
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ฝ่ำยบรหิำรกลำง

ส่วนจดัซ้ือ

1 จดัซ้ือเส้ือยดืโปโลส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 60 ตัว 21,000.00 16,050.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั พพิฒัน์ฟอกยอ้ม จ ำกัด         16,050.00 บริษทั พพิฒัน์ฟอกยอ้ม จ ำกัด          16,050.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

2 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์650A ส ำหรับเคร่ือง HP Color Laser jet CP5525 จ ำนวน 4 รำยกำร 75,788.10 75,788.10 เฉพำะเจำะจง บริษทั โฟทกี้ำ จ ำกัด 75,221.00 บริษทั โฟทกี้ำ จ ำกัด 75,221.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด         75,788.10

3 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์ส ำหรับเคร่ืองพมิพ ์HP Laser Jet Pro 400 Color MFP M475DN  จ ำนวน 4 รำยกำร 63,250.80 63,250.80 เฉพำะเจำะจง บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 55,682.80 บริษทั อนิเทอนัล คอมพวิท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 55,682.80 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษทั โฟทกี้ำ จ ำกัด         56,234.65

4 จดัซ้ือหมึก Brother รุ่น TN-3350 (ด ำ)  จ ำนวน 3 ตลับ  (หมึกเทยีบเทำ่) 14,070.00        1,139.55 เฉพำะเจำะจง บริษทั ฮำวำดี จ ำกัด 1,139.55         บริษทั ฮำวำดี จ ำกัด 1,139.55           คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

5 จดัซ้ือกระดำนบอร์ดไม้ก๊อก ยีห่อ้ โรบนิ จ ำนวน 2 รำยกำร 3,830.01 3,830.01 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทรพำณิชย์ 2,375.40 ร้ำนอำทรพำณิชย์ 2,375.40 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - กระดำนบอร์ดไม้ก๊อก ขนำด 90 x 120 ซม. จ ำนวน 2 อนั

 - กระดำนบอร์ดไม้ก๊อก ขนำด 45 x 60 ซม. จ ำนวน 1 อนั

6 จำ้งท ำปำ้ย จ ำนวน 1 งำน           2,000.00          481.50 เฉพำะเจำะจง บริษทั ซีคเกอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด             481.50 บริษทั ซีคเกอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด              481.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

7 จำ้งประเมินรำคำทรัพยสิ์นและเคร่ืองมืออปุกรณ์ จ ำนวน 1 งำน (จำ้ง 3 รำย) 500,000.00       470,800.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด 159,430.00      บริษทั กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด 159,430.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้งเลขที่ ท.059/2562

บริษทั ท.ีเอ.มำเน้จเม้นท ์คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ำกัด 155,150.00      บริษทั ท.ีเอ.มำเน้จเม้นท ์คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ำกัด 149,800.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้งเลขที่ ท.060/2562

บริษทั เวลิด์ แวลูเอชัน่ จ ำกัด       155,150.00 บริษทั เวลิด์ แวลูเอชัน่ จ ำกัด        155,150.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้งเลขที่ ท.061/2562

บริษทั กวนิ แอพเพรซัล       160,500.00

8 จำ้งบริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำ (Maintenance Agreement) ระบบ e-Office จ ำนวน 1 ระบบ 

ระยะเวลำ 1 ป ี(ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)

       342,400.00     342,400.00  

เฉพำะเจำะจง

บริษทั แพรกซิส โซลูชัน่ จ ำกัด       342,400.00 บริษทั แพรกซิส โซลูชัน่ จ ำกัด         342,400.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจำ้งเลขที่ 042/2562

9 จำ้งบริษทัประเมินรำคำที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง บมจ.อสมท จ.สิงหบ์รีุ จ ำนวน 1 งำน (จำ้ง 2 รำย) 32,100.00        32,100.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั โกร เอสทเิมชัน่ จ ำกัด 16,050.00        บริษทั โกร เอสทเิมชัน่ จ ำกัด 16,050.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษทั พรีเฟอ แอพไพรซัล จ ำกัด         16,050.00 บริษทั พรีเฟอ แอพไพรซัล จ ำกัด          16,050.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

10 เช่ำรถยนต์ตู้ทบึบรรทกุของ จ ำนวน 1 คัน ระยะเวลำ 3 เดือน (ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ธนัวำคม 2562) 51,360.00        51,360.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เบลล์ คำร์เร้นทลั แอนด์ ลีสซ่ิง จ ำกัด 51,360.00        บริษทั เบลล์ คำร์เร้นทลั แอนด์ ลีสซ่ิง จ ำกัด 51,360.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

11 จำ้งท ำนำมบตัร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกลยทุธแ์ละบริหำรกำรตลำด พร้อมรำยละเอยีด จ ำนวน 200 ใบ 1,070.00 - เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ธรรกมลกำรพมิพ ์ 1,070.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ธรรกมลกำรพมิพ ์ 1,070.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

