สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562
บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน)
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ลำดับ

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ
(รวมภำษี)

รำคำกลำง
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง
(รวมภำษี)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ/จ้ำง

คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ ท.107/2562

4,547.50 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ใบสั่งซื้อเลขที่ ท.110/2562

2,247.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

ไม่มี

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซื้อ/จ้ำง

ฝ่ำยจัดซื้อ (ส่วนจัดซื้อ)
1

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำงและรถเฉพำะกิจ (น้้ำมันดีเซล 4,300 ลิตร
และน้้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล 2,600 ลิตร) จ้ำนวนประมำณ 6,900 ลิตร

2
3
4
5
6

จัดซื้อแผ่นอะคริลิคใส ควำมหนำ 15 มิลิเมตร ขนำด 122x84 ซม. จ้ำนวน 1 แผ่น
จัดซื้อหมึกพริน้ เตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุน่ Docu Print P355D จ้ำนวน 4 กล่อง
จ้ำงท้ำตรำยำงชื่อพร้อมต้ำแหน่ง "ผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กรและกิจกำรเพื่อสังคม" จ้ำนวน 1 อัน
จ้ำงซ่อมเครือ่ งสแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP รุน่ N8420 จ้ำนวน 1 เครือ่ ง
จ้ำงบริกำรรับ-ส่งเอกสำร/พัสดุ (จ้ำนวนประมำณ 800 จุด) (เดือน ตุลำคม 2562) จ้ำนวน 1 งำน

7

จ้ำงพิมพ์สติ๊กเกอร์ "โลโก้ อสมท" ขนำด 2 x 2 cm (พิมพ์ 3 สี เทำ ม่วง ส้ม) จ้ำนวน 300 ใบ

8
9

จ้ำงบริษัทประเมินรำคำทรัพย์สินและเครือ่ งมืออุปกรณ์ บมจ.อสมท (หนองแขม) จ้ำนวน 1 งำน
จ้ำงเหมำดูแลบ้ำรุงรักษำลิฟต์ จ้ำนวน 10 เครือ่ ง (ระยะเวลำ 1 ปี เริม่ 1 มค. 63-31 ธค. 63)

10

200,000.00
5,000.00
4,000.00
321.00
9,737.00
90,950.00
2,568.00

4,547.50
3,200.03
9,737.00
86,416.00

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ลิขิตโฆษณำ จ้ำกกัด
บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุป๊ จ้ำกัด
ร้ำน คิว ปริน้ ท์ติ้ง แอนด์ บิสซิเนส ประชำสงเครำะห์
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ควอลิทีไอที เซอร์วิส
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บี แอนด์ ที เอ็กวืเพรส

2,568.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส. โฆษณำ

174,001.00 บริษัท ปตท. จ้ำกัด (มหำชน)
4,547.50
3,200.03
321.00
9,737.00
86,416.00

บริษัท ลิขิตโฆษณำ จ้ำกกัด
บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุป๊ จ้ำกัด
ร้ำน คิว ปริน้ ท์ติ้ง แอนด์ บิสซิเนส ประชำสงเครำะห์
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ควอลิทีไอที เซอร์วิส
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บี แอนด์ ที เอ็กวืเพรส

2,247.00 ร้ำน ส. โฆษณำ

174,001.00

3,200.03
321.00
9,737.00
86,416.00

48,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พรีเฟอ แอพไพรซัล จ้ำกัด
139,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส อีลีเวเตอร์ จ้ำกัด
บริษัท วอสอัพ จ้ำกัด

48,150.00 บริษัท พรีเฟอ แอพไพรซัล จ้ำกัด
135,890.00 บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส อีลีเวเตอร์ จ้ำกัด
213,999.89

48,150.00
135,890.00

คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

ไม่มี
สัญญำจ้ำงเลขที่ 079/2562

จ้ำงเหมำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย สถำนีเครือ่ งส่งโทรทัศน์และซ่อมบ้ำรุง จ.ขอนแก่น(ระยะเวลำ 1 ปี เริม่ 1 มค.63-31
180,000.00
ธค.63)

180,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ขอนแก่นซิเคียว
กำร์ด จ้ำกัด

180,000.00 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ขอนแก่นซิเคียว
กำร์ด จ้ำกัด

180,000.00

คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

สัญญำเช่ำเลขที่ 080/2562

11
12

จ้ำงบ้ำรุงรักษำเครือ่ งฟอกอำกำศ (5 เครือ่ ง) จ้ำนวน 1 งำน (ระยะเวลำ 1 ปี เริม่ 1 มีค. 63-28 กพ.64)
จ้ำงซ่อมเครือ่ งปรับอำกำศ ขนำด 554,000 บีทียู จ้ำนวน 1 เครือ่ ง

9,630.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เฟรช โปรดักส์
323,461.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.เอส. อัลลำยแอนซ์ จ้ำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พี.เอ็น.วำย เอ็กซ์เซล

9,630.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เฟรช โปรดักส์
323,461.00 บริษัท เอส.เอส. อัลลำยแอนซ์ จ้ำกัด
350,960.00

9,630.00
323,461.00

คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ ท.109/2562
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ ท.106/2562

13

จ้ำงบริกำร Cloud Service ระยะเวลำ 12 เดือน

2,449,872.00

คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

สัญญำจ้ำงเลขที่ 090/2562

14

ฝ่ำยกลยุทธ์ทรัพยำกรมนุษย์
จัดซื้อของที่ระลึกส้ำหรับวิทยำกร
เช่ำรถบัส จ้ำนวน 1 คัน

2,000.00
18,000.00

คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

ไม่มี

คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

ไม่มี
ไม่มี

550.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

ไม่มี

240.00 บริษัท น้้ำแข็งโคโรลิส จ้ำกัด
2,200.00 นำงทองสุข แกมสิงห์

240.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
2,200.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

ไม่มี

3,000.00 นำงสำวสุคนธ์ ขุนบุญทอง

3,000.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
(ไม่มีภำษีฯ)
183.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

ไม่มี

คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด
คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด

ไม่มี
ไม่มี

15
16

17

จัดซื้อค่ำเสื้อยืด we are mcot
สำนักข่ำวไทย
ศูนย์ข่ำวภำคเหนือ
จัดซื้อน้้ำดื่ม จ้ำนวน 10 ลัง (เปลี่ยนขวด24x500CC)
ศูนย์ข่ำวภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

18
19

จัดซื้อน้้ำดื่ม ขนำด 18.9 ลิตร จ้ำนวน 8 ถัง

20

จ้ำงท้ำควำมสะอำด

จัดจ้ำงท้ำควำมสะอำด
ศูนย์ข่ำวภำคใต้

21

จัดซื้อสปำคลีนถูพื้นโรแมนติกโรส 3800 มล.

22
23
24
25

จัดซื้อสก๊อตต์ซีเลคท์ยำวมำตรฐำนม้วน x32
จัดซื้อ TC ถุงขยะย่อยสลำยเกรดเอ 24x28 นิ้ว
จัดซื้อวิกซอลพลัสห้องน้้ำ 900 มล.
จัดซื้อตลับ Laser HP M28 (48A)

26
27

สำนักวิทยุ (ฝ่ำยคลื่นวิทยุ FM 100.5 MHz)
จัดซื้อของขวัญปีใหม่ ปี 2563 (ถุงสปันบอนด์ และ กระเป๋ำใส่ของ)
จัดซื้อของขวัญปีใหม่ ปี 2563 (แก้วน้้ำเก็บควำมเย็นพร้อมโลโก้)

80,000.00
264,200.00

174,001.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จ้ำกัด (มหำชน)

9,630.00
323,461.00

4,601,000.00 4,608,789.60 ประกวดรำคำ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ้ำกัด
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อำร์ ที เอส (2003) จ้ำกัด
(e-bidding) บริษทั อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ้ำกัด (มหำชน)
10,000.00
20,000.00
31,850.00

550.00
240.00
2,200.00
3,000.00
(ไม่มีภำษีฯ)
183.00

2,000.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธชิ ัยพัฒนำ (ร้ำนภัทรพัฒน์)
18,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรำนสปอร์ต จ้ำกัด
14,750.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปวีณำ ด้วงอุไร

- เฉพำะเจำะจง บริษัท สิงห์พัฒน์2561 จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)
240.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท น้้ำแข็งโคโรลิส จ้ำกัด
2,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงทองสุข แกมสิงห์
3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุคนธ์ ขุนบุญทอง
(ไม่มีภำษีฯ)
183.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม จ้ำกัด
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม จ้ำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม จ้ำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม จ้ำกัด
รุง่ เรือง อิงค์ แอนด์ ไอที

2,449,872.00 บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ้ำกัด
3,197,160.00
2,698,582.00
2,000.00 มูลนิธชิ ัยพัฒนำ (ร้ำนภัทรพัฒน์)
18,000.00 บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรำนสปอร์ต จ้ำกัด
14,750.00 นำงสำวปวีณำ ด้วงอุไร

550.00 บริษัท สิงห์พัฒน์2561 จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

(ไม่มีภำษีฯ)
183.00 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม จ้ำกัด
153.00 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม จ้ำกัด
156.00 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม จ้ำกัด
94.00 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม จ้ำกัด
700.00 รุง่ เรือง อิงค์ แอนด์ ไอที

14,750.00

153.00
156.00
94.00
700.00

153.00
156.00
94.00
700.00

(ไม่มีภำษีฯ)

(ไม่มีภำษีฯ)

(ไม่มีภำษีฯ)

153.00
156.00
94.00
700.00
(ไม่มีภำษีฯ)

98,654.00
98,975.00

98,654.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท 6 เอส จ้ำกัด
98,975.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วีอำร์บเี อ็ม จ้ำกัด

98,654.00 บริษัท 6 เอส จ้ำกัด
98,975.00 บริษัท วีอำร์บเี อ็ม จ้ำกัด

98,654.00
98,975.00

ไม่มี

ไม่มี

