
ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

ฝ่ำยจัดซ้ือ (ส่วนจัดซ้ือ)

1 จัดซ้ือ Inkjet Tank ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์  EPSON L1455 จ ำนวน 4 รำยกำร 1,578.25 1,578.25 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด 1,217.66 บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด 1,217.66 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

2 จัดซ้ือสมุดประเภทหนังสือ เพื่อวิเครำะห์ วิจัยต่ำง ๆ เกี่ยวกับภำพรวมส่ือวิทยุ จ ำนวน 6 เล่ม 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) 1,595.00 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) 1,595.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

3 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 2 รำยกำร

 - จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Laser Jet รุ่น 5550 PCL6 จ ำนวน 1 กล่อง 20,998.00 13,854.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 13,054.00 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 13,054.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - จัดซ้ือหมึกพิมพ์ CT201938 (ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น Docuprint P355D) จ ำนวน 1 กล่อง บริษัท แคปซูล อัลลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 800.00 บริษัท แคปซูล อัลลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 800.00             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไมมี

4 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ RICOH รุ่น AFICIO SPC820DN PS จ ำนวน 4 รำยกำร 28,312.20 28,312.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 28,312.20 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 28,312.20 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

5 จัดซ้ือวัสดุช่ำงเข้ำคลัง  จ ำนวน 4 รำยกำร   เฉพำะเจำะจง      คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - หลอดไฟตะเกียบ แบบขั่วเสียบ 220V 18W  DAY  LIGHT  จ ำนวน 50 ดวง           5,029.00        5,029.00 บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด            5,029.00 บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 5,029.00          

 - หลอดไฟตะเกียบ แบบขั่วเสียบ 220V 18W  COOL  LIGHT  จ ำนวน 50 ดวง           5,029.00        5,029.00 บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด            5,029.00 บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 5,029.00          

 - หลอดไฟตะเกียบ แบบขั่วเกลียว 220V 18W  DAY  LIGHT  จ ำนวน 100 ดวง  11,663.00      11,663.00 บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด           11,663.00 บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 11,663.00         

 - แผ่น CD-R  700MB  80 นำที (พร้อมซองสี)  จ ำนวน 5,000 ดวง         26,750.00      26,750.00 บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด           26,750.00 บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 26,750.00         

6 จัดซ้ือปุม่เปดิ-ปดิ เสียงไมโครโฟน จ ำนวน 5 ชุด 37,450.00        37,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ำกัด 37,450.00          บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ำกัด 37,450.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

7 จัดจ้ำงบริกำรจัดกิจกรรมโครงกำร “We are MCOT+S 2019” จ ำนวน 1 งำน 101,650.00 101,650.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พัฒนกิจเรือง จ ำกัด 101,650.00        บริษัท พัฒนกิจเรือง จ ำกัด 101,650.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.069/2562

8 จัดจ้ำงประเมินรำคำที่ดิน จ ำนวน 12 ไร่ พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง บมจ.อสมท (หนองแขม) จ ำนวน 1 งำน 80,000.00 80,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จ ำกัด 160,500.00        บริษัท พรีเฟอ แอพไพรซัล จ ำกัด 26,750.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท พรีเฟอ แอพไพรซัล จ ำกัด 26,750.00          

บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด 51,360.00          

9 จ้ำงเหมำพนักงำนบริกำรดูแลรักษำควำมสะอำดส ำนักงำน อสมท ภำคเหนือ (1 อัตรำ) จ ำนวน  1 งำน 154,080.00 154,080.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แจสมิน อะเมนนิต้ี จ ำกัด 154,080.00 บริษัท แจสมิน อะเมนนิต้ี จ ำกัด 154,080.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงลขที่ 052/2562

10 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 2 อัน 620.60 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 620.60 ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 620.60 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

11 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 6 อัน 1,540.80 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 1,540.80 ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 1,540.80 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