12 จำ้งท ำนำมบตัร พร้อมรำยละเอยีด จ ำนวน 5 รำยกำร (ธรุกิจแพลตฟอร์มใหม)่ 5,350.00 - เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ธรรกมลกำรพมิพ ์ 5,350.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ธรรกมลกำรพมิพ ์ 5,350.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

13 จำ้งพมิพส์ต๊ิกเกอร์ ขนำด 6x6 cm (รันนัมเบอร์ 1-1,202) จ ำนวน 1,202 ใบ 6,000.00 5,787.63 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.โฆษณำ 5,787.63 ร้ำน ส.โฆษณำ 5,787.63 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

14 จำ้งพมิพซ์องจดหมำยและแฟม้กระดำษ จ ำนวน 3 รำยกำร 32,635.00 32,635.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ธรรกมลกำรพมิพ ์ 32,367.50 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ธรรกมลกำรพมิพ ์ 32,367.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - ซองจดหมำยสีขำว ตรำ บมจ.อสมท NO.9 (ขำวพบั 4) จ ำนวน 10,000 ซอง

 - ซองจดหมำยสีน้ ำตำล  KA ตรำ บมจ.อสมท  (A4) จ ำนวน 5,000 ซอง

 - แฟม้กระดำษคละสี ตรำ บมจ.อสมท ไม่เคลือบมัน (สีเขียว 200, สีฟำ้ 200, สีเหลือง 100)  จ ำนวน 500 แฟม้

15 จำ้งซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยีห่อ้ HP Color Laser jet CP5525 จ ำนวน 1 งำน 26,750.00 26,750.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ควอลิทไีอท ีเซอร์วสิ 26,750.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ควอลิทไีอท ีเซอร์วสิ 26,750.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

16 จำ้งบริกำรรับ-ส่งเอกสำร/พสัดุ (จ ำนวนประมำณ 800 จดุ) (เดือน ตุลำคม 2562) จ ำนวน 1 งำน 90,950.00 90,950.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด บ ีแอนด์ ท ีเอก็วเืพรส 86,416.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด บ ีแอนด์ ท ีเอก็วเืพรส 86,416.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

17 จำ้งซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ ชัน้ 11 อำคำรอเนกประสงค์ จ ำนวน 1 งำน 99,510.00 99,510.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั คลีน เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกัด 99,510.00 บริษทั คลีน เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกัด 99,510.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

18 จำ้งค ำนวณกำรประมำณกำรหนี้สินจำกผลประโยชน์พนักงำน บมจ. อสมท จ ำนวน 1 งำน 64,200.00 64,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั แอคชัวเรียลบชิ จ ำกัด 64,200.00        บริษทั แอคชัวเรียลบชิ จ ำกัด 64,200.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส่วนอำคำรสถำนที่และจดัเล้ียง

19 จดัซ้ือเคร่ืองด่ืมและอปุกรณ์จดัเล้ียง รำยกำรพเิศษ "ร่วมใจ   พี่น้องไทย   ช่วยภยัน้ ำทว่ม" 13,000.00 เฉพำะเจำะจง

 - หลอดกระดำษ  น้ ำตำลทรำย ถ้วยกระดำษ  หลอดคนกำแฟ 2,007.00 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สำขำรัชดำฯ) 2,007.00 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สำขำรัชดำฯ) 2,007.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - กระดำษช ำระ  เนสกำแฟ  คอฟฟี่เมต  โอวลัตินฯ 2,279.00 บริษทั เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ำกัด (สำขำพระรำม 9) 2,279.00 บริษทั เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ำกัด (สำขำพระรำม 9) 2,279.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - น้ ำด่ืมขนำด 600 ซีซี 6,600.00 สหกรณ์ ๙ พฒันำ จ ำกัด   6,600.00 สหกรณ์ ๙ พฒันำ จ ำกัด   6,600.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - น้ ำแข็งยนูิคหลอดเล็ก 1,200.00 นำยคธำวธุ   ปฐมสกุล 1,200.00 นำยคธำวธุ   ปฐมสกุล 1,200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

20 เช่ำพดัลมไอเยน็ จดัรำยกำรพเิศษ  “ร่วมใจ  พี่น้องไทย  ช่วยภยัน้ ำทว่ม” 20,000.00 19,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั แสงทองผ้ำใบ จ ำกัด 19,260.00 บริษทั แสงทองผ้ำใบ จ ำกัด 19,260.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

21 จำ้งเก็บและขนขยะมูลฝอย เดือน เมษำยน - กันยำยน  2562 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนเขตหว้ยขวำง 12,000.00 ส ำนักงำนเขตหว้ยขวำง 12,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2562

บรษัิท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

วันที่ 30 กันยำยน 2562



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

22 จดัซ้ือเพื่อจดังำนท ำบญุอำคำรเอนกประสงค์ ชัน้ 11 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง

 - ค่ำจตุปจัจยัไทยธรรม  นำงสำวกัญญำ   จติต์ภำณุโสภณ 10,800.00 นำงสำวกัญญำ   จติต์ภำณุโสภณ 10,800.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

