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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 ส านัก กก.ผอ.ใหญ่           

1 จา้งดูแลเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ผูป้ระกาศข่าว
และพิธีกร จ านวน 4 ชุด 

เฉพาะเจาะจง 4,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

4,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ)             

นายพงศกร ชวนบุญ          4,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายพงศกร ชวนบุญ 4,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

2 จดัซ้ือกระเชา้ดอกไมส้ด จ านวน 1 กระเชา้ เฉพาะเจาะจง 1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

 - ร้านฟอร์เกทมีนอท บาย พาวเวอร์ ดีไซน์ 
(ส านกังานใหญ่) 

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

ร้านฟอร์เกทมีนอท บาย พาวเวอร์ 
ดีไซน์ (ส านกังานใหญ่) 

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

3 จดัซ้ือส่ิงของส าหรับเทศกาลตรุษจีน 
- อุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี จ านวน 13 รายการ 
 
 
 
- กระเชา้ผลไมแ้ละผลส้มมงคล  
จ านวน 2 รายการ 
- เบด็เตล็ด จ านวน 5 รายการ 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 20,000.00   -  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ยอ่งเฮงเน้ยก่ี 
นางสาวนวรัตน์ วฒันศรีมงคล 
 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
นายจตุพร มณีวลัย ์
 
นายคธาวธุ ปฐมสกุล 
 
บจ. เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท  
นางสาวปรียาภรณ์ พึ่งวงคญ์าติ 
 
สหกรณ์ 9 พฒันา จ ากดั 

 
8,057.10 
6,776.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 
128.00 

2,970.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

360.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

171.00 
800.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 
 600.00 

 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ยอ่งเฮงเน้ยก่ี 
นางสาวนวรัตน์ วฒันศรีมงคล 
 
บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
นายจตุพร มณีวลัย ์
 
นายคธาวธุ ปฐมสกุล 
 
บจ. เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท  
นางสาวปรียาภรณ์ พึ่งวงคญ์าติ 
 
สหกรณ์ 9 พฒันา จ ากดั 

 
8,057.10 
6,776.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 
 128.00 

2,970.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

360.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

171.00 
800.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 
600.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

4 จดัซ้ือกระเชา้ผลไม ้จ านวน 1 กระเชา้ เฉพาะเจาะจง 1,480.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

 -  นายจตุพร มณีวลัย ์ 1,480.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายจตุพร มณีวลัย ์ 1,480.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
5 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
จดัซ้ือตรายางหมึกในตวั จ านวน 3 อนั 
 - ตรายางหมึกในตวั ช่ือพร้อมต าแหน่ง 
 
 
- ตรายางหมึกในตวั "รับรองส าเนาถูกตอ้ง" 
  
 - ตรายางหมึกในตวั "ลบั" 

 
เฉพาะเจาะจง 

 

 
1,400.00 

 
- 
 

 
 
www.officestamper.com 
บจ. แพนดา้ดีไซน์ สตูดิโอ  
www.officestamper.com 
บจ. แพนดา้ดีไซน์ สตูดิโอ  
www.officestamper.com 
บจ. แพนดา้ดีไซน์ สตูดิโอ 

 
 

599.20 
588.50 
428.00  
374.50 
428.00  
374.50 

 
 
บจ. แพนดา้ดีไซน์ สตูดิโอ  
 
 
บจ. แพนดา้ดีไซน์ สตูดิโอ  
  
บจ. แพนดา้ดีไซน์ สตูดิโอ 

 
 

588.50 
 
 

374.50 
  

374.50 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
  

ไม่มี 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

6 เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพและจา้งช่างแต่งหนา้งาน
ถ่ายภาพส าหรับจดัท ารายงานประจ าปี 2562 
ในโครงการประชุมผูถื้อหุ้น 2563 
 - เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ จ านวน 1 ชุด 
  
 - จา้งช่างแต่งหนา้-ท าผม จ านวน 2 คน 
  
  
  

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
            

6,000.00  
  

5,000.00  
  
  
  

  
  
            

5,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

4,400.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  

  
  
 

นายธนดนัย น่วมขยนั 
  
นางสาวอมรา แซ่ก๊วย 
  
นางนภษร สิริศศิธร 

  

  
  
            

5,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

2,200.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

2,200.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
  
 

นายธนดนัย น่วมขยนั 
  
นางสาวอมรา แซ่ก๊วย 
 
 นางนภษร สิริศศิธร 

 

  
  

            
5,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
2,200.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
2,200.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

  
 
  

ไม่มี 
 

 ไม่มี 
  

 ไม่มี  
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ส านักข่าวไทย 
จา้งท าความสะอาด (ศูนยข่์าวภาคใต)้ 

  

 
เฉพาะเจาะจง 

  

 
3,000.00 
  

 
 -  

  

 
นางสาวสุคนธ์ ขนุบุญทอง 

  

            
3,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
นางสาวสุคนธ์ ขนุบุญทอง 

  

            
3,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  

 
ไม่มี 

  
8 จา้งท าความสะอาด (ศูนยข่์าวภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
เฉพาะเจาะจง 2,200.00  -  นางทองสุข แกมสิงห์ 2,200.00  นางทองสุข แกมสิงห์ 2,200.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

9 จดัซ้ือวสัดุต่างๆ (ศูนยข่์าวภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
 - กระดาษช าระ 
 - ถุงขยะ 
 - น ้ ายาลา้งจาน 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  

  
  

279.00 
416.00 
101.00 

  
  

 - 
 - 
 -  

  
  
บจ.เอก-ชยั ดิสทรีบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทรีบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทรีบิวชัน่ ซิสเทม 

  
  

279.00 
416.00 
101.00 

  
  
บจ.เอก-ชยั ดิสทรีบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทรีบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทรีบิวชัน่ ซิสเทม 

  
  

279.00 
416.00 
101.00 

  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
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ส านักวิทย ุ
จดัซ้ือหมึกพิมพส์ าหรับเคร่ืองพิมพย์ีห่้อ HP 
Laser Jet P1102 จ านวน 1 กล่อง 

 
เฉพาะเจาะจง 

               
700.00  

  
- 

 
บจ. ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย)  

               
700.0  

 
บจ. ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย)  

               
700.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

11 จดัซ้ือของขวญัปีใหม่ 2563 เพื่อมอบให้กบั
ลูกคา้ เอเจนซ่ี Broker  
 - ล าโพง JBL flip4 จ านวน 15 ช้ิน 
 - ล าโพง JBL flip2 จ านวน 4 ช้ิน 
 - กระเชา้ผลไม ้อาหารส าเร็จรูป 10 ชุด 
 - เคร่ืองส าอาง 
 - ปากกา Lamy พร้อมการ์ดสลกัช่ือ  
จ านวน 18 ชุด 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

99,900.00  
  
  
  
  
  
  

 - 
  
  
  
  
  
  

  
บจ. พาวเวอร์บาย 
บจ. พาวเวอร์บาย  
บจ. เดอะมอลล ์กรุ๊ป  
บจ. เดอะมอลล ์กรุ๊ป  
 
บจ. บีทูเอส จ ากดั สาขาซีพีเอ็น 
พระราม 9 

  
30,000.00  
27,900.00  
20,000.00  
5,800.00 

  
16,200.00  

  

  
บจ. พาวเวอร์บาย 
บจ. พาวเวอร์บาย  
บจ. เดอะมอลล ์กรุ๊ป  
บจ. เดอะมอลล ์กรุ๊ป  
 
บจ. บีทูเอส จ ากดั สาขาซีพีเอ็น 
พระราม 9 

  
30,000.00  
27,900.00  
20,000.00  
5,800.00  

 
16,200.00  

  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

12 จดัซ้ือของ Premium ส าหรับมอบให้ลูกคา้
เป็นกระเชา้ของขวญัปีใหม่ 2563 
 - กระเชา้แบบท่ี 1 กระเชา้ชนิดดอยตุงเอส 
2020 จ านวน 19 ชุด 
 - กระเชา้แบบท่ี 2 ชุดของขวญั Snack set 
จ านวน 40 ชุด 
- กระเชา้แบบท่ี 3 ชุดของขวญัดอยตุงแอล 
2020 จ านวน 20 ชุด 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 

63,792.90  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
  
  
  
  
  

  
  

8,532.90  
(ไม่มีภาษีฯ) 

24,840.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

30,420.00  
(ไมมีภาษีฯ) 

  
  
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

  
  

8,532.90  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

24,840.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

30,420.00  
 (ไมมีภาษีฯ)  

  
  
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

  
  

8,532.90  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

24,840.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

30,420.00  
 (ไมมีภาษีฯ)  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

13 จดัซ้ือกระเชา้ของขวญัปีใหม่สวสัดีปีใหม่
ส่ือมวลชน จ านวน 20 กระเชา้ 

เฉพาะเจาะจง 
 

32,100.00  
  

30,000.00  
(ไม่มีภาษี) 

นางสาวกมลรัชต ์ภคัธนัตชยั 
  

30,000.00  
 (ไม่มีภาษี)  

นางสาวกมลรัชต ์ภคัธนัตชยั 
  

30,000.00  
 (ไม่มีภาษี)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
 

14 จดัซ้ือน ้ าด่ืม จ านวน 7 ถึง (สถานีวทิยฯุ 
จงัหวดัชลบุรี) 

เฉพาะเจาะจง 
 

350.00  
  

  -  
  

บจ. อริสโต เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ  
  

350.00  
  

บจ. อริสโต เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ  
  

350.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
 

15 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 6 รายการ  
(สถานีวทิยฯุ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) 
 - ผา้ม็อบแบน จ านวน 1 ผนื 
- กอ้นดบักล่ิน จ านวน 3 แพค็ 
 - กระดาษทิชชู่ จ  านวน 1 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า จ  านวน 2 ขวด 
 - น ้ ายาลา้งจาน จ านวน 2 ขวด 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 30 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

2,000.00  
   

  -  
 

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร 

  
             

160.00  
135.00  
270.00  
320.00  
280.00  
360.00  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร 

  
               

160.00 
135.00  
270.00  
320.00  
280.00  
360.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

16 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 5 รายการ  
(สถานีวทิยฯุ จงัหวดัตราด) 
 - กระดาษช าระ จ านวน 3 แพค็ 
 - กระดาษ A4 จ านวน 6 รีม 
 - ถุงขยะ จ านวน 6 แพค็ 
 - ซองน ้ าตาล จ านวน 3 แพค็ 
 - หลอดไฟ LED จ านวน 2 หลอด 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  

2,700.00 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

  
 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

  
             

830.00  
675.00  
315.00  
480.00  
400.00  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

  
               

830.00  
675.00  
315.00  
480.00  
400.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 
 
 
 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

17 จดัซ้ือและจดัจา้ง จ านวน 10 รายการ (สถานี
วทิยฯุ จงัหวดักาญจนบุรี) 
 - จดัซ้ือปลัก๊ไฟ จ านวน 2 ตวั 
 - จดัซ้ือรางไฟ จ านวน 1 แพค็ 
 - จดัซ้ือหลอดไฟ LED จ านวน 2 อนั 
 - จดัซ้ือผงยอ่ยจุลินทรียสุ์ขภณัฑ ์ 
จ านวน 1 กระป๋อง 
 - จดัซ้ือน ้ ายาก าจดัปลวก จ านวน 1 กระป๋อง 
 - จดัซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 1 กล่อง (5 รีม) 
 - จดัซ้ือกระดาษสา จ านวน 2 แผน่ 
 - จดัซ้ือฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 2 แผน่ 
 - จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง (น ้ ามนัเบนซิน)  
 - จา้งตดัหญา้และตดัแต่งตน้ไม ้จ านวน 1 งาน 

 เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4,330.00 
  
  
  
  
  
  
  
  

 - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
บจ. สหะท่ามะกา 
บจ. สหะท่ามะกา  

  
               

20.00  
70.00  

400.00  
200.00  

             
190.00  
600.00  
50.00  

300.00  
500.00  

2,000.00  

  
 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
บจ. สหะท่ามะกา 
บจ. สหะท่ามะกา  

  
                 

20.00  
70.00  

400.00  
200.00  

               
190.00  
600.00  
50.00  

300.00  
500.00  

2,000.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

18 จดัซ้ือ จ านวน 4 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัแพร่) 
 - กระดาษทิชชู่ จ  านวน 2 แพค   
 - ซองเอกสารสีน ้ าตาล จ านวน 3 แพค  
 - ซองจดหมายสีขาว จ านวน 2 แพค   
 - น ้ าด่ืม จ านวน 12 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  

1,108.00  
  
  
  

  -  
  
  
  
  

  
 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาแพร่  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาแพร่  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาแพร่ 
 ร้านมยรุา จ าหน่ายน ้ าด่ืม ดี.เจ. 

