
 
ประกาศ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564) 

............................................................................................................................. ........... 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 
วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 89 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เขต 42 จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  
ประกาศ ณ วันที่      มกราคม 2565 
 
 
 
 
            (นายอานนท์ วิเศษ) 

     ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 42 ปฏิบัติการแทน 
     เลขาธิการ กสทช. 

 



วันท่ี เลขท่ี

๑ ๐๘๓๕๕๕๘๐๑๑๖๗๒ บริษัท น ้ำด่ืม เอชทูโอ จ้ำกัด
จัดซื อน ้ำด่ืมบรรจุถัง ขนำด ๑๘.๙ ลิตร 
จ้ำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๒๔๐.๗๕ ๐๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ๖๔๑๐๐๑๒ ๓

๒ ๐๑๐๕๕๒๗๐๑๘๓๘๘
บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอป
ปัง ฟอร์ม จ้ำกัด

จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมีกพิมพ์สีพร้อม
ฟิล์มเคลือบ ย่ีห้อ Nisca รุ่น PR-C๒๐๑ ) 
จ้ำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๒๔,๖๑๐.๐๐ ๐๘ ต.ค. ๒๕๖๔ G๒๖๗๗๕๕ ๑

๓ ๓๘๓๐๑๐๐๐๕๖๕๒๘
นำยสมยศ สกุลล่ิม ร้ำน
อักษรภัณฑ์

จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (ธงชำติ ขนำด ๖๐x๙๐
 ,๒๐๐x๓๐๐ ซม.และเชือกไนล่อน ขนำด ๘ 
มม.) จ้ำนวน ๓ รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๓,๙๕๐.๐๐ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔ ๖๔๑๐/๒๕๕๔ ๑

๔ ๐๘๓๕๕๓๓๐๐๑๘๔๓
บริษัท เอส.ดี. ภูเก็ต
คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด

จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เคร่ืองพิมพ์
 ย่ีห้อ HP  รุ่น LaserJet CP ๑๐๒๕) จ้ำนวน
 ๕ ตลับ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๑๑,๒๘๙.๕๗ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔ D ๒๖๓๔๕ ๑

๕ ๐๘๓๕๕๖๐๐๐๕๓๔๐
บริษัท ภูเก็ต เครน เซอร์วิส
 จ้ำกัด

จัดจ้ำงถมดินพร้อมปรับพื นท่ี ภำยใน
ส้ำนักงำน กสทช. ๔๒ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๕๘,๐๐๐.๐๐ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔ ๐๓๒/๑๕๗๒ ๑

เหตุผล
สนับสนุน 

(๗)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(๔)

จ านวนเงิน
รวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
(๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี ๔ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ส านักงาน กสทช. เขต ๔๒ (ภภ. เขต ๔๒)

ล าดับท่ี
(๑)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(๒)

ช่ือผู้ประกอบการ
(๓)

เอกสารอ้างอิง (๖)



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน 

(๗)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(๔)

จ านวนเงิน
รวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
(๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี ๔ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ส านักงาน กสทช. เขต ๔๒ (ภภ. เขต ๔๒)

ล าดับท่ี
(๑)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(๒)

ช่ือผู้ประกอบการ
(๓)

เอกสารอ้างอิง (๖)

๖ ๐๘๓๕๕๖๓๐๑๐๓๒๘
บริษัท ยินดี เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด

จัดจ้ำงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนและแก้ปัญหำกล่ิน
อับ ภำยในอำคำรชุดท่ีพักอำศัย ส้ำนักงำน 
กสทช เขต ๔๒

๙๓,๖๘๙.๒๐ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔ YDIV/๒๐๒๑/๖๔.๐๑ ๑

๗ ๐๘๓๓๕๖๑๐๐๑๒๕๗
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สิรวิชญ์ 
แอร์ และกำรไฟฟ้ำ 
(ส้ำนักงำนใหญ่)

จัดจ้ำงเหมำบริกำรล้ำง และตรวจเช็ค
เคร่ืองปรับอำกำศ ภำยในส้ำนักงำน กสทช. 
เขต ๔๒ จ้ำนวน  ๒๘ เคร่ือง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