12 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 2 อัน 652.70 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 652.70 ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 652.70 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

13 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 2 อัน 674.10 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 674.10 ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 674.10 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

14 จ้ำงบริกำรรับ-ส่งเอกสำร/พัสดุ (จ ำนวนประมำณ 800 จุด) (เดือน ตุลำคม 2562) จ ำนวน 1 งำน 90,950.00 90,950.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บ ีแอนด์ ที เอ็กวืเพรส 86,416.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บ ีแอนด์ ที เอ็กวืเพรส 86,416.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.083/2562

15 จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดปลวก มด แมลงสำบ หนู ยุง และแมลงวัน จ ำนวน 1 งำน 120,500.00 90,950.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สต็อปไทม์เพสท์ เซอร์วิส จ ำกัด 90,950.00          บริษัท ยูนิเพสท์ จ ำกัด 90,948.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 059/2562

ระยะเวลำ 1  ป ีต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธนัวำคม 2563 บริษัท ยูนิเพสท์ จ ำกัด 90,948.00

16 จัดซ้ือของขวัญปใีหม่ ประจ ำป ี2563 จ ำนวน 1 รำยกำร (ชุดของขวัญ จ ำนวน 80 ชุด) 176,000.00 176,000.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธชิัยพัฒนำ (ร้ำนภทัรพัฒน์) 176,000.00        มูลนิธชิัยพัฒนำ (ร้ำนภทัรพัฒน์) 176,000.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท.075/2562

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

17 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั (38 คน) จ ำนวน 1 งำน ก ำหนดระยะเวลำ 1 ป ี

(ต้ังแต่วันที่ 1 ธนัวำคม 2562 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563)

9,900,000.00 9,845,455.20 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

 (e-bidding)

บริษัท รักษำควำมปลอดภยั ท.ีเอส.จี. 

อินเตอร์กำร์ด จ ำกัด

8,800,000.00 บริษัท รักษำควำมปลอดภยั ท.ีเอส.จี. 

อินเตอร์กำร์ด จ ำกัด

8,800,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 061/2562

18 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ประกวดรำคำ

ระยะเวลำ 12 เดือน จ ำนวน 3 รำยกำร อิเล็กทรอนิกส์

- จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Network) จ ำนวน 1 งำน 1,280,000.00 979,799.00 (e-bidding) บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ำกัด 296,000.00 บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ำกัด 285,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 056/2562

บริษัท เทิร์นออนโซลูชั่น จ ำกัด 471,400.00

บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จ ำกัด 631,300.00

บริษัท ไอ เจน อินโนเวชั่น จ ำกัด 642,000.00

บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 856,000.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2562

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 ตลุำคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

- จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) และซอฟต์แวร์ 3,345,000.00 3,292,163.16 บริษัท อำร์ ที เอส (2003) จ ำกัด 2,398,940.00 บริษัท อำร์ ที เอส (2003) จ ำกัด 2,350,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 057/2562

บริหำรจัดกำรระบบ Virtual Machine จ ำนวน 1 งำน บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ำกัด 2,448,400.00

บริษัท ไอ เจน อินโนเวชั่น จ ำกัด 2,498,364.40

บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 2,500,000.00

บริษัท เทิร์นออนโซลูชั่น จ ำกัด 2,784,900.00

- จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์พื้นฐำนกำรให้บริกำรของ Data Center Room จ ำนวน 1 งำน 725,000.00 481,500.00 บริษัท เคจี ดำต้ำเซิร์ฟ จ ำกัด 428,000.00 บริษัท เคจี ดำต้ำเซิร์ฟ จ ำกัด 415,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 058/2562

19 จัดซ้ือของขวัญปใีหม่ ประจ ำป ี2563 จ ำนวน 4 รำยกำร ประกวดรำคำ

 - แบตเตอร่ีส ำรอง (Power Bank) จ ำนวน 1,700 ชุด 591,175.00 591,175.00 อิเล็กทรอนิกส์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิสเทิน เวนิส 571,166.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิสเทิน เวนิส 571,166.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำซ้ือขำยเลขที่ 054/2562