  
             

478.00  
150.00  
60.00             

420.00  

  
 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาแพร่  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาแพร่  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาแพร่ 
ร้านมยรุา จ าหน่ายน ้ าด่ืม ดี.เจ. 

  
               

478.00  
150.00  
60.00  

420.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

19 จดัซ้ือ จ านวน 7 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัอุทยัธานี) 
 - กราะดาษทิชชู่ จ  านวน 2 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า จ  านวน 6 ขวด 
 - น ้ ายาเช็ดกระจก จ านวน 3 ขวด 
 - น ้ ายาถูพื้น จ านวน 4 ถุง 
 - น ้ ายาลา้งจาน จ านวน 4 ถุง 
 - ถุงด า จ  านวน 3 แพค็ 
 - กระดาษ A4 จ านวน 1 กล่อง 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  

         1,757.00  
  
  
  
  
  
  
  

  -  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บจ. สร้างวงศดี์พาร์ทเมนทส์โตร์ 
บจ. สร้างวงศดี์พาร์ทเมนทส์โตร์ 
บจ. สร้างวงศดี์พาร์ทเมนทส์โตร์ 
บจ.  สร้างวงศดี์พาร์ทเมนทส์โตร์ 
บจ. สร้างวงศดี์พาร์ทเมนทส์โตร์ 
บจ. สร้างวงศดี์พาร์ทเมนทส์โตร์ 
ร้านทิพยภณัฑ ์

  
 

560.00 
210.00 
114.00 
128.00 
100.00 
165.00 
480.00 

  
 
บจ. สร้างวงศดี์พาร์ทเมนทส์โตร์ 
บจ. สร้างวงศดี์พาร์ทเมนทส์โตร์ 
บจ. สร้างวงศดี์พาร์ทเมนทส์โตร์ 
บจ.  สร้างวงศดี์พาร์ทเมนทส์โตร์ 
บจ. สร้างวงศดี์พาร์ทเมนทส์โตร์ 
บจ. สร้างวงศดี์พาร์ทเมนทส์โตร์ 
ร้านทิพยภณัฑ ์

  
               

560.00  
210.00  
114.00  
128.00  
100.00  
165.00  
480.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 
 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

20 จดัซ้ือ จ านวน 8 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัสุโขทยั) 
 - เทปใส 1 น้ิว (3M) จ านวน 6 อนั 
 - คลิปหนีบด า No.110 จ านวน 1 กล่อง 
 - คลิปหนีบด า No.111 จ านวน 2 กล่อง 
 - กาวแท่ง จ านวน 2 แท่ง 
 - ลวดเยบ็ No.10 จ านวน 4 กล่อง 
 - อลัคาไลน์ AA จ านวน 4 แพค็ 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิง (น ้ ามนัตดัหญา้) 
 - น ้ าด่ืมบรรจุถงั จ  านวน 10 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  

1,008.00  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บจ. ก.นวตกรรม  
บจ. ก.นวตกรรม  
บจ. ก.นวตกรรม  
บจ. ก.นวตกรรม  
บจ. ก.นวตกรรม  
บจ. ก.นวตกรรม  
หจก. สุธนาปิโตรเลียม 
น ้ าด่ืม อิคคิว 

  
             

228.00  
28.00  
40.00  
70.00  
32.00  

160.00  
300.00  
150.00  

  
 
บจ. ก.นวตกรรม  
บจ. ก.นวตกรรม  
บจ. ก.นวตกรรม  
บจ. ก.นวตกรรม  
บจ. ก.นวตกรรม  
บจ. ก.นวตกรรม  
หจก. สุธนาปิโตรเลียม 
น ้ าด่ืม อิคคิว 

  
               

228.00  
28.00  
40.00  
70.00  
32.00  

160.00  
300.00  
150.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

21 จดัซ้ือและจดัจา้ง จ านวน 2 รายการ 
 (สถานีวทิยฯุ จงัหวดัอุตรดิตถ์) 
 - จา้งตดัหญา้และตดัแต่งตน้ไม ้จ านวน 1 งาน 
 - จดัซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุถงั จ านวน 11 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

500.00  
  
  

  -  
  
  

  
 
นายวินยั คงถม 
ร้านน ้ าด่ืมตราสวที 

  
             

500.00  
     165.00  

  
 
นายวินยั คงถม 
ร้านน ้ าด่ืมตราสวที 

  
               

500.00  
165.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

22 จดัซ้ือ จ านวน 7 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัพิจิตร) 
 - ยาฆ่าแมลง จ านวน 1 แพค็ 
 - ถ่าน PANASONIC/AA (4 กอ้น/แพค็) 
จ านวน 2 แพค็ 
 - ถ่าน PANASONIC/AAA (4 กอ้น/แพค็) 
จ านวน 2 แพค็ 
 - ซองเอกสารน ้ าตาล A4 จ านวน 50 ซอง 
 - กาวแท่ง Stic ขนาด 40 กรัม จ านวน 2 แท่ง 
- น ้ าด่ืม จ านวน 15 ถงั 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิง  (เคร่ืองตดัหญา้) 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  

         1,800.00  
  
  
  
  
  
  
  

  -  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
ร้านไทยการคา้ ส านกังานใหญ่ 
ร้านไทยการคา้ ส านกังานใหญ่ 
 
ร้านไทยการคา้ ส านกังานใหญ่ 
 
ร้านไทยการคา้ ส านกังานใหญ่ 
ร้านไทยการคา้ ส านกังานใหญ่  
น ้ าด่ืม เอเวอร์.พี.ส านกังานใหญ่ 
บมจ. ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก 

  
 
495.00 
160.00 

 
180.00 

 
250.00 
190.00 
225.00  
300.00 

  
 
ร้านไทยการคา้ ส านกังานใหญ่ 
ร้านไทยการคา้ ส านกังานใหญ่ 
 
ร้านไทยการคา้ ส านกังานใหญ่ 
 
ร้านไทยการคา้ ส านกังานใหญ่ 
ร้านไทยการคา้ ส านกังานใหญ่  
น ้ าด่ืม เอเวอร์.พี.ส านกังานใหญ่ 
บมจ. ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก 

  
               

495.00  
   160.00  

           
     180.00  

              
250.00  

         190.00  
225.00  
300.00   

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

23 จดัซ้ือ จ านวน 2 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัพิษณุโลก) 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 15 ถงั 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิง 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

  
               

240.00  
         4,000.00  

  
 

  -   
  -  

  
 
นายภรมย ์นอ้ยทอง 
บมจ. ปตท.  

  
             

240.00  
4,000.00  

  
 
นายภรมย ์นอ้ยทอง 
บมจ. ปตท.  

  
               

240.00  
4,000.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

24 จดัซ้ือ จ านวน 2 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัเชียงราย) 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 24 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

1,060.00  
  
  

  -   
  
  

  
 
น ้ าอ่ืม อาร์.โอ วนัเพญ็ 

  
             

360.00  

  
 
น ้ าอ่ืม อาร์.โอ วนัเพญ็ 

  
               

360.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

 
-6- 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - น ้ ามนัเช้ืองเพลิง (เคร่ืองป่ันไฟ)    หจก. เด่นห้าปิโตรเล่ียม 700.00 หจก. เด่นห้าปิโตรเล่ียม 700.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

25 จดัซ้ือน ้ าด่ืม จ านวน 4 ถงั/4 ลงั (สถานีวทิยฯุ 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) 

เฉพาะเจาะจง 
  

            280.00  
  

  -  
  

โรงน ้ าแขง็เค.ที.-สบาย  
(ส านกังานใหญ่) 

            280.00  
  

โรงน ้ าแขง็เค.ที.-สบาย  
(ส านกังานใหญ่) 

          280.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
 

26 จดัซ้ือ จ านวน 3 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัน่าน) 
 - กระดาษ A4 จ านวน 1 กล่อง 
 - กาวแท่ง จ านวน  หลอด 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 6 ลงั/4 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  

1,500.00  
  
  
  

  -   
  
  
  

  
 
ร้านรวมมิตรสรรพวินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพวินคา้ 
นางภทัรวรินทร์ หงษดี์ 

  
             

550.00  
              80.00  
            330.00  

  
 
ร้านรวมมิตรสรรพวินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพวินคา้ 
นางภทัรวรินทร์ หงษดี์ 

  
               

550.00  
            80.00  

330.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

27 จดัซ้ือ จ านวน 8 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัล าปาง) 
 - กระดาษ A4 จ านวน 1 รีม 
  
 - เทปใส จ านวน 2 มว้น 
  
 - กระดาษช าระ จ านวน 1 แพค็ 
  
 - ซองน ้ าตาล จ านวน 1 แพค็ 
  
 - น ้ ายาถูพื้น จ านวน 2 ถุง 
  
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า จ  านวน 2 ขวด 
  
 - ซีดี จ  านวน 1 แพค็ 
- ซองใส่ซีดี จ  านวน 1 แพค็ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 910.00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 สาขาล าปาง 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 สาขาล าปาง 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 สาขาล าปาง 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 สาขาล าปาง 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 สาขาล าปาง 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 สาขาล าปาง 
นายปรียวศิว ์อภิวงคก์องแกว้ 
นายปรียวศิว ์อภิวงคก์องแกว้ 

  
             

130.00  
  

70.00  
  

            160.00  
  

              40.00  
  

            120.00  
  

            120.00  
  

            210.00 
30.00                

  
 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 สาขาล าปาง 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 สาขาล าปาง 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 สาขาล าปาง 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 สาขาล าปาง 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 สาขาล าปาง 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 สาขาล าปาง 
นายปรียวศิว ์อภิวงคก์องแกว้ 
นายปรียวศิว ์อภิวงคก์องแกว้ 

  
 

130.00 
  
            70.00  
  
          160.00  
  
            40.00  
  
          120.00  
  
            20.00  
  
          210.00 
            30.00   

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

28 จดัซ้ือ จ านวน 6 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัพะเยา) 
 - กระดาษ A4 จ านวน 4 รีม 
 - ถุงใส่ขยะ จ านวน 2 ห่อ 
 - สเปรยป์รับอากาศ จ านวน 2 ขวด 
 - ซองขวาง จ านวน 2 ห่อ 
 - ซองน ้ าตาลA4 จ านวน 2 ห่อ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
 

1,340.00  
  
  
  
  
  

  -   
  
  
  
  
  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่  

  
             

480.00  
            150.00  
            150.00  
            120.00  
            100.00  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่  

  
               

480.00  
          150.00  
          150.00  
          120.00  
          100.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - น ้ าด่ืม จ านวน 17 ถงั    หจก. เมาน์เทนเฟรช 
ภูกามยาว (ส านกังานใหญ่) 

            340.00  
 

หจก. เมาน์เทนเฟรช 
ภูกามยาว (ส านกังานใหญ่) 

          340.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
 

29 จดัซ้ือ จ านวน 8 รากยาร (สถานิวิทยฯุ 
จงัหวดัขอนแก่น) 
 - คลิปด า ONE#25 MM จ านวน 5 กล่อง 
 - คลิปด า ONE#19 MM จ านวน 5 กล่อง 
 - ซองขยายขา้ง KA/ONE จ านวน 5 แพค็ 
 - ถ่าน PANASONIC ALKALINE/AA 
จ านวน 5 แพค็ 
 - ถ่าน PANASONIC ALKALINE/AAA 
จ านวน 3 แพค็ 
 - เคร่ืองเจาะกระดาษ ONE จ านวน 1 เคร่ือง 
 - หมึกเติมแท่น HORSE จ านวน 2 กล่อง 
 - ตรายางหมึกในตวั ONE#ตรวจแลว้ 
จ านวน 1 ช้ิน 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  

2,260.00  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
 
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
 
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  

  
             

100.00  
           175.00  
         1,000.00  
            400.00  

             
240.00  

             
200.00  

              30.00  
            115.00  

  
 
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
 
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
 
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  

  
             

100.00  
175.00  

1,000.00  
400.00  

             
240.00  

             
200.00  
30.00  

          115.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

30 จดัซ้ือ จ านวน 12 รายการ (สถานีวทิยฯุ 
จงัหวดัสกลนคร) 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 15 ถงั 
 - น ้ าด่ืมแพค็เล็ก จ านวน 10 แพค็ 
 - สเปรยด์บักล่ิน จ านวน 3 กระป๋อง 
 - กอ้นดบักล่ิน จ านวน 2 กล่อง 
 - สเปรยก์ าจดัแมลง จ านวน 1 กระป๋อง 
 - กระดาษช าระ จ านวน 1 แพค็ 
 - น ้ ายาท าความสะอาดพื้น จ านวน 1 ขวด 
- น ้ ายาท าความสะอาดห้องน ้ า จ านวน 1 ขวด 
 - สก๊อตไบร์ท จ านวน 2 ช้ิน 
 - น ้ ายาลา้งจาย จ านวน 1 แพค็ 
 - กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 5 รีม 
 - โพรเทคส์ จ านวน 1 ขวด 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
 