 - ค่ำพวงมำลัย   ดอกไม้  ธปูเทยีน  นำยเฉลิมชัย  วงษพ์รหม 3,500.00 นำยเฉลิมชัย  วงษพ์รหม 3,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

 - น้ ำด่ืมแบบขวด  สหกรณ์ ๙ พฒันำ จ ำกัด 900.00 สหกรณ์ ๙ พฒันำ จ ำกัด 900.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - น้ ำด่ืมสมุนไพร นำงสำวปรียำภรณ์  พึ่งวงค์ญำติ  700.00 นำงสำวปรียำภรณ์  พึ่งวงค์ญำติ  700.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

ฝ่ำยเลขำนุกำรบรษัิท

23 จดัซ้ือตะกร้ำกก สำยหนัง 1 ใบ 250.00 - เฉพำะเจำะจง มูลนิธชิัยพฒันำ (ร้ำนภทัรพฒัน์) 250.00 มูลนิธชิัยพฒันำ (ร้ำนภทัรพฒัน์) 250.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

24 จดัซ้ือส่ิงของ 5 รำยกำร

 - คุกกี้แมคคำเดเมียฯ                     

 - Doitung Coffee Drip Dark Roast 60 ก. 1 กล่อง ๆ ละ 150 บำท

 - เนื้อสตรอเบอร์ร่ีทำขนมปงัดอยค ำ 220 ก. 1 ขวดๆ  ละ 80 บำท

 - น้ ำมัลเบอร์ร่ีสกัดเข้มข้น  45 มล.  1 ขวด ๆ ละ 42 บำท                          

 - น้ ำผ้ึงสวนจติรลดำ 280 มล.  1 ขวด ๆ ละ 70 บำท

427.00 - เฉพำะเจำะจง บริษทั สุวรรณชำด จ ำกัด 427.00 บริษทั สุวรรณชำด จ ำกัด 427.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

25 จดัซ้ือภำพแขวนลำยทองเต็ม 10x6" เปน็ของที่ระลึกเนื่องในโอกำสกรรมกำรลำออก (คุณศิริกุล เลำกัยกุล) 2,481.00 - เฉพำะเจำะจง บริษทั นำรำยณ์ภณัฑ์ จ ำกัด 2,481.00 บริษทั นำรำยณ์ภณัฑ์ จ ำกัด 2,481.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

26 จดัซ้ือตะกร้ำผลไม้ เยีย่มไข้ อดีตประธำนกรรมกำร บมจ. อสมท (พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข) 1,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยจตุพร  มณีวลัย์ 1,500.00 นำยจตุพร  มณีวลัย์ 1,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

ฝ่ำยปฏบิตัิกำรวิศวกรรม (ส่วนไฟฟ้ำก ำลัง)

27 จดัซ้ือเคมี Chiller อำคำรอ ำนวยกำร 7,623.75          7,623.75       เฉพำะเจำะจง บริษทั เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด 7,623.75          บริษทั เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด 7,623.75           คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส ำนักขำ่วไทย

ศูนยข์่ำวภำคเหนือ

28 จดัซ้ือน้ ำด่ืม (เปล่ียนขวด24x500CC) จ ำนวน 8 ลัง 440.00 - เฉพำะเจำะจง บริษทั สิงหพ์ฒัน์ 2561 จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่ 440.00 บริษทั สิงหพ์ฒัน์ 2561 จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่ 440.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

29 จดัซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ซัมซุง จ ำนวน 1 กล่อง 1,900.00 - เฉพำะเจำะจง บริษทั ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ ำกัด 1,900.00 บริษทั ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ ำกัด 1,900.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

สำขำ CentralFestivalChiangmai สำขำ CentralFestivalChiangmai 

ศูนยข์่ำวภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

30 จดัซ้ือน้ ำด่ืม ขนำด 18.9 ลิตร จ ำนวน 12 ถัง 360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 360.00 บริษทั น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 360.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

31 จดัจำ้งท ำควำมสะอำด 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงทองสุข  แกมสิงห์ 2,200.00 นำงทองสุข  แกมสิงห์ 2,200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

ศูนยข์่ำวภำคใต้

32 จำ้งท ำควำมสะอำด 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุคนธ ์ ขุนบญุทอง 3,000.00         นำงสำวสุคนธ ์ ขุนบญุทอง 3,000.00           คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี) (ไม่มีภำษฯี)

ส ำนักวิทยุ

ฝ่ำยคล่ืนวทิย ุFM 97.5 MHz

33 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 3,000.00

 - หมึกพมิพส์ ำหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยีห่อ้ Brother DCP-T310  จ ำนวน 2 ชุด 1,940.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 1,940.00          บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 1,940.00           คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(1 ชุด ประกอบด้วย 4 สี ได้แก่ Yellow, Magenta, Cyan และ Black) บริษทั ออฟฟศิเมท จ ำกัด (มหำชน) 1,940.00          

 - บตัรบนัทกึเวลำ จ ำนวน 5 แพค 545.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 545.00            บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 545.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี


