
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ส่วนจัดซ้ือ

1 จัดซ้ือพดัลมระบายอากาศภายในหอ้งโดยสารลิฟต์ขนของ ณ อาคารปฏิบัติการฯ จ านวน 2 ตัว 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอสอัพ จ ากดั 16,050.00          บริษัท วอสอัพ จ ากดั 16,050.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

2 จัดซ้ือวสัดุชา่งเข้าคลัง  จ านวน 7 รายการ 190,143.40 190,144.35 เฉพาะเจาะจง

 - แบตเตอร่ี 1.5 V SIZE AAA ALKALINE  จ านวน 2,000 กอ้น บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 29,853.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 29,853.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท.032/2562

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากดั 32,100.00          

หา้งหุน้ส่วนสามัญ พเีอส ซัพพลาย 35,310.00          

 - แบตเตอร่ี 1.5 V SIZE AA ALKALINE  จ านวน 3,000 กอ้น บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 42,532.50          บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 42,532.50          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท.032/2562

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากดั 48,150.00          

หา้งหุน้ส่วนสามัญ พเีอส ซัพพลาย 52,965.00          

 - หลอดไฟ FLUORESCENT 18 W DAYLIGHT  จ านวน 100 หลอด บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 4,280.00            บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากดั 3,210.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท.033/2562

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากดั 3,210.00            

หา้งหุน้ส่วนสามัญ พเีอส ซัพพลาย 4,066.00            

 - ปล๊ักตัวเมีย แบบ 3 รู มีขากราว  จ านวน 100 ตัว บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 11,984.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 11,984.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท.032/2562

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากดั 14,980.00          

หา้งหุน้ส่วนสามัญ พเีอส ซัพพลาย 19,795.00          

 - แผ่น CD-R 700 MB 80 นาที (พร้อมซองสี)  จ านวน 5,000 แผ่น บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 30,227.50          บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากดั 26,750.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท.033/2562

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากดั 26,750.00          

หา้งหุน้ส่วนสามัญ พเีอส ซัพพลาย 34,240.00          

 - แผ่น DVD-R 4.7 GB 120 นาที บันทึกภาพ (พร้อมกล่องพลาสติก) จ านวน 5,000 แผ่น บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 77,575.00          บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากดั 64,200.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท.033/2562

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากดั 64,200.00          

หา้งหุน้ส่วนสามัญ พเีอส ซัพพลาย 68,480.00          

 - กาวน้ าชนิดแหง้เร็ว  จ านวน 60 อัน บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,027.20            บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,027.20            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท.032/2562

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากดั 1,605.00            

หา้งหุน้ส่วนสามัญ พเีอส ซัพพลาย 1,444.50           

3 จัดซ้ือกระติกน้ าสูญญากาศ เพือ่เป็นรางวลักจิกรรม CSR ในโครงการ "รบกวนโลกใหน้้อยลง" ปี 2562 

จ านวน 8 รายการ

6,000.00 5,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั (สาขา 00005) 5,640.00            บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั (สาขา 00005) 5,640.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

4 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จ านวนประมาณ 12,000 รีม 1,199,898.00 1,199,898.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับ เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากดั 988,680.00        บริษัท ด๊ับ เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากดั 988,680.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญาจะซ้ือจะขาย เลขที ่015/2562

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากดั 1,065,720.00      

บริษัท เปเปอร์ เอ ขอนแกน่ จ ากดั 1,380,000.00      

5 จัดซ้ือสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสงส าหรับติดรถยนต์บรรทุก จ านวน 15 ม้วน 55,000.00 34,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพเวล อุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ จ ากดั 30,495.00          บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากดั 22,470.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ทูซีบรอดคาส จ ากดั 22,470.00          

6 จัดซ้ือหมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 2 รายการ 21,353.13 14,235.50 เฉพาะเจาะจง

 - ยี่หอ้ HP Color LaserJet รุ่น 5550 PCL6 สี magenta จ านวน 1กล่อง บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั 13,054.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพวทิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 12,722.30          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท อินเทอนัล คอมพวทิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 12,722.30          

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากดั 14,231.00          

บริษัท ฮาวาดี จ ากดั 14,445.00          

 - ยี่หอ้ Brother รุ่น MFC-8910 DW สีด า (ชนิดเทียบเท่า) จ านวน 1 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากดั 700.00              บริษัท ฮาวาดี จ ากดั 379.85              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท ฮาวาดี จ ากดั 379.85              

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 เมษำยน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

7 จัดซ้ือหมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 2 รายการ 85,353.90 85,353.90 เฉพาะเจาะจง

 - ยี่หอ้ HP Color LaserJet CM 3530 FS MFP

   - CE250A (Black) จ านวน 3 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากดั 14,445.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 12,294.30          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั 12,451.59          

บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 12,294.30          

   - CE251A (Cyan) จ านวน 2 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากดั 17,762.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 15,793.20          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั 16,157.00          

บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 15,793.20          

   - CE252A (Yellow) จ านวน 2 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากดั 17,762.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 15,793.20          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั 16,157.00          

บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 15,793.20          

   - CE253A (Magenta) จ านวน 2 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากดั 17,762.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 15,793.20          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั 16,157.00          

บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 15,793.20          

 - ยี่หอ้ HP Color LaserJet PRO CM 1415 FN MFP

   - CE320A (Black) จ านวน 3 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากดั 7,500.17           บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 6,436.05           คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั 6,484.20            

บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 6,436.05           

   - CE322A (Yellow) จ านวน 3 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากดั 7,200.03            บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 6,131.10           คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั 6,163.20            

บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 6,131.10           

   - CE323A (Magenta) จ านวน 3 กล่อง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ากดั 7,200.03            บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 6131.10 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั 6,163.20            

บริษัท อินเทอนัล คอมพวิท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 6131.10

8 จัดซ้ือหมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ Samaung รุ่น ML-T-D309L จ านวน 1 กล่อง 18,992.50 18,992.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพเิตอร์ คอปอเรชัน่ จ ากดั 18,992.50 บริษัท อินเทอนัล คอมพเิตอร์ คอปอเรชัน่ จ ากดั 18,992.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

9 จ้างพมิพแ์บบฟอร์ม จ านวน 2 รายการ 38,306.00 38,306.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา้ เปเปอร์ แอนด์ ปร้ินท์ จ ากดั 38,306.00          บริษัท เมกา้ เปเปอร์ แอนด์ ปร้ินท์ จ ากดั 38,306.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พ ีเค อินเตอร์ฟอร์ม 44,940.00          

10 จ้างพมิพพ์ร้อมติดต้ังสต๊ิกเกอร์ใหม่บนประตูลิฟท์ จ านวน 7 ชดุ 11,609.50 11,609.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิล้ พคี จ ากดั 11,609.50          บริษัท ดับเบิล้ พคี จ ากดั 11,609.50          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

11 จ้างท านามตรายางชือ่พร้อมต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่าย MCOT Family จ านวน 1 อัน 268.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บิสซิเนส ประชาวงเคระห์ 267.50 ร้าน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บิสซิเนส ประชาวงเคระห์ 267.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

12 จ้างท าตรายางหมึกในตัว "บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) พร้อมโลโก"้ จ านวน 2 อัน 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บิสซิเนส ประชาวงเคระห์ 1,819.00            ร้าน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บิสซิเนส ประชาวงเคระห์ 1,819.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

13 จ้างปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคารปฏิบัติการฯ จ านวน 1 งาน 310,300.00 310,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั 310,300.00 บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั 310,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญาจ้างเลขที ่016/2562

14 จ้างบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ HRIS จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 1 ปี 

(ต้ังแต่วนัที ่19 เมษายน 2562 ถึงวนัที ่18 เมษายน 2563)
856,000.00      856,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพเวร์ิคส์ จ ากดั 856,000.00        บริษัท แอพเวร์ิคส์ จ ากดั 856,000.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญาจ้างเลขที ่014/2562

15 จ้างบ ารุงรักษาระบบบัญชแียกประเภทกองทุนสวสัดิการ จ านวน 1 งาน 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอทลายน์ จ ากดั 9,630.00            บริษัท ดอทลายน์ จ ากดั 9,630.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้างเลขที ่ท.031/2562

(ต้ังแต่วนัที ่15 พ.ค.2562 ถึงวนัที ่14 พ.ค.2536)

16 จ้างบริการเรือเทีย่วชมคลองมหาสวสัด์ิ จ านวน 3 ล า   1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัเพญ็ นรารอด  1,050.00            นางสาววนัเพญ็ นรารอด  1,050.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท

17 จัดซ้ือวสัดุใชใ้นโครงการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ 8,710.70 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โซนล้ิงค์ จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 8,710.70 บริษัท โซนล้ิงค์ จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 8,710.70 - ไม่มี

 - VGA Cable 5m 

 - VGA Cable 10m 

 - VGA Switch VS-491 

 - Gender Changer 15FF

 - VGA to HDMI Converter 



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

18 จัดซ้ือวสัดุใชใ้นโครงการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ 2,939.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 2,939.00 บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 2,939.00 - ไม่มี

 - เพน็คอมพป์กหมึกน้ ามัน OGIนง.P50 จ านวน 6 หน่วย

 - โยย่า ปากกาลูกล่ืนน.กระปุก 50 ด้าม OGIนง.P50 จ านวน 9 กระปุก

 - YOYA ปากกาลูกล่ืนแพค็ 50#1052 จ านวน 1 กระปุก

 - TC ถุงขยะย่อยสลายหหูิว้ 30x40 นิว้ จ านวน 1 แพค็ (13 ใบ)

 - สกอ็ตซโฟมเทป110 21มมx3ม จ านวน 1 ม้วน

 - สกอ็ตซโฟมเทป110 21มมx3ม จ านวน 1 ม้วน

 - BOSTONเชอืกขาวแดงใหญ่ 180 เมตร P.1  จ านวน 1 ม้วน

 - ล้ินแฟม้พลาสติก BENN จ านวน 6 แพค็ 318.00 - บริษัท ออฟฟซิ คลับไทย จ ากดั 318.00 บริษัท ออฟฟซิ คลับไทย จ ากดั 318.00 ไม่มี

19 จัดซ้ือตะกร้ากก สายหนัง 1 ใบ 250 - เฉพาะเจาะจง มูลนิธชิยัพฒันา (ร้านภัทรพฒัน)์ 250 มูลนิธชิยัพฒันา (ร้านภัทรพฒัน)์ 250.00 - ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

20 จัดซ้ือส่ิงของ 5 รายการ (น้ ามันเบอร์ร่ีสกดัเข้มข้นฯ,น้ าผ้ึงสวนจิตรลา,DoiTung Coffee Drip Dark Roast,

เนือ้สดรอเบอร์ร่ีทาขนมปังฯ และคุกกี้แมคาเดเมียฯ)

427.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณชาด จ ากดั 427.00 บริษัท สุวรรณชาด จ ากดั 427.00 - ไม่มี

21 จัดซ้ือชดุภาพแขวนลายทองเต็ม 12''x8'' 2,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากดั 2,935.00 บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากดั 2,935.00 - ไม่มี

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

22 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จ านวน 1 ภาพ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป๊อบ ธงชาติ 1,400.00            ร้านป๊อบ ธงชาติ 1,400.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ไม่มี

ศูนยข์่ำวภำคเหนือ

23 จัดซ้ือน้ าด่ืม (เปล่ียนขวด24x500CC) จ านวน 10 ลัง 495.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหพ์ฒันาเชยีงใหม่ จ ากดั 495.00              บริษัท สิงหพ์ฒันาเชยีงใหม่ จ ากดั 495.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

24 จัดซ้ือน้ ายาล้างจาน (3.6ลิตร) จ านวน 1 แกลลอน 169.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูด้รีเทล จ ากดั สาขาหว้ยแกว้ 169.00 บริษัท เซ็นทรัลฟูด้รีเทล จ ากดั สาขาหว้ยแกว้ 169.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

25 จัดซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ซัมซุง จ านวน 1 กล่อง 1,800.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ ากดั 1,800.00 บริษัท ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ ากดั 1,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

สาขา Chiangmai Airport สาขา Chiangmai Airport

26 จ้างท าความสะอาดส านักงานศูนย์ฯ จ านวน 1 งาน 3,210.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท แจสมิน อะเมนนิต้ี จ ากดั 3,210.00 บริษัท แจสมิน อะเมนนิต้ี จ ากดั 3,210.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

27 จ้างย้าย-ติดต้ังโทรศัพท์ หมายเลข 053-244766 จ านวน 1 งาน 1,605.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 1,605.00 บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 1,605.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

28 จ้างขนย้ายอุปกรณ์ส านักงานศูนย์ 1,200.00 - เฉพาะเจาะจง ลอย บริการขนย้าย 12,000.00 ลอย บริการขนย้าย 12,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ) (ไม่มีภาษีฯ)

ศูนยข์่ำวภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 จัดซ้ือน้ าด่ืมขนาด 18.9 ลิตร จ านวน 10 ถัง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าแข็งโคโรลิส จ ากดั 300.00 บริษัท น้ าแข็งโคโรลิส จ ากดั 300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

30 จ้างท าความสะอาด 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  พงษ์โคกสี 2,200.00 นางส าราญ  พงษ์โคกสี 2,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ไม่มี

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

ศูนยข์่ำวภำคใต้

31 จ้างท าความสะอาด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคนธ ์ ขุนบุญทอง 3,000.00 นางสาวสุคนธ ์ ขุนบุญทอง 3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

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

32 น้ าด่ืมแอมเทค ขนาด 18.9 ลิตร จ านวน 8 ถัง 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธ.วรชติไทยเจริญ จ ากดั 320.00 บริษัท ธ.วรชติไทยเจริญ จ ากดั 320.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

33 จัดซ้ือถุงขยะขนาด 24x28 นิว้ จ านวน 2 แพค็ ๆ ละ 20 ใบ 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 70.00 บริษัท เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 70.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

34 จัดซ้ือน้ ายาท าความสะอาดหอ้งน้ าเป็ดพิง้ค์ขนาด 900 มล. จ านวน 1 แพค็ 3 ขวด 99.00 99.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 99.00 บริษัท เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 99.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

35 จัดซ้ือน้ ายาถูพืน้สปาคลีน ขนาด 3800 มล. จ านวน 1 ขวด 183.00 183.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 183.00 บริษัท เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 183.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

36 จัดซ้ือกระดาษช าระสกอ๊ตต์ซีเลค จ านวน 32 ม้วน 145.00 145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 145.00 บริษัท เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 145.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

37 จัดซ้ือตลับหมึกพร้ินเตอร์ Laset jet จ านวน 1 ตลับ 790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรือง อิงค์ แอนด์ ไอที 790.00 รุ่งเรือง อิงค์ แอนด์ ไอที 790.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ไม่มี

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