๑๗,๘๖๙.๐๐ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔ ๐๒/๐๐๙๘ ๑

๘ ๐๘๓๕๕๕๘๐๑๑๖๗๒ บริษัท น ้ำด่ืม เอชทูโอ จ้ำกัด
จัดซื อน ้ำด่ืมบรรจุถัง ขนำด ๑๘.๙ ลิตร 
จ้ำนวน ๗ ถัง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๓๓๗.๐๕ ๐๑ พ.ย. ๒๕๖๔ ๖๔๑๑๐๐๗ ๓

๙ ๐๘๓๕๕๖๓๐๑๐๓๒๘
บริษัท ยินดี เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ้ำกัด

จัดจ้ำงซ่อมแซมหลังคำและปิดใต้ถุนอำคำร
ส้ำนักงำน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๙๙,๙๙๑.๕๐ ๐๔ พ.ย. ๒๕๖๔ YDIV/๒๐๒๑/๖๕ ๑

๑๐ ๐๘๓๕๕๖๑๐๐๗๓๒๐
บริษัท จอมทองปิโตรเลียม
เซอร์วิส จ้ำกัด

จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง ๑,๕๐๐.๐๐ ๐๕ พ.ย. ๒๕๖๔ TIO๐๐๐๐๑๖๔๑๑๐๐๐๒๕๒ ๔



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน 

(๗)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(๔)

จ านวนเงิน
รวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
(๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี ๔ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ส านักงาน กสทช. เขต ๔๒ (ภภ. เขต ๔๒)

ล าดับท่ี
(๑)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(๒)

ช่ือผู้ประกอบการ
(๓)

เอกสารอ้างอิง (๖)

๑๑ ๐๘๓๕๕๕๒๐๐๐๐๓๒
บริษัท อนุภำษ เอส เอส 
จ้ำกัด

จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง ๑,๐๐๐.๐๐ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๐๑-๑๐๙๖-๐๐๐๐๖๐๐๗๖ ๔

๑๒ ๐๘๓๕๕๔๘๐๑๑๘๖๖
บริษัท เกียรติสินธุ สเตช่ัน
เนอร่ี จ้ำกัด

จัดซื อวัสดุอ่ืนๆ (ชุดตรวจATK) จ้ำนวน ๕๐ 
ชุด  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔ IS๒๕๖๔๑๑/๐๐๐๔๗ ๑

๑๓ ๐๘๓๕๕๔๘๐๑๑๘๖๖
บริษัท เกียรติสินธุ สเตช่ัน
เนอร่ี จ้ำกัด

จัดซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ปล๊ักพวง)  จ้ำนวน
 ๒ อัน  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๘๔๐.๐๐ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔ IS๒๕๖๔๑๑/๐๐๐๔๖ ๑

๑๔ ๐๑๐๗๕๔๔๐๐๐๐๔๓
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ้ำกัด(มหำชน) 
สำขำภูเก็ต

จัดซื อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (รำวตำกผ้ำ)  
จ้ำนวน ๑ รำยกำร  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๙๙๐.๐๐ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔ ๔๕๗๙๙๓ ๑

๑๕ ๐๘๓๕๕๖๑๐๒๑๓๓๑
บริษัท สำมำรถ เอนเนอร์จี
 จ้ำกัด

จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง ๑,๔๒๐.๐๐ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔ TIO๐๐๐๐๑๖๔๑๑๐๐๒๓๕๕ ๔

๑๖ ๐๘๓๕๕๕๖๐๐๓๔๕๑
บริษัท จอมทองสิขรี
ปิโตรเลียม จ้ำกัด

จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง ๒,๔๐๐.๐๐ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ TIO๐๐๐๐๑๖๔๑๑๐๐๑๓๒๖ ๔

๑๗ ๐๘๓๕๕๕๘๐๑๑๖๗๒ บริษัท น ้ำด่ืม เอชทูโอ จ้ำกัด
จัดซื อน ้ำด่ืมบรรจุถัง ขนำด ๑๘.๙ ลิตร 
จ้ำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๕๒๙.๖๕ ๐๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๖๔๑๒๐๑๓ ๓



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน 

(๗)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(๔)

