำคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

19 จ้ำงพมิพน์ำมบัตร รก.ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ส ำนักพฒันำธรุกจิ พร้อมรำยละเอียด จ ำนวน 100 ใบ 353.00 353.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ธรรกมลกำรพมิพ ์ 353.00 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ธรรกมลกำรพมิพ ์ 353.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

20 จ้ำงท ำนำมบัตร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธรุกจิใหม่ พร้อมรำยละเอียด จ ำนวน 100 ใบ 353.00 353.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ธรรกมลกำรพมิพ ์ 353.00 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ธรรกมลกำรพมิพ ์ 353.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

21 จัดซ้ือทองค ำแท่ง 96.5% (น้ ำหนัก 6 บำทต่อแท่ง) จ ำนวน 19 แท่ง 2,792,430.00 2,413,120.81 คัดเลือก บริษัท เล่งหงษ์ จ ำกดั 2,549,800.00      บริษัท เล่งหงษ์ จ ำกดั 2,548,000.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท.056/2562

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

ส่วนอำคำรสถำนทีแ่ละจัดเล้ียง

22 จ้ำงผูกผ้ำประดับบริเวณประตูทำงเข้ำด้ำนซอยทวมีิตรและบริเวณหน้ำอำคำรอ ำนวยกำร 1 จ ำนวน 1 งำน 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงธนิดำ กลุหรัิญกนก 7,000.00           นำงธนิดำ กลุหรัิญกนก 7,000.00          คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

23 จัดซ้ือธงชำติ ธงตรำสัญญลักษณ์ ว.ป.ร. ธง สก. และแป้นพร้อมธงวำงประดับบนโต๊ะลงนำมถวำยพระพร 5,000.00 4,080.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ประทีปทิพย์ วฒันำศิลำกรณ์ 4,080.00 น.ส.ประทีปทิพย์ วฒันำศิลำกรณ์ 4,080.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

24 จ้ำงซักผ้ำปูโต๊ะ และปลอกเกำ้อี้ จ ำนวน 2 รำยกำร 9,000.00 8,891.70 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เอ็มทีเ่อส ลอนดรี 8,891.70 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เอ็มทีเ่อส ลอนดรี 8,891.70 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

25 จ้ำงซ่อมระบบเซ็นเซอร์กอ๊กน้ ำอัตธนมัติ จ ำนวน 1 งำน 34,518.20 34,518.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท แซนมำร์ท จ ำกดั 34,518.20 บริษัท แซนมำร์ท จ ำกดั 34,518.20 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

26 จัดซ้ือถำดคีน์บอร์ด  จ ำนวน 12 ชดุ 16,680.06 16,680.06 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน) 16,680.06 บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน) 16,680.06 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

27 จัดซ้ือส่ิงของส ำหรับเล้ียงรับรองบุคคลภำยนอก 7,102.00 7,102.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูด้รีเทล จ ำกดั 7,102.00 บริษัท เซ็นทรัลฟูด้รีเทล จ ำกดั 7,102.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

28 จ้ำงเปล่ียนกญุแจหอ้งท ำงำน ส่วนบริหำรศิลปิน จ ำนวน 1 ตัว 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยรักชำติ  กนัจิระ 2,500.00 นำยรักชำติ  กนัจิระ 2,500.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท

29 จัดซ้ือตะกร้ำกก สำยหนัง 1 ใบ 250.00 - เฉพำะเจำะจง มูลนิธชิยัพฒันำ (ร้ำนภัทรพฒัน)์ 250.00 มูลนิธชิยัพฒันำ (ร้ำนภัทรพฒัน)์ 250.00 - ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

30 จัดซ้ือส่ิงของ 5 รำยกำร

-Doitung Coffee Drip Dark Roast 60 ก. 1 กล่อง                               

-คุกกี้แมคคำเดเมียธรรมชำติ 120 ก. 1 กล่อง                                                                     

-น้ ำมัลเบอร์ร่ีสกดัเข้มข้น  45 มล.  1 ขวด                                                                         

-เนือ้สตรอเบอร์ร่ีทำขนมปังดอยค ำ 220 ก. 1 ขวด

-น้ ำผ้ึงสวนจิตรลดำ 280 มล.  1 ขวด

412.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท สุวรรณชำด จ ำกดั 412.00 บริษัท สุวรรณชำด จ ำกดั 412.00 - ไม่มี

ฝ่ำยปฏิบตัิกำรวิศวกรรม (ส่วนไฟฟำ้ก ำลัง)

31 จัดซ้ือเคมี Chiller อำคำรอ ำนวยกำร 7,623.75         7,623.75      เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั 7,623.75           บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั 7,623.75          คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส ำนักข่ำวไทย

ศูนย์ข่ำวภำคเหนือ

32 จัดซ้ือน้ ำด่ืม (เปล่ียนขวด24x500CC) จ ำนวน 11 ลัง 605.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท สิงหพ์ฒัน2์561 จ ำกดั (ส ำนักงำนใหญ)่ 605.00 บริษัท สิงหพ์ฒัน2์561 จ ำกดั (ส ำนักงำนใหญ่) 605.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ศุนย์ข่ำวภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

33 จัดซ้ือน้ ำด่ืมขนำด 18.9 ลิตร จ ำนวน 8 ถัง 240.00 240.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกดั 240.00 บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกดั 240.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

34 จ้ำงท ำควำมสะอำด 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงทองสุข  แกมสิงห์ 2,200.00 นำงทองสุข  แกมสิงห์ 2,200.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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

ศูนย์ข่ำวภำคใต้

35 จ้ำงท ำควำมสะอำด 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุคนธ ์ ขุนบุญทอง 3,000.00           นำงสำวสุคนธ ์ ขุนบุญทอง 3,000.00          คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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

36 จัดซ้ือน้ ำด่ืมแอมเทค ขนำด 18.9 ลิตร จ ำนวน 6 ถัง 240.00 240.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.วรชติไทยเจริญ จ ำกดั 240.00 บริษัท ธ.วรชติไทยเจริญ จ ำกดั 240.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

37 จัดซ้ือเป็ดพิง้ค์หอ้งน้ ำ 900x2 79.00 79.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 79.00 บริษัท เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 79.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

38 จัดซ้ือไม้กวำดไนล่อนกลำง 198.00 198.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 198.00 บริษัท เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 198.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

39 จัดซ้ือตลับ Laser HP48A 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง รุ่งเรือง อิงค์ แอนด์ ไอที 700.00 รุ่งเรือง อิงค์ แอนด์ ไอที 700.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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