         2,749.00  
  
  
  

  -   
  
  
  

  
 
น ้ าด่ืมค าสะอาด 1 
น ้ าด่ืมค าสะอาด 1 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

  
             

150.00  
            450.00  
            360.00  
              70.00  
            150.00  
             79.00  
            130.00  

120.00  
              60.00  
              90.00  
            600.00  
            190.00 

  
 
น ้ าด่ืมค าสะอาด 1 
น ้ าด่ืมค าสะอาด 1 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

  
               

150.00  
          450.00  
          360.00  
            70.00  
          150.00  
          379.00  
          130.00 

120.00  
            60.00  
            90.00  
          600.00  

190.00   

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 
 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

 
-8- 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

31 จดัซ้ือและจดัจา้ง จ านวน 14 รายการ (สถานี
วทิยฯุ จงัหวดัอุดรธานี) 
 - กระดาษ A4 จ านวน 2 กล่อง 
 - กาวแท่ง จ านวน 1 ช้ิน 
 - เทปใส จ านวน 1 ช้ิน 
 - แม็กซ์ จ านวน 1 อนั 
 - ลวดเยบ็กระดาษ จ านวน 1 ช้ิน 
 - สมุดปกแขง็ จ  านวน 1 แพค็ 
 - กระดาษทิชชู่ จ  านวน 1 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งจาน จ านวน 1 ช้ิน 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า จ  านวน 1 ช้ิน 
 - สบู่ลา้งมือ จ านวน 1 ช้ิน 
 - ถุงด า จ  านวน 1 แพค็ 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 8 ถงั 
 - บอร์ดรายช่ือผูบ้ริหาร จ านวน 1 งาน 
 - หลอดไฟ LED 15W จ านวน 4 ช้ิน 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2,864.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
น ้ าด่ืมโฮลีโปรดกัส์ 
ร้านป้าย HD (นายสัญชยั แซ่ล้ี) 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อุดมไลทต้ิ์ง 

  
          

1,100.00  
65.00  

200.00  
90.00  
60.00  
90.00  
74.00  
25.00  
47.00  
35.00  
52.00  

120.00  
500.00  
396.00  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
น ้ าด่ืมโฮลีโปรดกัส์ 
ร้านป้าย HD (นายสัญชยั แซ่ล้ี) 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อุดมไลทต้ิ์ง 

  
            

1,100.00  
65.00  

200.00  
90.00  
60.00  
90.00  
74.00  
25.00  
47.00  
35.00  
52.00  

120.00  
500.00  
396.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

32 จดัซ้ือน ้ าด่ืม จ านวน 12 ถงั (สถานีวทิยฯุ 
จงัหวดัมหาสารคาม) 

เฉพาะเจาะจง 300.00    -   ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 300.00  ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 300.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

33 จดัซ้ือ จ านวน 8 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดันครพนม) 
 - กาวแท่ง จ านวน 1 แท่ง 
 - กระดาษช าระ จ านวน 1 แพค็ 
 - สบู่เหลวลา้งมือ จ านวน 1 ขวด 
 - น ้ ายาถูพื้น จ านวน 1 ขวด 
 - สเปรยป์รับอากาศ จ านวน 1 กล่อง  
 - ม็อบถูพื้น จ านวน 1 ดา้ม 
 - แปรงขดัพื้น/ผนงั จ านวน 1 ดา้น 
- เทปกาวกระดาษยน่ จ านวน 3 มว้น 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  

1,608.00  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
             

100.00  
300.00  
250.00  
120.00  
120.00  
429.00  
79.00 

210.00 

  
 
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
               

100.00  
300.00  
250.00  
120.00  
120.00  
429.00  
79.00  

210.00   

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 
 
 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

34 จดัซ้ือ จ านวน 4 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัหนองคาย) 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 10 ถงั 
 - น ้ าด่ืมแพค็ จ านวน 3 แพค็ 
 - กล่องล้ินชกัใส่เอกสาร จ านวน 1 ช้ิน 
 - กระดาษทิชชู่ จ  านวน 3 แพค็ 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

1,157.00  
  
  
  
  

  -   
  
  
  
  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

  
             

290.00  
153.00  
429.00  
285.00  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

  
               

290.00  
153.00  
429.00  
285.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

35 จดัซ้ือน ้ าด่ืม จ านวน 13 ถงั (สถานีวทิยฯุ 
จงัหวดัเลย) 

เฉพาะเจาะจง 260.00    -  ห้างหุ้นส่วนจ ากดัปราณีนิว ส านกังานใหญ่ 260.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากดัปราณีนิว ส านกังานใหญ่ 260.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

36 จดัซ้ือ จ านวน 9 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดันครราชสีมา) 
 - น ้ าด่ืมเปล่ียนขวด จ านวน 10 ลงั 
 - ค่า CD-R-HP  
 - ค่า DVD-HP  
 - กระดาษถ่ายเอกสาร  
 - ซองน ้ าตาลขนาด A4 
 - ซองน ้ าตาลเล็กขนาด 6x9 
 - ซองน ้ าตาลขนาด 11x17 
 - กาว UHU 
 - เทปใส 3/4 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,531.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
ร้านภาคภูมิการคา้ (ส านกังานใหญ่) 
ร้านนก ไอ.ที.อินเตอร์เนชนัแนล 
ร้านนก ไอ.ที.อินเตอร์เนชนัแนล 
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์

  
             

730.00  
500.00  
290.00  
525.00  
80.00  
60.00  

120.00  
170.00  
56.00  

  
 
ร้านภาคภูมิการคา้ (ส านกังานใหญ่) 
ร้านนก ไอ.ที.อินเตอร์เนชนัแนล 
ร้านนก ไอ.ที.อินเตอร์เนชนัแนล 
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์

  
               

730.00  
500.00  
290.00  
525.00  
80.00  
60.00  

120.00  
170.00  
56.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

37 จดัซ้ือ จ านวน 6 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัศรีสะเกษ) 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 5 ลงั 
 - กระดาษ A4 PENQUIN 70 แกรม จ านวน 2 รีม 
 - กระดาษ A4 IDEA 80 แกรม จ านวน 2 รีม 
 - ฟองน ้ าใยขดัแพค็คู่ จ านวน 1 แพค็  
 - ซันไลค ์เลมอน จ านวน 1 ขวด 
 - หลอดแอลอีดี จ านวน 1 ช้ิน 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  

986.00  
  
  
  
  
  
  

  -   
  
  
  
  
  
  

  
 
บจ. มาลีธารทิพย ์
บมจ.  บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ.  บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ.  บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ.  บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

 
  

325.00  
190.00  
224.00  
29.00  
59.00  

159.00  

  
 
บจ. มาลีธารทิพย ์
บมจ.  บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ.  บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ.  บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ.  บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

  
               

325.00  
190.00  
224.00  
29.00  
59.00  

159.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

38 จดัซ้ือ จ านวน 4 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัชยัภูมิ) 
 - แปรงขดัห้องน ้ า จ  านวน 1อนั 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 12 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  

830.00  
  
  
  

  -  
  

  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ร้านปรียารัตน์ (น ้ าแขง็นอ้งดรีม&นอ้งดรีม 
มินิมาร์ท)  

  
100.00  
240.00 

  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ร้านปรียารัตน์ (น ้ าแขง็นอ้งดรีม&นอ้งดรีม 
มินิมาร์ท)  

  
100.00  
240.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - CD จ านวน 1 แพค็ 
 - ซองใส่ CD จ านวน 1 แพค็ 

    ร้าน ส.สายศรี สเตชัน่เนอร่ี(ส านกังานใหญ่) 
ร้าน ส.สายศรี สเตชัน่เนอร่ี(ส านกังานใหญ่) 

400.00  
90.00 

ร้าน ส.สายศรี สเตชัน่เนอร่ี(ส านกังานใหญ่) 
ร้าน ส.สายศรี สเตชัน่เนอร่ี(ส านกังานใหญ่) 

400.00  
90.00   

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

39 จดัซ้ือและจดัจา้ง จ านวน 4 รายการ (สถานี
วทิยฯุ จงัหวดัสุรินทร์) 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 2 ลงั 
 - แปรงขดัห้องน ้ า จ  านวน 2 ดา้ม 
 - จา้งท าความสะอาด จ านวน 1 คน 
 - จา้ง รปภ. จ านวน 1 คน 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  

8,890.00  
  
  
  
  

 -  
  
  
  
  

  
 
บมจ. เสริมสุข  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
นางสาวชญานิน ทบัมะเริง 
นายยศ มีธรรม 

  
             

280.00  
310.00  

3,300.00  
5,000.00  

  
 
บมจ. เสริมสุข  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
นางสาวชญานิน ทบัมะเริง 
นายยศ มีธรรม 

  
               

280.00  
310.00  

3,300.00  
5,000.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

40 ขดัซ้ือ จ านวน 12 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัอุบลราชธานี) 
 - น ้ ายาถูพื้น จ านวน 1 ขวด 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า จ  านวน 1 ขวด 
 - น ้ ายาลา้งจาน จ านวน 1 แพค็ 
 - กระดาษ A4 80 แกรม จ านวน 5 รีม 
 - ถุงขยะ 28x36 จ านวน 1 แพค็ 
 - ถุงขยะ 22x26 จ านวน 1 แพค็ 
 - กระดาษช าระ จ านวน 1 แพค็ 
 - กาวน ้ า จ  านวน 1 แพค็ 
 - ไมก้วาด จ านวน 1 อนั 
 - น ้ าด่ืมถว้ย 229 มล.x12 ถ. จ านวน 2 ลงั 
 - CD จ านวน 3 หลอด 
 - หมึกเติม Brother 1810 จ านวน 2 อนั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3,496.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
ร้านสยามคูณอนันต ์
หจก. ดูคอมพิวเตอร์เซอร์วสิ 

  
             

109.00  
165.00  
79.00  

540.00  
79.00  
79.00  

239.00  
69.00  

199.00  
218.00  
720.00  

1,000.00  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
ร้านสยามคูณอนันต ์
หจก. ดูคอมพิวเตอร์เซอร์วสิ 

  
               

109.00  
165.00  
79.00  

540.00  
79.00  
79.00  

239.00  
69.00  

199.00  
218.00  
720.00  

1,000.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

41 จดัซ้ือ จ านวน 7 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัยโสธร) 
 - น ้ ายาถูพื้น จ านวน 1 ขวด 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า จ  านวน 1 ขวด 
 - น ้ ายาลา้งจาน จ านวน 1 แพค็ 
 - ถุงขยะ 28x36 จ านวน 1 แพค็ 
 - ถุงขยะ 22x26 จ านวน 1 แพค็ 
 - กระดาษช าระ จ านวน 1 แพค็ 
 - น ้ าด่ืมถว้ย 229 มล.x12 ถ. จ านวน 2 ลงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  

968.00  
  
  
  
  
  
  
  

 - 
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  

  
             

109.00  
165.00  
79.00  
79.00  
79.00  

239.00  
218.00  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  

  
               

109.00  
165.00  
79.00  
79.00  
79.00  

239.00  
218.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

42 จดัซ้ือและจดัจา้ง จ านวน 3 รายการ (สถานี
วทิยฯุ จงัหวดับุรีรัมย)์ 
  - น ้ าด่ืม จ านวน 20 ถงั 
 - จา้ง รปภ. จ านวน 1 คน 
 - จา้งท าความสะอาด จ านวน 1 คน 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  

9,300.00  
  
  
  

 -  
  
  
  

  
 
โรงผลิตน ้ าด่ืมทวทิีพย ์
นายสมจิต กองสุข 
นางสาวกนกวรรณ ไชยเขตต ์

  
             

300.00  
5,000.00  
4,000.00  

  
 
โรงผลิตน ้ าด่ืมทวทิีพย ์
นายสมจิต กองสุข 
นางสาวกนกวรรณ ไชยเขตต์ 

  
               

300.00  
5,000.00  
4,000.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

43 จดัซ้ือ จ านวน 8 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดัสุราษฎธ์านี) 
 - กาว UHU จ านวน 2แพค็ 
 - กระดาษ Double A จ านวน 1 ลงั 
 - กระดาษทิชชู่ จ  านวน 1 แพค็ 
 - ถ่าน 2 A/3A 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิง 2 รายการ (เคร่ืองตดัหญา้ 
และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า) 
 - น ้ าหมึกปร้ินท ์Canon จ านวน 1 ลงั 
 - ถงัเก็บน ้ าชกัโครก จ านวน 1 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  