(e-bidding) บริษัท พ.ีเอ็ม. พรีเมียม กรุ๊ป จ ำกัด 580,261.00        

บริษัท ชอปสปอท (ประเทศไทย) จ ำกัด 591,175.00        

 - กระบอกน้ ำสเตเลส จ ำนวน 2,000 ใบ 513,600.00 513,600.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิสเทิน เวนิส 457,960.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิสเทิน เวนิส 457,960.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำซ้ือขำยเลขที่ 054/2562

 - ผ้ำเย็น (Sport Cooling) บรรจุในเคสซิลิโคน จ ำนวน 1,500 ชุด 147,660.00 147,660.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิสเทิน เวนิส 128,400.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิสเทิน เวนิส 128,400.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำซ้ือขำยเลขที่ 054/2562

บริษัท พ.ีเอ็ม. พรีเมียม กรุ๊ป จ ำกัด 136,425.00        

 - ถุงผ้ำ บรรจุในเคสซิลิโคน จ ำนวน 1,500 ชุด 147,660.00 147,660.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิสเทิน เวนิส 144,400.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิสเทิน เวนิส 144,400.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำซ้ือขำยเลขที่ 054/2562

20 จ้ำงผู้สอบบญัชีรับอนุญำต เพื่อสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงิน ประจ ำป ี2563 จ ำนวน 1 งำน 4,375,000.00 3,000,000.00 คัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกัด 2,500,000.00      บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกัด 2,500,000.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 065/2562

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 3,000,000.00      

(ไม่มีภำษีฯ)

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกัด 6,000,000.00      

(ไม่มีภำษีฯ)

ฝ่ำยพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ (ส่วนอำคำรสถำนที่)

21 จัดซ้ือค่ำชุดข้ำวสำรอำหำรแห้งส ำหรับใส่บำตร ค่ำจตุปจัจัยไทยธรรม 13,500.00

และค่ำดอกไม้ตกแต่งซุ้มฯ   เนื่องในวันสวรรคต ร. 9  (11 ตุลำคม  2562)

 - ค่ำชุดข้ำวสำรอำหำรแห้งส ำหรับใส่บำตร 27 ชุด  6,750.00 เฉพำะเจำะจง นำยเฉลิมชัย  วงษ์พรหม 6,750.00 นำยเฉลิมชัย  วงษ์พรหม 6,750.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

 - ค่ำจัตตุปจัจัยไทยธรรม 1,250.00 เฉพำะเจำะจง นำยเฉลิมชัย  วงษ์พรหม 1,250.00 นำยเฉลิมชัย  วงษ์พรหม 1,250.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

 - ค่ำดอกไม้ตกแต่งซุ้มพระบรมฉำยำลักษณ์  ร.9 5,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงนันทินี  ผอบทิพย์ 5,500.00 นำงนันทินี  ผอบทิพย์ 5,500.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

22 จัดซ้ือต้นไม้ประดับอำคำรบริเวณภำยนอก ชั้น 11-12  อำคำรเอนกประสงค์ 27,124.50 27,124.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท สเตท แลนด์สเคป แอนด์กำร์เดนนิ่ง จ ำกัด 27,124.50 บริษัท สเตท แลนด์สเคป แอนด์กำร์เดนนิ่ง จ ำกัด 27,124.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

23 จัดซ้ือ Card Car park 100 อัน 16,050.00 16,050.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ พี โกบอล จ ำกัด 16,050.00 บริษัท ไอ พี โกบอล จ ำกัด 16,050.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

24 จัดซ้ือ LOOP Detector External Sensor จ ำนวน 1 อัน 2,140.00 2,140.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ พี โกบอล จ ำกัด 2,140.00 บริษัท ไอ พี โกบอล จ ำกัด 2,140.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