จ านวนเงิน
รวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
(๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี ๔ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ส านักงาน กสทช. เขต ๔๒ (ภภ. เขต ๔๒)

ล าดับท่ี
(๑)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(๒)

ช่ือผู้ประกอบการ
(๓)

เอกสารอ้างอิง (๖)

๑๘ ๐๑๐๗๕๖๑๐๐๐๐๑๓
บริษัท ปตท.น ้ำมันและ
กำรค้ำปลีก จ้ำกัด(มหำชน)

จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง ๑,๗๖๐.๐๐ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๐๐๔๙๔ ๔

๑๙ ๐๙๙๔๐๐๐๑๕๘๘๓๗
คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล 
มหำวิทยำลัยมหิดล

จัดซื อกระเช้ำของขวัญ และ/หรือของท่ีระลึก
เพ่ือแสดงควำมยินดีเน่ืองในโอกำสวันขึ นปี
ใหม่ ประจ้ำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

๒๙,๘๔๙.๐๐ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๓๔๐๐๐๐๕๙๑๘ ๑

๒๐ ๐๘๓๕๕๕๖๐๓๔๕๑
บริษัท จอมทองสิขรี
ปิโตรเลียม จ้ำกัด

จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง ๒,๐๒๐.๐๐ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ TIO๐๐๐๐๑๖๔๑๒๐๐๐๘๕๒ ๔

๒๑ ๐๑๐๗๕๖๑๐๐๐๐๑๓
บริษัท ปตท.น ้ำมันและ
กำรค้ำปลีก จ้ำกัด(มหำชน)

จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง ๙๑๐.๐๐ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๐๐๖๓๖ ๔

๒๒ ๐๘๓๕๕๖๑๐๒๑๓๓๑
บริษัท สำมำรถ เอนเนอร์จี
 จ้ำกัด

จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง ๑,๐๐๐.๐๐ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ TIO๐๐๐๐๑๖๔๑๒๐๐๒๑๒๘ ๔

๒๓ ๐๑๐๗๕๖๑๐๐๐๐๑๓
บริษัท ปตท.น ้ำมันและ
กำรค้ำปลีก จ้ำกัด(มหำชน)

จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง ๑,๐๐๐.๐๐ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๐๐๘๔๗ ๔



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน 

(๗)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(๔)

จ านวนเงิน
รวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
(๕)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี ๔ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ส านักงาน กสทช. เขต ๔๒ (ภภ. เขต ๔๒)

ล าดับท่ี
(๑)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(๒)

ช่ือผู้ประกอบการ
(๓)

เอกสารอ้างอิง (๖)

๒๔ ๓๙๓๐๑๐๐๓๗๓๗๑๙
ร้ำน เพ่ือนศิลป์  แอดเวอร์
ไทซ่ิง (ส้ำนักงำนใหญ่) 
โดยนำยอ้ำพร รุยันต์

จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๒ รำยกำร โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

๖๔,๒๐๐.๐๐ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔ PO๑-๐๐๐๐๔๔๔-๑ ๑

รวมท้ังส้ิน ๔๒๕,๓๙๕.๗๒

ยกเว้นกำรจัดซื อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมำยถึง กำรจัดซื อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมำยถึง กำรจัดซื อจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๙ มีนำคม ๒๕๖๑
๔ หมำยถึง กำรจัดซื อจัดจ้ำงกรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจำก ๑ - ๓

(๔) ระบุรำยกำรพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้ำงในแต่ละครั ง เช่น ซื อวัสดุส้ำนักงำน ซื อน ้ำมันเชื อเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจ้ำนวนเงินรวมท่ีมีกำรจัดซื อจัดจ้ำงในแต่ละครั ง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ้ำนวนเงินท่ีจัดซื อจัดจ้ำงทุกรำยกำร
(๖) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซื อจัดจ้ำงนั น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิง ดังนี 

๑ หมำยถึง กำรจัดซื อจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุล้ำดับท่ีเรียงตำมล้ำดับวันท่ีท่ีมีกำรจัดซื อจัดจ้ำง
(๒) ระบุเลขประจ้ำตัวผู้เสียภำษีหรือเลขประจ้ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร
(๓) ระบุช่ือผู้ประกอบกำร