5,400.00  
  
  
  
  
  
  
  

 - 
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ก.บายพาส  
 
ร้านเอ็มพี ปร้ินเตอร์เซอร์วสิ 
นายมานพ เทการ 

  
             

340.00  
570.00  
390.00  
500.00  

1,300.00  
 

500.00  
1,800.00  

  
 
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ออฟฟิช คลบั (ไทย)  
บจ. ก.บายพาส  
 
ร้านเอ็มพี ปร้ินเตอร์เซอร์วสิ 
นายมานพ เทการ 

  
               

340.00  
570.00  
390.00  
500.00  

1,300.00 
  

500.00  
1,800.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

44 จดัซ้ือ จ านวน 9 รายการ (สถานีวิทยฯุ 
จงัหวดักระบ่ี) 
 - แผน่ CD-R จ านวน 3 กล่อง  
 - เทปใส จ านวน 12 มว้น 
 - กระดาษ A4 จ านวน 1 ลงั 
 - ซองขาวพบั 2 จ านวน 2 แพค็ 
 - ลวดเสียบกระดาษ จ านวน 12 กล่อง 
 - ท่ีเจาะรูกระดาษ จ านวน 1 เคร่ือง 
 - กาว จ านวน 4 หลอด 
 - ซองขยายขา้ง A4 จ านวน 1 แพค็ 
 - น ้ าด่ืมถงัใหญ่ จ านวน 10 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3,215.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
น ้ าด่ืมมโนสม 

  
          

1,050.00  
420.00  
550.00  
150.00  
120.00  
195.00  
300.00  
300.00  
130.00  

  
 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
ร้านเส็งไทยเคร่ืองเขียน 
น ้ าด่ืมมโนสม 

  
            

1,050.00  
420.00  
550.00  
150.00  
120.00  
195.00  
300.00  
300.00  
130.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

45 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง (เคร่ืองก าเนินไฟฟ้า) 
(สถานิวทิยฯุ จงัหวดัชุมพร) 

เฉพาะเจาะจง 3,000.00   - หลงัสวนปิยะแก๊ส 3,000.00  หลงัสวนปิยะแก๊ส 3,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

46 จดัซ้ือ 4 รายการ (สถานีวทิยฯุ จงัหวดัพทัลุง) 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 28 ถงั 
 - กระดาษช าระ จ านวน 2 แพค็ 
- น ้ ายาลา้งห้องน ้ า จ  านวน 1 แกลลอน 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  

1,051.00  
  
  
  

-  
ร้านน ้ าด่ืมป่ินทิพยพ์านิช 
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์

             
336.00  
280.00  
250.00 

 
ร้านน ้ าด่ืมป่ินทิพยพ์านิช 
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์

               
336.00  
280.00  
250.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - น ้ ายาท าความสะอาดพื้น จ านวน 1 
แกลลอน 

     ร้านวชิญาพาณิชย ์ 185.00   ร้านวชิญาพาณิชย ์  185.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

47 จดัซ้ือ และจดัจา้ง 10 รายการ (สถานีวทิยฯุ 
จงัหวดัตรัง) 
 - กระดาษ A4 จ านวน 1 ลงั 
 - ซองเอกสารน ้ าตาลขยาย A4 จ านวน 30 ซอง 
 - ซองเอกสารน ้ าตาลไม่ขยาย A4 จ านวน 30 ซอง 
 - แผน่ซีดี จ  านวน 1 หลอด 
 - คลิปด าเบอร์ 110 จ านวน 2 กล่อง 
 - ลอดเสียบกระดาษ จ านวน 1 กล่อง 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 20 ถงั 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิง (เคร่ืองตดัหญา้)  
จ านวน 1 แกลลอน 
 - ลา้งเคร่ืองปรับอากาศห้องส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง 
 - ลา้งเคร่ืองปรับอากาศห้องนายสถานีฯ 
จ านวน 1 เคร่ือง 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2,928.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
ทบัเท่ียงตรังทิพย ์
หจก. ยิง่ทรัพยเ์จริญ 
 
หจก. ไฮ-ไฟ แอร์ แอนด ์เซอร์วสิ 
 
หจก. ไฮ-ไฟ แอร์ แอนด ์เซอร์วสิ 

  
             

540.00  
90.00  
90.00  

300.00  
72.00  
80.00  

400.00  
500.00  

             
428.00  

             
428.00  

  
 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
ทบัเท่ียงตรังทิพย ์
หจก. ยิง่ทรัพยเ์จริญ 
 
หจก. ไฮ-ไฟ แอร์ แอนด ์เซอร์วสิ 
 
หจก. ไฮ-ไฟ แอร์ แอนด ์เซอร์วสิ 

  
               

540.00  
90.00  
90.00  

300.00  
72.00  
80.00  

400.00  
500.00  

               
428.00  

               
428.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

48 จดัซ้ือ 5 รายการ (สถานีวทิย ุจงัหวดั
นครศรีธรรมราช) 
 - ซองน ้ าตาล KB 6.375x9  
 - ซองน ้ าตาล KB/BA 9x12.75 
 - ถุงด า  
 - ลวดเยบ็ 
 - น ้ าด่ืม 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  

610.00  
  
  
  
  

  

 -  
  
  
  
  

  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
นายอุทิศ ยอดสมทัร 

  
             

110.00  
145.00  
125.00  
80.00  

150.00  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
บมจ. สยามแม็คโคร  
นายอุทิศ ยอดสมทัร 

  
               

110.00  
145.00  
125.00  
80.00  

150.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
49 

ฝ่ายจัดซ้ือ 
จา้งท านามบตัรคุณเขมทตัต ์พลเดช (2 หนา้) 
พร้อมรายละเอียด จ านวน 300 ใบ 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
         1,605.00  

 
 - 

 
หจก.ธรรกมลการพิมพ ์

      
    1,605.00  

 
หจก.ธรรกมลการพิมพ ์

    
    1,605.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

50 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลางและรถเฉพาะกิจ จ านวนประมาณ 
6,900 ลิตร ประจ าเดือนมกราคม 2563 

เฉพาะเจาะจง 200,000.00   178,721.00  บมจ. ปตท       178,721.00  บมจ. ปตท     178,721.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี ท.001/2563 

 
 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคดัเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

51 จดัซ้ืออุปกรณ์ดบัเพลิงและบรรจุน ้ ายา
ดบัเพลิง ณ ท่ีท าการ บมจ. อสมท 

เฉพาะเจาะจง        90,495.25     90,495.25  บจ. ไฟร์คิลเล่อร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ 90,495.25  บจ. ไฟร์คิลเล่อร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ 90,495.25  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

52 จดัซ้ือของ Premium ส าหรับมอบให้ลูกคา้
ในเทศกาลปีใหม่ 2563 จ านวน 4 รายการ 
 - แกว้น ้ าเก็บความร้อน-ความเยน็ ขนาด 670 
มิลลิลิตร จ านวน 91 ใบ 
 - หมอนรองคอเม็ดบีท ปลอกผา้ Spendex 
จ านวน 192 ใบ 
- กระเป๋าถือ (แบบท่ี 1) ขนาด 48x14x31 
เซ็นติเมตร จ านวน 180 ใบ 
 - กระเป๋าถือ (แบบท่ี 2) ขนาด 48x14x41 
เซ็นติเมตร จ านวน 120 ใบ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
          

49,595.02 
  

49,921.92  
  

72,000.00  
 (ไม่มีภาษี)  
48,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
          

49,595.02  
 

   49,921.92  
  

72,000.00  
 (ไม่มีภาษี)  
48,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
 
บจ. ล็อก แอนด ์ล็อก  
(ประเทศไทย)  
บจ. ดิ แอมเบอร์ อินเตอร์  
เนชัน่แนล  
นายพจน์ เขียวชะอุ่ม 
  
นายพจน์ เขียวชะอุ่ม 
  

  
          

49,595.02  
  

 49,921.92  
  

72,000.00  
 (ไม่มีภาษี)  
48,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
 
บจ.ล็อก แอนด ์ล็อก  
(ประเทศไทย)  
บจ. ดิ แอมเบอร์ อินเตอร์  
เนชัน่แนล  
นายพจน์ เขียวชะอุ่ม 
  
นายพจน์ เขียวชะอุ่ม 
  

  
          

49,595.02  
 

49,921.92  
  

72,000.00  
 (ไม่มีภาษี)  
48,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

 
 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี ท.002/2563 
 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี ท.003/2563 
 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี ท.004/2563 
 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี ท.004/2563 
 

53 จดัซ้ือ Power Bank 10,000 Mah. รุ่น E41 
จ านวน 300 ตวั ส าหรับเป็นของท่ีระลึกงาน
ครบรอบบ่ายน้ีมีค  าตอบ 22 ปี 

เฉพาะเจาะจง 99,510.00    99,510.00  หจก. อิสเทิน เวนิส 99,510.00  หจก. อิสเทิน เวนิส 99,510.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

54 จา้งท าตรายางมีกรอบ จ านวน 1 อนั เฉพาะเจาะจง 374.50  - ร้านคิว ปร้ินทต้ิ์ง แอนด ์บิสซิเนส 
ประชาสงเคราะห์ 

374.50 ร้านควิ ปร้ินทต้ิ์ง แอนด ์บิสซิเนส 
ประชาสงเคราะห์ 

374.50 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

55 จา้งท าป้ายประชาสัมพนัธ์ Backdrop และ
ป้าย Roll Up จ านวน 2 รายการ 
 - ป้าย Backdrop ขนาด 3x3 หนา้ตรง โครง
อลูมิเนียม แบบ 1 หนา้ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด 
 - ป้าย Roll Up พร้อมงานพิมพ ์จ านวน 2 ชุด 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

       25,000.00  
  
  

   11,063.80  
  
  

  
 
บจ.ทีเอส พร้ินต้ิง มีเดีย  
 
 
บจ.ทีเอส พร้ินต้ิง มีเดีย 

  
            

9,052.20  
             
 

2,011.60  

  
 
บจ.ทีเอส พร้ินต้ิง มีเดีย  
 
 
บจ. ทีเอส พร้ินต้ิง มีเดีย  

  
            

9,052.20  
             
 

2,011.60  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
56 จา้งท านามบตัร ผช.กก.ผอ.ใหญ่  

ส านกัวศิวกรรมโครงข่าย จ านวน 100 ใบ 
เฉพาะเจาะจง 535.00  - หจก. ธรรกมลการพิมพ ์ 535.00 หจก.ธรรกมลการพิมพ ์ 535.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

57 จา้งท านามบตัร ผอ.ฝ่ายคล่ืนวิทย ุFM 95 
MHz จ านวน 100 ใบ 

เฉพาะเจาะจง 535.00 - หจก.ธรรกมลการพิมพ ์ 535.00 หจก.ธรรกมลการพิมพ ์ 535.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

58 จา้งท านามบตัร ผอ.ฝ่ายส่ือสารองคก์รและ
กิจการเพื่อสังคม จ านวน 100 ใบ 

เฉพาะเจาะจง 535.00  - หจก.ธรรกมลการพิมพ ์ 535.00 หจก.รรกมลการพิมพ  ์ 535.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

59 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ดบัเพลิง และบรรจุน ้ ายา
ดบัเพลิง ณ ที่ท  าการ บมจ. อสมท 

เฉพาะเจาะจง 
  

      90,495.25  
  

   90,495.25  
  

บจ. ไฟร์คิลเล่อร์ เอ็นจิเนียร่ิง  
แอนด ์เซอร์วสิ 

90,495.25 
  

บจ. ไฟร์คิลเล่อร์ เอ็นจิเนียร่ิง  
แอนด ์เซอร์วสิ  

     90,495.25 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
 

 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

60 จดัซ้ือหมึกส าหรับเคร่ือง Printer ยีห่้อ Epson 
รุ่น L300 (ชนิดน ้ า) จ  านวน 4 รายการ 
 - สีด า 70 ml จ านวน 20 ขวด 
  
 - สีฟ้า 70 ml จ านวน 10 ขวด 
  
  - สีชมพ ู70 ml จ านวน 10 ขวด 
  
 - สีเหลือง 70 ml จ านวน 20 ขวด 
  

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       12,600.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   12,600.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. โฟนิกซ์  
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่  
บจ. โฟนิกซ์  
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. โฟนิกซ์  
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ.  โฟนิกซ์  

  
            

4,033.90  
         3,852.00  
         2,016.95  

 1,926.00  
2,016.95  
1,926.00  
4,033.90  
3,852.00  

  
 