25 จ้ำงซักผ้ำปโูต๊ะ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,600.00 3,531.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็นที่เอส ลอนดรี 3,531.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็นที่เอส ลอนดรี 3,531.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

26 จัดซ้ือเคมีฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย Bromikill (คลอรีน) จ ำนวน 3 ถัง 10,272.00 10,272.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 10,272.00 บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 10,272.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

27 จ้ำงซ่อมท่อน้ ำร่ัวห้องชำร์ป ชั้น 3 อำคำรปฏบิติักำรฯ จ ำนวน 1 งำน 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองอร  ค ำอ่ำง 5,000.00 นำยทองอร  ค ำอ่ำง 5,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ฝ่ำยกลยุทธ์ทรัพยำกรมนุษย์

28 จัดซ้ืออุปกรณ์ในกำรอบรมประชุมเชิงปฏบิติักำร เร่ือง "กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์" บมจ.อสมท 5 ป ี

(พ.ศ.2563-2567) และแผนธรุกิจ ป ี2563

24,500.00 1,182.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บทีูเอส จ ำกัด 1,182.00 บริษัท บทีูเอส จ ำกัด 1,182.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ส ำนักวิทย ุ(ฝ่ำยคล่ืนวิทยุ FM 100.5 MHz)

29 จัดซ้ือซองใส่ CD โลโก้คล่ืนวิทยุ FM 100.5 MHz 48,150.00 48,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วีอำร์บีเอม็ จ ำกดั 48,150.00           บริษัท วีอำร์บีเอม็ จ ำกดั 48,150.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที/่วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำง

ส ำนักข่ำวไทย

ศูนย์ข่ำวภำคเหนือ

30 จัดซ้ือน้ ำด่ืม (เปล่ียนขวด24x500CC) จ ำนวน 7 ลัง 770.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท สิงห์พัฒน2์561 จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 770.00 บริษัท สิงห์พัฒน2์561 จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 770.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

31 จัดซ้ือถุงด ำใส่ขยะ จ ำนวน 20 ถุง 110.00 - เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลหนองปำ่คร่ัง 110.00 เทศบำลต ำบลหนองปำ่คร่ัง 110.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

ศูนย์ข่ำวภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

32 จัดซ้ือน้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ, ถุงขยะ, น้ ำยำเก็บฝุ่น 839.00 894.00 เฉพำะเจำะจง

 - น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ 1 แกลลอน บริษัท บีก๊ซี แฟร่ี จ ำกัด 175.00 บริษัท บีก๊ซี แฟร่ี จ ำกัด 175.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - ถุงขยะ จ ำนวน 4 แพ๊ค บริษัท บีก๊ซี แฟร่ี จ ำกัด 220.00 บริษัท บีก๊ซี แฟร่ี จ ำกัด 165.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - น้ ำยำเก็บฝุ่น 1 แกลลอน บริษัท บีก๊ซี แฟร่ี จ ำกัด 499.00 บริษัท บีก๊ซี แฟร่ี จ ำกัด 499.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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

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

ศูนย์ข่ำวภำคใต้

34 จ้ำงท ำควำมสะอำด 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุคนธ ์ ขุนบญุทอง 3,000.00           นำงสำวสุคนธ ์ ขุนบญุทอง 3,000.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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

35 จัดซ้ือน้ ำด่ืมแอมเทค ขนำด 18.9 ลิตร จ ำนวน 5 ถัง 200.00 200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.วรชิตไทยเจริญ จ ำกัด 200.00 บริษัท ธ.วรชิตไทยเจริญ จ ำกัด 200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

36 จัดซ้ือตลับหมึก Laser HP48A 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง รุ่งเรือง อิงค์ แอนด์ ไอที 700.00 รุ่งเรือง อิงค์ แอนด์ ไอที 700.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

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