บจ. โฟนิกซ์ 
  
บจ. โฟนิกซ์ 
  
บจ. โฟนิกซ์  
 
บจ. โฟนิกซ์ 
  

  
            

3,852.00  
  

1,926.00  
  

 1,926.00  
 

3,852.00  
  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

61 จา้งซ่อมมอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ และติดตั้ง
อะไหล่ดกัน ้ ามนัมอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ 
จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 
 

94,802.00  
  

   94,802.00  
  

หจก. ไอ.เอส.อิส สยามเซอร์วสิ 
หจก. เกิดทรัพย ์แอร์เซอร์วสิ และวศิวกรรม 

101,650.00  
94,802.00  

หจก. เกิดทรัพย ์แอร์เซอร์วสิ และวศิวกรรม 
  

94,802.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
 

62 จดัซ้ือของ Premium ส าหรับเป็นชองขวญัปี
ใหม่ ประจ าปี 2563 ของคล่ืนวทิย ุFM 107 
MHz จ านวน 2 รายการ 
 - ถุงผา้แคนวาส สีด า พร้อมกระดาษคาด 
สกรีนโลโก ้Met 107 MHz จ านวน 500 ชุด 
  - ถุงผา้สปันบอนด์ สกรีนโลโก ้Met 107 
MHz จ านวน 500 ใบ 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

  
    
 

       97,102.50  
         

16,000.00  
  

  
        
 

   97,102.50  
  

   16,000.00  
  

  
 
 
หจก. อิสเทิน เวนิส 
บจ. ทูบิชอินเตอร์เทรด 
ร้านเจบี & คุณพชัร 
หจก. อิสเทิน เวนิส 

  
           
 

97,102.50 
107,535.00 

16,000.00 
20,865.00  

  
 
 
หจก. อิสเทิน เวนิส 
  
ร้านเจบี & คุณพชัร 
  

  
           
 

97,102.50  
          

16,000.00  
  

  
 
 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

  
 
 
ใบสั่งซ้ือเลขท่ี ท. 010/2563 
  
ใบสั่งซ้ือเลขท่ี ท. 009/2563 
  

63 จดัซ้ือวสัดุช่างเขา้คลง้ จ  านวน 5 รายการ 
 - หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นท ์18 W./840 Cool 
White ยีห่้อ Philips รุ่น TL-D จ านวน 100 ดวง 
 
   - เทปผา้ชนิดดกัเทปสีเทา ขนาด 2 น้ิว ยาว 
50 YDS ยีห่้อ TIP TAPE จ านวน 60 มว้น 
 
- เทปผา้ชนิดดกัเทปสีเทา ขนาด 2.5 น้ิว ยาว 
50 YDS ยีห่้อ TIP TAPE จ านวน 60 มว้น 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  

29,536.28  
  
  
  
  
  
  

26,354.10  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ทูซีบรอดคาส  
บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพร์ส 
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่  
บจ. ทูซีบรอดคาส  
บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพร์ส  
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่  
บจ. ทูซีบรอดคาส  
บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพร์ส 
 

  
4,280.00  
6,313.00  
5,564.00  
7,575.60  
7,704.00  

  -  
9,630.00  

10,272.00  
  -   

 

  
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่  
 
 
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่  
 
 
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่  
 
 

  
4,280.00  

  
  

7,575.60  
  
  

9,630.00  
 
  

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
   

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 
 

  
ไม่มี 

  
   

ไม่มี 
  
  

 ไม่มี 
 
 

 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - น ้ ายาลา้งคอนแทค สีแดง ขนาด 200 ml. 
ยีห่้อ PERFECTS จ านวน 24 กระป๋อง 
 
  - Starter รุ่น S10-P (ใชไ้ด ้4-65 W) ยีห่้อ 
Philips จ านวน 200 ตวั 
 

   บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่  
บจ. ทูซีบรอดคาส  
บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพร์ส 
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่  
บจ. ทูซีบรอดคาส  
บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพร์ส 

2,439.60  
3,107.28  
3,595.20  
1,979.50  
2,140.00  
2,140.00 

บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่  
 

 
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่  
 

2,439.60  
  
  

1,979.50 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  
   

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
  
   

ไม่มี 
 

64 จา้งบริการรับ-ส่งเอกสาร/พสัดุ (ประมาณ 
800 จุด) ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 
จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 90,950.00    -  หจก. บี แอนด ์ที เอ็กซ์เพรส 86,416.00  หจก. บี แอนด ์ที เอ็กซ์เพรส 86,416.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี ท.012/2563 

65 จา้งก่อสร้างโรงอาหารสวสัดิการ และ
ปรับปรุงท่อน ้ าดีของอาคารอ านวยการ 1  
จ านวน 1 งาน 
  
  
  
  

ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 
  
  
  
  

2,675,000.00  
  
  
  
  
  
  

2,653,000.00  
  
  
  
  
  
  

บจ. เค เอ็น เทค  
บจ.โอเบ เอ็นจิเนียร่ิง  
บจ. พี.เอส. เพาเวอร์ลายส์ 
บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพร์ส  
บจ. เวร์ิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชัน่  
บจ.จ าเป็นตอ้งก่อสร้าง  

2,335,000.00  
2,470,000.00  
2,527,355.89  
2,637,798.12  
2,652,998.07  

  
2,675,000.00  

บจ. เค เอ็น เทค  
  
  
  
  
  
  

2,335,000.00  
  
  
  
  
  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  
  
  
  
  
  

สัญญาจา้งก่อสร้าง 
เลขท่ี 006/2563 

  
  
  
  
  

66 จา้งท าหนงัสือรายงานความย ัง่ยนื ประจ าปี 
2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 74,900.00  60,000.00  บจ. แกรนดพ์อ้ยท ์ 60,000.00  บจ. แกรนดพ์อ้ยท ์ 60,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

67 จดัซ้ือวสัดุส านกังานเขา้คลงั จ านวน 7 
รายการ 
 - กรรไกรขนาด 8 น้ิว ตราชา้ง รุ่น OFB480 
0นวน 36 อนั 
  - เหล็กหนีบสีด าขนาดกลาง เบอร์ 10 ใบพิ์  
จ  านวน 500 กล่อง 
  - ตะแกรงเหล็กใส่เอกสาร #88 ออร์กา้ 
จ  านวน 20 ใบ 
  - ท่ีถอดลวดเยบ็กระดาษชนิดกา้มปู แซน
โก ้1029B จ านวน 30 อนั 
  - ไมบ้รรทดัพลาสติก 12 น้ิว ยีห่้อดาตา้ 
จ านวน 60 อนั 
  - สมุดเสนอเซ็น ตรากวาง จ านวน 50 เล่ม 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

73,808.60  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

73,808.60  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

บจ. ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย 
ร้านอาทรพาณิชย ์
บจ. ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย 
ร้านอาทรพาณิชย ์
บจ. ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย 
ร้านอาทรพาณิชย ์
บจ. ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย 
ร้านอาทรพาณิชย ์
บจ. ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย 
ร้านอาทรพาณิชย ์
บจ. ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย 
ร้านอาทรพาณิชย ์

  
 

914.85 
770.40  

7,704.00  
5,778.00  
1,706.65  
1,348.20  

321.00  
256.80  
208.65 
160.50 

5,336.63  
5,109.25   

 
  

ร้านอาทรพาณิชย ์
  
ร้านอาทรพาณิชย ์
  
ร้านอาทรพาณิชย ์
  
ร้านอาทรพาณิชย ์
  
ร้านอาทรพาณิชย ์

 
ร้านอาทรพาณิชย ์
 

  
               

770.40  
  

5,778.00  
  

1,348.20  
  

256.80  
  

160.50  
 

5,109.25  
 

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

  
 

ไม่มี 
  

ไม่มี 
  

ไม่มี 
  

ไม่มี 
  

ไม่มี  
 

ไม่มี 
 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

   - แฟ้มสันหนา 3 น้ิว 120F สีด า ตราชา้ง 
จ านวน 1,008 แฟ้ม 

    บจ. ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย 
ร้านอาทรพาณิชย ์

55,222.27  
55,006.56 

  
ร้านอาทรพาณิชย ์

  
55,006.56   

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
ไม่มี 

68 เช่าระบบบริหารการขายโฆษณา
สถานีโทรทศัน์ จ  านวน 1 งาน ระยะเวลา 1 
ปี (1 กุมภาพนัธ์ 2563 - 30 มกราคม 2564) 

เฉพาะเจาะจง 4,381,650.00 4,381,650.00 บจ. คลิกเน็กซ์  4,381,650.00 บจ. คลิกเน็กซ์  4,381,650.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาเช่าเลขท่ี 007/2563 

 
69 

ส านักทรัพยากรมนุษย์และบริการองค์กร 
จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ประจ าเดือนมกราคม 
2563 จ านวน 3 รายการ 
 - Amlopine 5 mg Z100x10 tab) จ านวน 6 กล่อง 
 - เจลลา้งมือ ขนาด 300 กรัม  
 - เจลลา้งมือ แกลลอน 3.8 ลิตร จ านวน 5 
แกลลอน 

 
เฉพาะเจาะจง 

  
  
  

 
50,000.00  

  
  
  

 
 -  
  
  
  

  
 
 
บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตรี 
บจ.เอนริช เมด 
บจ.เอนริช เมด 

  
             
 

5,400.00  
6,420.00  
5,350.00  

  
 
 
บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตรี 
บจ.เอนริช เมด 
บจ.เอนริช เมด 

  
            
 

 5,400.00  
6,420.00  
5,350.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
70 

ส านักวิศวกรรมโครงข่าย 
จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตใ์ชง้านท่ี
ศูนยว์ศิวกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
เฉพาะเจาะจง 
  

 
3,710.00  

  

 
3,710.00  

  

 
บจ. บริษทั เพชรแก่นนครปิโตรเลียม  
บจ. พี.เอส.วาย.ขอนแก่น 

 
2,160.00  
1,550.00  

 
บจ. บริษทั เพชรแก่นนครปิโตรเลียม  
บจ. พี.เอส.วาย.ขอนแก่น 

 
 2,160.00  
1,550.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

71 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับใชง้านท่ีศูนย์
วศิวกรรมภาคเหนือ 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์
  
  - น ้ ามนัส าหรับเคร่ืองตดัหญา้ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  

5,400.50  
  
  
  
  

5,400.50  
  
  
  
  

  
 
บจ. เชียงใหม่ลกัษณพงษ ์ 
บจ. พี เอส ที ไพรัชบริการ  
บจ. ทองปากน ้ าปิโตรเลียม  
บจ. ทองปากน ้ าปิโตรเลียม  

  
            

1,400.20  
1,500.00  
1,700.00  

800.30  

  
 
บจ. เชียงใหม่ลกัษณพงษ ์ 
บจ. พี เอส ที ไพรัชบริการ  
บจ. ทองปากน ้ าปิโตรเลียม  
บจ. ทองปากน ้ าปิโตรเลียม 

  
            

1,400.20  
1,500.00  
1,700.00  

800.30  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

72 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(แผนกซ่อมบ ารุง ศูนยว์ศิวกรรมภาคกลางฯ) 

เฉพาะเจาะจง 6,000.00  6,000.00  บมจ. ปตท.  6,000.00  บมจ. ปตท.  6,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

73 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยว์ศิวกรรมภาคกลางและภาคตะวนัออก) 

เฉพาะเจาะจง 6,000.00  6,000.00  สถานีบริการน ้ ามนั 6,000.00  สถานีบริการน ้ ามนั 6,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

74 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน  
11 รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัสระแกว้ 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  
 - กระดาษช าระ  
 - น ้ ายาลา้งจาน 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 
 - อะไหล่ม๊อบคลิป 12" 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 

12,220.00  
  
  
  
  

10,374.20  
  
  
  
  
  
  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  

  
            

7,440.00  
105.00  
202.00  
318.00  
198.00  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  

  
 

7,440.00  
105.00  
202.00  
318.00  
198.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - ลูกเหม็น 
 - ชุดตลบักอ้นดบักล่ิน 
 - ผงซักฟอก 
 - ฟองน ้ าใยขดั 
 - น ้ ายาท าความสะอาดพื้น 
 - น ้ าด่ืม 

เฉพาะเจาะจง 
 

12,220.00  
   

10,374.20  
  
  

 บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
หจก. คเณศเวชภณัฑ ์

            168.00  
            252.00  
            135.00  
              29.00  
           179.00  
         1,348.20  

บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  
หจก. คเณศเวชภณัฑ ์

 168.00  
252.00  
135.00  
29.00  

179.00  
1,348.20 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

75 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 6 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัระยอง 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานหาหนะ 
 - สายสัญญาณ จ านวน 8 เส้น 
 - แจค๊ XLR ผู ้จ  านวน 5 ตวั 
 - ปล๊กไมค ์จ านวน 10 ตวั 
 - สายสัญญาณสเตอร์ จ านวน 35 เมตร 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 10 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

         7,068.00  
  
 

     7,068.00  
  
  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
หจก. พฒันกิจระยอง เซลส์แอนดเ์ซอร์วสิ 
หจก. พฒันกิจระยอง เซลส์แอนดเ์ซอร์วสิ 
หจก. พฒันกิจระยอง เซลส์แอนดเ์ซอร์วสิ 
หจก. พฒันกิจระยอง เซลส์แอนดเ์ซอร์วสิ 
สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จ ากดั 

  
    
         4,598.00  

880.00  
 175.00  
 350.00  
 945.00  
 120.00  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
หจก. พฒันกิจระยองเซลส์แอนดเ์ซอร์วสิ 
หจก. พฒันกิจระยองเซลส์แอนดเ์ซอร์วสิ 
หจก. พฒันกิจระยองเซลส์แอนดเ์ซอร์วสิ 
หจก. พฒันกิจระยองเซลส์แอนดเ์ซอร์วสิ 
สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จ ากดั 

  
            

4,598.00 
880.00  
175.00  
350.00 
945.00  
120.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

76 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 15 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัสิงห์บุรี) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานหาหนะ 
 
 
  - น ้ าด่ืม จ านวน 10 ขวด 
 - แป๊ปประปา จ านวน 1 เส้น 
 - ใบเล่ือยตดัเหล็ก จ านวน 2 อนั 
 - ถุงมือผา้ จ านวน 1 โหล 
 - กุญแจ จ านวน 1 ลูก 
 - ชิลดท์อ้กซ์ จ านวน 1 กระป๋อง 
 - คิงสเลล่า จ านวน 1 ขวด 
 - ไมก้วาดทางมะพร้าว จ านวน 2 อนั 
 - ไมก้วาดดอกหญา้ จ านวน 2 อนั 
 - ไมก้วาดหยากไย ่จ านวน 1 อนั 
 - เชนไดร้ท จ านวน 1 ขวด 
 - สาย RCA 2 หัว จ  านวน 3 เส้น 
 - สาย RCA 3 หัว จ  านวน 2 เส้น 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10,744.05  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10,744.05  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บจ.  นิยมล านารายณ์ปิโตรเลียม 
หจก. กิตติรักษอ์อยล์ 
หจก. วบูิลยพ์าณิชย ์
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม 
บจ. ซีทูล ฮาร์ดแวร์ 
บจ. ซีทูล ฮาร์ดแวร์  
บจ. ซีทูล ฮาร์ดแวร์  
บจ. ซีทูล ฮาร์ดแวร์  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. คลงัวิทยาศึกษา  
บจ. คลงัวิทยาศึกษา  
บจ. ซีทูล ฮาร์ดแวร์  
มิตรสมยั ส านกังานใหญ่ 
มิตรสมยั ส านกังานใหญ่ 

  
            

1,400.00 
1,500.00 
4,500.00 

375.00  
920.00  

            100.00  
              90.00  

389.00  
139.00  

   109.00  
76.00  
96.00  
30.00  

            790.00  
            112.35  
             85.60 

  
 
บจ.  นิยมล านารายณ์ปิโตรเลียม 
หจก. กิตติรักษอ์อยล ์
หจก. วบูิลยพ์าณิชย ์
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม 
บจ. ซีทูล ฮาร์ดแวร์ 
บจ. ซีทูล ฮาร์ดแวร์  
บจ. ซีทูล ฮาร์ดแวร์  
บจ. ซีทูล ฮาร์ดแวร์  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. คลงัวิทยาศึกษา  
บจ. คลงัวิทยาศึกษา  
บจ. ซีทูล ฮาร์ดแวร์  
มิตรสมยั ส านกังานใหญ่ 
มิตรสมยั ส านกังานใหญ่ 

  
            

1,400.00             
1,500.00             
4,500.00                

375.00                
920.00                
100.00                  
90.00                

389.00                
139.00                
109.00                  
76.00                  
96.00                  
30.00                

790.00                
112.35                  
85.60                   

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - ตวัแปลงแจค๊ จ านวน 2 ตวั    มิตรสมยั ส านกังานใหญ่               32.10 มิตรสมยั ส านกังานใหญ่ 32.10 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

77 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 8 
รายการ  (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์
 - กระดาษถ่ายเอกสาร A4  
 - กระดาษทิชชู่ 
 - น ้ าด่ืม  
 - น ้ ายาท าความสะอาดพื้น 
 - ยางมะตอยส าเร็จรูป 
 - กาวปะเก็น 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  

9,578.00  
  
  
  
  
  
  
  
  

   9,578.00  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่  

  
 
            

3,000.00                
224.00                
255.00                
928.00                
486.00             

1,780.00                
229.00             

2,676.00  

  
 
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิว ซิสเทม  
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่  

  
 
            

3,000.00                
224.00                
255.00                
928.00                
486.00             

1,780.00                
229.00             

2,676.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

78 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัชุมพร) 

เฉพาะเจาะจง          5,500.20       5,500.20  สถานีบริการน ้ ามนั 5,500.20  สถานีบริการน ้ ามนั 5,500.20  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

79 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 25 
รายการ  (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ 
จงัหวดัระนอง) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - ปากกาเคมี 2 หัว น ้ าเงิน 
 - ลวดเยบ็ 
 - ปากกาลูกล่ืน 
 - กระดาษกาวในตวั 
 - ธงชาติ 
 - กระดาษทิชชู่ 
  - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองตดัหญา้ 5.50 ลิตร 
 - ยปิซั่มพิมพล์าย จ านวน 9 แผ่น 
 - หัวฝักบวัช าระ จ านวน 1 ชุด 
 - ปูนเสือ จ านวน 2 ถุง 
 - ทรายผวิ จ านวน 2 ถุง 
 - สีน ้ ามนั จ านวน 1 กระป๋อง 
 - ทินเนอร์ จ านวน 1 ขวด 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         6,866.20  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     6,866.20  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
หจก. ศูนยศึ์กษาและเคร่ืองเขียน 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. เทพศิรินทร์  
บจ. ไทยอุดม โฮมมาร์ท  
บจ.  ไทยอุดม โฮมมาร์ท  
บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  
บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  
บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  
บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  

  
  

            
4,000.00                  

45.00                  
42.00                  
20.00                  
65.00                  
70.00                

119.00                
150.00                
243.00                  
75.00                

290.00                
100.00                
150.00                  
50.00                 

  
  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
หจก. ศูนยศึ์กษาและเคร่ืองเขียน 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. เทพศิรินทร์  
บจ. ไทยอุดม โฮมมาร์ท  
บจ.  ไทยอุดม โฮมมาร์ท  
บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  
บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  
บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  
บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  

  
  
            

4,000.00                  
45.00                  
42.00                  
20.00                  
65.00                  
70.00                

119.00                
150.00                
243.00                  
75.00                

290.00                
100.00                
150.00                  
50.00   

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - อิฐ จ านวน 50 กอ้น 
 - แปรงทาสี จ านวน 1 อนั 
 - ทรายหล่อ จ านวน 4 ถุง 
 - ค้ิวเรียบ จ านวน 5 อนั 
 - วกิซอล จ านวน 1 ช้ิน 
 - ผลิตภณัฑถู์พื้น จ านวน 1 ช้ิน 
 - แปลงลา้งพื้น จ านวน 1 ช้ิน 
 - แปรงทรงเตารีดขนไนล่อน จ านวน 1 ช้ิน 
 - ลูกหอม จ านวน 1 ช้ิน 
 - ลูกเหม็น จ านวน 1 ช้ิน 
 - ค้ิวเรียบ จ านวน 2อนั 

         
  

บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  
บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  
บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  
หจก. พิศิษฐเ์ฟอร์นิเจอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
หจก. พิศิษฐเ์ฟอร์นิเจอร์ 

150.00                 
35.00                

160.00                
428.00                
159.00                
129.00                  
69.00                  
59.00                  
29.00                  
58.00                

171.20  

บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  
บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  
บจ. ศรชยัคา้วสัดุก่อสร้าง  
หจก. พิศิษฐเ์ฟอร์นิเจอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
หจก. พิศิษฐเ์ฟอร์นิเจอร์ 

 150.00                  
35.00                
160.00                
428.00                
159.00                
129.00                  
69.00                  
59.00                  
29.00                  
58.00                
171.20  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

80 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 9 
รายการ  (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัพงังา) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - กระดาษ A4 จ านวน 1 รีม 
 - ซองน ้ าตาล A4 จ านวน 12 ซอง 
 - CABLE จ านวน 2 เส้น 
 - เทปละลาย จ านวน 1 มว้น 
 - หลอดทอนาโด 32W จ านวน 1 ดวง 
 - สาย VAF 0นวน 9 เมตร 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 10 ถงั 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับเคร่ืองตดัหญา้ 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,080.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5,080.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
หจก. กิจโชคชยัตะกัส่ป่า 
ร้านบุษกร 
ร้านบุษกร 
บจ. กรีน อินโฟร์เทค  
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
น ้ าด่ืมตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 

  
            
3,575.00               
130.00                  
60.00                
480.00               
107.00                
235.40                
192.60                
150.00                
150.00  

  
 
หจก. กิจโชคชยัตะกัส่ป่า 
ร้านบุษกร 
ร้านบุษกร 
บจ. กรีน อินโฟร์เทค  
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
น ้ าด่ืมตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 

 
 

3,575.00                
130.00                  
60.00                

480.00                
107.00                
235.40                
192.60                
150.00                
150.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

81 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 17 
รายการ  (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - แบตเตอร่ี N 120 GS จ านวน 2 ลูก 
 - ค่าบริการส่งของทาง KERRY จ านวน 1 กล่อง 
  - ค่าบริหารส่งของทางรถตู ้จ  านวน 1 กล่อง 
 - ค่าบริการส่งของทาง KERRY จ านวน 1 กล่อง 
 - ตดัหญา้สถานีฯ จ านวน 1 คร้ัง 
 - หลอดฟลูออเรสเซ้นต ์18 วตัต ์จ านวน 6 หลอด 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 

13,106.00  
  
  

13,106.00  
  
  

  
 
 
หจก. ส.จินดาวฒุิ 
ร้านอินเตอร์แบต 
บจ. เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  
รวมใจ 2008 
727 พนัทิพยท์วัร์ 
นายชูเกียริต ถ่ินสุวรรณ์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
             
 

5,700.00             
4,800.00                
290.00            

     200.00                
100.00                
800.00                
234.00  

  
 
 
หจก. ส.จินดาวฒุิ 
ร้านอินเตอร์แบต 
บจ. เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  
รวมใจ 2008 
727 พนัทิพยท์วัร์ 
นายชูเกียริต ถ่ินสุวรรณ์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 
 
 

5,700.00             
4,800.00                

290.00              
200.00                
100.00                
800.00                
234.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - หลอดฟลูออเรสเซ้นต ์36 วตัต ์จ านวน 6 หลอด 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า จ  านวน 2 ขวด 
 - น ้ ายาถ้ืน จ านวน 2 ถุง 
 - ลูกเหม็น จ านวน 2 ถุง 
 - ถุงขยะ 24x28" จ านวน 2 แพค็ 
 - ถุงขยะ 18x20" จ านวน 2 แพค็ 
 - ไมก้วาดดา้มพลาสติก จ านวน 2 ดา้ม 
 - ผงซักฟอก จ านวน 1 ถุง 
 - ถุงมือยาง จ านวน 1 คู่ 
 - สเปรยเ์ซนไดร์ท ์จ านวน 1 กระป๋อง 

     บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 294.00                  
64.00                  
68.00                  
38.00                  
78.00                  
78.00                

178.00                  
50.00                  
39.00                  
95.00  

 บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

294.00                  
64.00                 
68.00                  
38.00                  
78.00                  
78.00                

178.00                  
50.00                  
39.00                  
95.00 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

82 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
จ านวน 5 รายการ (ศูนยว์ศิวกรรมภาคใต ้
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
  
  

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

 6,400.00  
  
  
  
  

6,400.00  
  
  
  
  

หจก. ไตรสุวรรณ 
สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก์ 
บจ. พระราม 2 พฒันาปิโตรเล่ียม 
บจ. ทกัษิณออยล์  
บจ. ส. จินดาวุฒิ 

1,100.00             
1,100.00             
1,500.00             
1,500.00             
1,200.00  

หจก. ไตรสุวรรณ 
สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก์ 
บจ. พระราม 2 พฒันาปิโตรเล่ียม 
บจ. ทกัษิณออยล์  
บจ. ส. จินดาวุฒิ 

1,100.00             
1,100.00             
1,500.00             
1,500.00             
1,200.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

83 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
จ านวน 3 รายการ (สถานีเคร่ืองส่ง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช) 

เฉพาะเจาะจง 4,550.00  4,550.00  หจก. ศรีเพชรปิโตรเลียมฯ  4,550.00  หจก. ศรีเพชรปิโตรเลียมฯ        4,550.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

84 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 17 รายการ (สถานี
เคร่ืองส่งโทรทศัน์และซ่อมบ ารุง จงัหวดัสงขลา) 
 - น ้ ายาถูพื้น จ านวน 1แกลอน 
 - น ้ ายาท าความสะอาดพื้น จ านวน 1 กระป๋อง 
 - สเปรยก์ าจดัแมลง จ านวน 2 กระป๋อง 
 - เจลปรับอากาศ จ านวน 2 แพค็ 
 - รีฟิลคอตตอนม๊อบ จ านวน 1 อนั 
 - ม๊อบถูพื้นผา้คอตตอ๊น จ านวน 1 อนั 
 - สก๊อตตค์ลีนแคร์ จ านวน 1 ถุง 
 - ถุงขยะ 24x28" จ านวน 2 แพค็ 
 - ถุงขยะ 36x45" จ านวน 3 แพค็ 
 - ก๊อกซิงคเ์ด่ียว เคาน์เตอร์ จ านวน 1 อนั 
 - สายน ้ าดีพลาสติก 24" จ านวน 1 เส้น 
  - ธงตราสัญลกัษณ์ สธ 60x90 cm จ านวน 2 ผนื 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
 

4,194.00  
  
  
  
  
  

4,194.00  
  
  
  
  
  
  

  
  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ.  สยามนครินทร์  

  
  

193.00                
141.00                
198.00                
338.00                
119.00                
165.00                
279.00                
118.00                
177.00                
497.00                  
79.00                 
90.00  

  
  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์  
บจ.  สยามนครินทร์  

  
  

          193.00                
141.00                
198.00                
338.00                
119.00                
165.00                
279.00                
118.00                
177.00                
497.00                  
79.00                  
90.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - ธงตราสัญลกัษณ์ สส 60x90 cm จ านวน 2 ผนื 
 - ธงตราสัญลกัษณ์ ทป 60x90 cm จ านวน 2 ผนื 
 - ธงชาติ 60x90 cm จ านวน 2 ผนื 
 - ธงชาติ 150x225 cm จ านวน 4 ผนื 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 33 ถงั 

  
 

    บจ.  สยามนครินทร์  
บจ.  สยามนครินทร์  
บจ.  สยามนครินทร์  
บจ. สยามนครินทร์  
บจ. น ้ าด่ืมหงส์ฟ้า  

 80.00                  
80.00                  
50.00                

600.00                
990.00  

บจ.  สยามนครินทร์  
บจ.  สยามนครินทร์  
บจ.  สยามนครินทร์  
บจ. สยามนครินทร์  
บจ. น ้ าด่ืมหงส์ฟ้า  

 80.00                  
80.00                  
50.00                

600.00                
990.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

85 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 3 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ และซ่อม
บ ารุง จงัหวดัสงขลา) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
- ONER-RE CANON 326 (ND) จ านวน 1 กล่อง 
 - ค่าระวางสัมภาระเกินพิกดั จ  านวน 1 ช้ิน 

เฉพาะเจาะจง 
 

6,720.00 6,720.00 หจก. หมะหมดั ปิโตรเลียม 
บจ. สงขลา ออยล ์ 
บจ. เอ็มเอชซีปิโตรเลียม 
บจ. คงคา ออยล ์กรุ๊ป  
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็  
บจ. ขนส่ง 

1,500.00             
1,500.00             
1,500.00             
1,000.00 

720.00  
 500.00   

หจก. หมะหมดั ปิโตรเลียม 
บจ. สงขลา ออยล ์ 
บจ. เอ็มเอชซีปิโตรเลียม 
บจ. คงคา ออยล ์กรุ๊ป  
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็  
บจ. ขนส่ง 

1,500.00             
1,500.00             
1,500.00             
1,000.00 

720.00  
500.00 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

86 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 2 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัภูเก็ต) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - หลอด LED จ านวน 4 กล่อง และฝารอง
นัง่พลาสติก จ านวน 1 ช้ิน 

เฉพาะเจาะจง 
 
 

7,000.00  
  
  

 7,000.00  
  
  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

  
            

3,500.00  
1,719.00  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

  
            

3,500.00  
  1,719.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

87 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 4 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัตรัง) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
  
 - หลอดไฟ LED จ านวน 1 หลอด 
 - ตู ้PVC 4x6 จ านวน 1 ใบ 
 - เบรคเกอร์ 30A จ านวน 1 ตวั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 

4,711.70  
  
  
  
  
  

 4,711.70  
  
  
  
  
  

  
 
บจ. ตรังจงัหวดัพาณิชย ์ 
บจ. กศิรินทร์ ปิโตเล่ียม กรุ๊ป  
วรรธนะการไฟฟ้า 
วรรธนะการไฟฟ้า 
วรรธนะการไฟฟ้า 

  
            

2,900.00             
1,480.00                  

90.00                
100.00                
120.00  

  
 
บจ. ตรังจงัหวดัพาณิชย ์ 
บจ. กศิรินทร์ ปิโตเล่ียม กรุ๊ป  
วรรธนะการไฟฟ้า 
วรรธนะการไฟฟ้า 
วรรธนะการไฟฟ้า 

  
            

2,900.00             
1,480.00                  

90.00                
100.00                
120.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

88 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัยะลา) 

เฉพาะเจาะจง 
 

3,500.00  
  

3,500.00  
  

บจ. เอส.ว.ีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์  
บจ. สหยนตร์ยะลา  

         2,000.00             
1,500.00  

บจ. เอส.ว.ีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์  
บจ. สหยนตร์ยะลา  

       2,000.00            
1,500.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

89 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ MCOT จ านวน 1 แผ่น 
(ศูนยว์ิศวกรรมภาคเหนือ) 

เฉพาะเจาะจง       1,260.00  1,260.00  ร้านเอ็ม สต๊ิกเกอร์ 1,260.00  ร้านเอ็ม สต๊ิกเกอร์ 1,260.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

90 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ ข านวน 16 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์และ 
ซ่อมบ ารุง จงัหวดัเชียงใหม่) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - IC LM723 จ านวน 2 ช้ิน 

เฉพาะเจาะจง 
 
 

    8,271.70  
  
  
  

8,271.70  
  

  
 
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  

  
         
     

5,580.00                  
52.00 

  
 
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  

  
       
 
      5,580.00                  

52.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - ปลัก๊ TR ST เหล็กเงิน จ านวน 20 ช้ิน 
 - ปลัก๊ RCA สีทอง จ านวน 20 ช้ิน 
 - ถ่าน 9V สีด า จ  านวน 1 กอ้น 
 - ถ่าน 1.5V สีด า จ  านวน 2 กอ้น 
 - ปลัก๊ไมค ์MONO ทา้ย RCA จ านวน 10 ช้ิน 
 - ปลัก๊ไมค ์ST ทา้ยแจค็ TR จ านวน 10 ช้ิน 
 - ปลัก๊ TR/ST ทา้ยแจค๊ TR จ านวน 5 ช้ิน 
 - RJ45 LINK จ านวน 10 ช้ิน 
 - ท่อหด 6 mm จ านวน 1 เมตร 
- ท่อหด 3 mm จ านวน 1 เมตร 
 - ท่อหด 3.5 mm จ านวน 1 เมตร 
 - ท่อหด 4 mm จ านวน 1 เมตร 
 - ค่า Internet สถานีดิจิทลัทีว ีอ.แม่แจ่ม 
จ านวน 1 วงจร 
 - ค่า Internet ส านกังาน จ านวน 1 วงจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 

 240.00                
500.00                  
42.00                  
30.00                

100.00                
100.00                  
75.00                 
80.00                  
22.00 
15.00                  
16.00                  
18.00                

524.30  
               

524.30 

 บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บจ. กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 

 240.00                
500.00                  
42.00                  
30.00                

100.00                
100.00                  
75.00                  
80.00                  
22.00  
15.00                  
16.00                  
18.00                

524.30  
               

524.30 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

91 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ ข านวน 14 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์และ 
ซ่อมบ ารุง จงัหวดัสุโขทยั) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์
 - โมดูลเรกูเลเตอร์ แปลงไฟ 4-35 V  
 - DHT22/AM2302 เซนเซอร์วดัอุณหภูมิ 
 - Micro HDMI to HDMI Adapter 
 - Micro usb power sockt 
 - 12V to 5V 8 Channel 
 - Raspberry Pi 4 Model B 4GB 
 - Micro SD Card 16 GB 
 - ค่าส่งพสัดุ 
 - คอนแทคเตอร์มิตซู ST20-380ฮ  
 - โอเวอร์โหลดมิตซู TH-T18 (1.4-2A 
 - เช็ควาลว์สปริงทองเหลือง 
 - ขวดใส สกรีน 800 ซีซี จ  านวน 10 โหล 
 - น ้ าถงั PET 18.9 ลิตร จ านวน 8 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  13,998.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

13,998.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
ร้านอาดุยโน่ออล 
ร้านอาดุยโน่ออล 
ร้านอาดุยโน่ออล 
ร้านอาดุยโน่ออล 
ร้านอาดุยโน่ออล 
ร้านอาดุยโน่ออล 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็  
บจ. เคอร่ีเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  
บจ. สยามโกลบอลเฮาส์  
บจ. สยามโกลบอลเฮาส์  
บจ. สยามโกลบอลเฮาส์  
หจก. ศรีสุขวสุ 
หจก. ศรีสุขวสุ 

  
          
 

   9,000.00                  
38.00                

180.00                  
40.00                  
30.00                

280.00            
1,600.00                

110.00                
180.00                
995.00                
535.00                
550.00                
340.00                
120.00  

  
 
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
ร้านอาดุยโน่ออล 
ร้านอาดุยโน่ออล 
ร้านอาดุยโน่ออล 
ร้านอาดุยโน่ออล 
ร้านอาดุยโน่ออล 
ร้านอาดุยโน่ออล 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็  
บจ. เคอร่ีเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  
บจ. สยามโกลบอลเฮาส์  
บจ. สยามโกลบอลเฮาส์  
บจ. สยามโกลบอลเฮาส์  
หจก. ศรีสุขวสุ 
หจก. ศรีสุขวสุ 

  
 

            
9,000.00                  

38.00                
180.00                  
40.00                  
30.00                

280.00             
1,600.00                

110.00                
180.00                
995.00                
535.00                
550.00                
340.00                
120.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

92 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ ข านวน 5 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัตาก) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์
 - ลวดยาว 
 - สายยาง 5/8 จ านวน 20 เมตร 
 - แหวนรัดทองเหลือง 5/8 
 - ปูนดอกบวัเขียว 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  

7,390.00  
  
  
  
  
  

     7,390.00  
  
  
  
  
  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
ร้านดวงดีดงปูการคา้ 
ร้านดวงดีดงปูการคา้ 
ร้านดวงดีดงปูการคา้ 
ร้านดวงดีดงปูการคา้ 

  
            

6,560.00                  
50.00                

360.00                  
90.00                

330.00  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
ร้านดวงดีดงปูการคา้ 
ร้านดวงดีดงปูการคา้ 
ร้านดวงดีดงปูการคา้ 
ร้านดวงดีดงปูการคา้ 

  
            

6,560.00                  
50.00                

360.00                 
90.00                

330.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

93 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 31 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัเพชรบูรณ์) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์
 - วชิ x5 
 - วกิซอล จ านวน 1 ช้ิน 
 - บลูพาวเวอร์ 
 - เกรด 
 - ถุงขยะด า 26x34 
 - หลอด LED T8 
 - โครงเล่ือย SOMIC No.3425 
 - ใบเล่ือย 24T 
 - หลอดประหยดั 24W DL LAM  
 - วาลว์ครบชุด WDI-05 
 - วาลว์ครบชุด HTD-04 
 - ลูกยางปิด-เปิดน ้ า 
 - เทปพนัเกลียว 
 - สายฉีดช าระ 
 - คีมคอมา้  
 - สายด าดีพลาสติก 
 - ขอ้ต่อตรง 1/2 น้ิว 
 - ขอ้งอเกลียวนอก 1/2 น้ิว 
 - ขอ้ต่อสามทาง 1/2 น้ิว 
 - ก๊อกสนาม HY304A 
 - บอลวาลว์พีวซีี 
 - วาลว์ระบบเซรามิค 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

9,484.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9,484.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เกต 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เกต 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เกต 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เกต 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เกต 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  

  
            

4,000.00                
140.00                
180.00                
290.00                
300.00                
110.00                
636.00                
219.00                  
78.00                

189.00              
359.00               
159.00                 
69.00                  
78.00                

175.00               
199.00               
110.00                 
12.00                  
56.00                  
30.00                

111.00               
116.00               
262.00                

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เกต 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เกต 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เกต 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เกต 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เกต 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  

  
            

4,000.00                
140.00                
180.00                
290.00                
300.00                
110.00                
636.00                
219.00                  
78.00                

189.00               
359.00               
159.00                 
69.00                  
78.00                

175.00               
199.00               
110.00                 
12.00                  
56.00                  
30.00                

111.00               
116.00               
262.00                              

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - ก๊อกสนาม 119 
 - ขอ้ต่อตรงเกลียวนอก 1/2 น้ิว 
 - ปลัก๊อุดเกลียวนอก 
 - คลิปกา้มปู 3/4 น้ิว 
 - สามทางเกลียวนอก 1/2 น้ิว 
 - ฝาครอบ 1/2 น้ิว 
 - แก๊สโซฮอล ์95 
- น ้ าด่ืม 

   บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บจ. ปิโตรเล่ียมไทย คอร์ปอเรชัน่ 
หจก. น ้ าแขง็อนามยัไพศาล 

309.00                 
18.00                    

4.00                  
30.00               

189.00                    
6.00                

550.00  
500.00               

บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  
บจ. ปิโตรเล่ียมไทย คอร์ปอเรชัน่ 
หจก. น ้ าแขง็อนามยัไพศาล 

309.00                 
18.00                   

4.00                  
30.00               

189.00                   
6.00                

550.00 
500.00 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

94 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 6 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดั
เชียงราย) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - กระดาษทิชชู่ จ  านวน 2แพค็ 
 - Macnetic Contactor จ านวน 1 ตวั 
 - ชุดรางนีออน LED, ลูกยางเปิด-ปิดน ้ า 
จ  านวน 20 ชุด 
 - ทปกาวแรงยดึสูงกนัน ้ า จ  านวน 1 มว้น 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 20 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  

12,349.00  
  
  
  
  
  
  

 12,349.00  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
แสงไทยการไฟฟ้า 
บจ. เมกา โฮม เซอนเตอร์  
 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
บจ. น ้ าแขง็-น ้ าด่ืม สากล (1980) 

  
             
 

6,900.00                
172.00                
670.00             

4,008.00  
               

299.00                
300.00  

  
 
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
แสงไทยการไฟฟ้า 
บจ. เมกา โฮม เซอนเตอร์ 
  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
บจ. น ้ าแขง็-น ้ าด่ืม สากล (1980) 

  
         
 

    6,900.00               
172.00                
670.00             

4,008.00  
               

299.00                
300.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

95 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 7 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ 
จงัหวดันครสวรรค)์ 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - ทอ้งอ่างป๊ัมชกัแมคโคร 2" จ านวน 1 ตวั 
 - มาจิคลีนถูพื้น จ านวน 1 แกลลอน 
 - วกิซอล จ านวน 1 แกลลอน 
 - บรีสเอกเซล จ านวน 2 ถุง 
 - น ้ ายา จ านวน 1 ลิตร 
 - เดทตอลไฮยนี จ านวน 1 ลิตร 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  

 7,136.00 
  
  
  
  
  
  
  
  

7,136.00  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
หจก. กาญจนชัยนครสวรรค ์
บจ. ไทยโลหะ (1981)  
บจ. วถีิเทพสรรพสินคา้  
บจ. วถีิเทพสรรพสินคา้  
บจ. วถีิเทพสรรพสินคา้  
บจ. วถีิเทพสรรพสินคา้  
บจ. วถีิเทพสรรพสินคา้  

  
  
            

5,200.00                
950.00                
105.00                
149.00                
218.00                
179.00                
335.00  

  
  
 
หจก. กาญจนชัยนครสวรรค ์
บจ. ไทยโลหะ (1981)  
บจ. วถีิเทพสรรพสินคา้  
บจ. วถีิเทพสรรพสินคา้  
บจ. วถีิเทพสรรพสินคา้  
บจ. วถีิเทพสรรพสินคา้  
บจ. วถีิเทพสรรพสินคา้  

  
  
            

5,200.00                
950.00                
105.00                
149.00                
218.00                
179.00                
335.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 
 
 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

96 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 2 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - Harddisk 3 TB จ านวน 1 ตวั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

7,960.00  
  
  

 7,960.00  
  
  

  
 
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
หจก. ซีเอ็มไอที 

  
      
 

       4,800.00             
3,160.00  

  
 
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
หจก. ซีเอ็มไอที 

  
           
 

  4,800.00             
3,160.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

97 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 4 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ 
จงัหวดัน่าน) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - กระดาษช าระ จ านวน 1 แพค็ 
 - ปากกาไฮไลท ์2 หัว จ  านวน 1 แพค็ 
- มีดคดัเตอร์ จ านวน 1 ดา้ม 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  

         3,610.00  
  
  
  
  
  

     3,610.00  
  
  
  
  
  

  
  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม 

  
  

            
3,230.00                

255.00                  
60.00  
65.00 

  
  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม 

  
  

            
3,230.00                

255.00                  
60.00 
65.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

98 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 4 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัล าปาง) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - ซองสีน ้ าตาล 
 - Micro 16 GB, ปลัก๊ไฟ 
 - แบร่ิงมอเตอร์พดัลม 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  

8,224.80  
  
  
  
  

8,224.80  
  
  
  
  

  
 
บจ. วุฒิมงคลเซอร์วสิ  
รัตราพนัธ์ 
ร้านพี ซี ล าปาง 
สาครการช่าง 

  
            

6,500.00                
334.80                
750.00                
640.00  

  
 
บจ. วุฒิมงคลเซอร์วสิ  
รัตราพนัธ์ 
ร้านพี ซี ล าปาง 
สาครการช่าง 

  
            

6,500.00               
334.80                
750.00                
640.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

99 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 6 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัแพร่) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - สตก๊เกอร์ตดัขาย จ านวน 4 เมตร 
 - กระดาษถ่ายเอกสาร A4  
 - ไส้แม็กซ์ 
 - แม็กซ์เยบ็กระดาษ 
 - สวทิความดนัป๊ัทน ้ า 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  

5,726.00  
  
  
  
  
  
  

5,726.00  
  
  
  
  
  
  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
หจก. ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 
หจก. ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 
หจก. ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 
หจก. แพร่การเกษตรไฟฟ้า 2535 

  
            

3,500.00                
796.00                
475.00                
125.00                
330.00                
500.00  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
หจก. ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 
หจก. ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 
หจก. ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 
หจก. แพร่การเกษตรไฟฟ้า 2535 

  
            

3,500.00                
796.00                
475.00                
125.00                
330.00                
500.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

100 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 8 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ 
จงัหวดัขอนแก่น) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  

11,565.00  
  
  
  

11,565.00  
  
  

 
  
 
หจก. ขอนแก่นชยัเสรี 
บจ. รุ่งโรจน์บริการ (2558)  
บจ. วนาพลออยส์  

 
  
            
6,500.00             
1,000.00             
1,000.00                 

  
  
 
หจก. ขอนแก่นชยัเสรี 
บจ. รุ่งโรจน์บริการ (2558)  
บจ. วนาพลออยส์ 

 
  

            
6,500.00             
1,000.00             
1,000.00                 

  
  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
  

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

   - เพรสเซอร์สวทิป๊ัมออโต จ านวน 1 ตวั 
 - แคม้รัดสายยาง 13-19 mm จ านวน 5 ตวั 
 - แคม้รัดสายยาง 16-22 mm จ านวน 5 ตวั 
 - หลอดนีออน PANA LED 16W จ านวน 10 หลอด 
 - เทปพนัสายไฟ 3M จ านวน 1 มว้น 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 36 ถงั 
 - ค่าเก็บขยะมูลฝอย 

    บจ. ไทยพิพฒัน์ฮาร์ดแวร์  
บจ. ไทยพิพฒัน์ฮาร์ดแวร์  
บจ. ไทยพิพฒัน์ฮาร์ดแวร์  
บจ. ไทยพิพฒัน์ฮาร์ดแวร์  
บจ. ไทยพิพฒัน์ฮาร์ดแวร์  
บจ. น ้ าแขง็โคโรลิส  
อบต.โคกสี 

 550.00                  
35.00                  
40.00             

1,150.00                
160.00             

1,080.00                  
50.00  

บจ. ไทยพิพฒัน์ฮาร์ดแวร์  
บจ. ไทยพิพฒัน์ฮาร์ดแวร์  
บจ. ไทยพิพฒัน์ฮาร์ดแวร์  
บจ. ไทยพิพฒัน์ฮาร์ดแวร์  
บจ. ไทยพิพฒัน์ฮาร์ดแวร์  
บจ. น ้ าแขง็โคโรลิส  
อบต.โคกสี 

 550.00                  
35.00                  
40.00             

1,150.00                
160.00             

1,080.00                  
50.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

101 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยว์ิศวกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

เฉพาะเจาะจง 
  

2,650.00  
  

2,650.00  
  

หจก. ขอนแก่นชยัเสรี 
หจก. ไทยสงวนโคราช (ตาลคู่) 

         1,200.00            
1,450.00  

หจก. ขอนแก่นชยัเสรี 
หจก. ไทยสงวนโคราช (ตาลคู่) 

1,200.00             
1,450.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

102 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 8 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดั
อุบลราชธานี) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - กระดาษถ่ายเอกสาร 80g  
 - วกิซอลลา้งห้องน ้ า 
 - สปาคลีนถูพื้น 
 - ผลิตภณัฑเ์ช็ดกระจก 
 - น ้ ายาลา้งจาน 
 - สบู่ 
 - เทสโกม้อบหนีบ 12 น้ิว 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  

 12,929.00  
  
  
  
  
  
  
  
  

12,929.00  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
หจก.อุบลสายนัตบ์ริการ 
หจก. รวมสินไทยเซนเตอร์ 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  

  
           
 

10,990.00             
1,149.00                

136.00                
159.00                
109.00                
151.00                  
36.00                

199.00  

  
 
 
หจก.อุบลสายนัตบ์ริการ 
หจก. รวมสินไทยเซนเตอร์ 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม  

  
        
 

   10,990.00             
1,149.00                

136.00                
159.00                
109.00                
151.00                  
36.00                

199.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

103 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัร้อยเอ็ด) 

เฉพาะเจาะจง 6,750.00  6,750.00  บจ. สมพงศ ์ปิโตรเลียม  4,280.00  บจ. สมพงศ ์ปิโตรเลียม  4,280.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

104 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 2 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัสกลนคร) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - คราดเหล็ก 22 ซ่ีดา้มเหล็ก 

เฉพาะเจาะจง 
 
 

9,538.00  
  
  

9,538.00  
  
  

  
 
บจ.  ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ  

  
 

8,900.00  
638.00  

  
 
บจ.  ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ  

  
            

8,900.00  
638.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

105 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัอุดรธานี) 
  

เฉพาะเจาะจง 
 
 

10,000.00  
  
  

5,940.00  
  
  

บจ. ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
สกต.อุดรธานี 
หจก. อุดรพรสวรรค ์

1,500.00  
1,540.00  
2,900.00  

บจ. ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
สกต.อุดรธานี 
หจก. อุดรพรสวรรค ์

1,500.00  
1,540.00  
2,900.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

106 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัเลย) 

เฉพาะเจาะจง 4,700.00  4,700.00  หจก. ประสานไทยปิโตรเลียม 4,700.00  หจก. ประสานไทยปิโตรเลียม 4,700.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

107 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 5 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัสุรินทร์) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - วชิถูพื้น จ านวน 1 แกลลอน 
 - วกิซอล จ านวน 1 แกลลอน 
 - ไบกอน จ านวน 1 กระป๋อง 
 - ลูกเหม็น (ลูกใหญ่) จ านวน 2 ถุง 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 

2,003.00  
  
  
  
  
  

2,003.00  
  
  
  
  
  

  
 
หจก. มุ่งเจริญปิโตรเลียม 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

  
            

1,500.00               
165.00               
159.00                 
95.00                 
84.00  

  
 
หจก. มุ่งเจริญปิโตรเลียม 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

  
            

1,500.00               
165.00                
159.00                  
95.00                  
84.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

108 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดั
นครราชสีมา) 

เฉพาะเจาะจง 3,480.00  3,480.00  บจ. พงษกิ์ต  3,480.00  บจ. พงษกิ์ต  3,480.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

109 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 2 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ 
จงัหวดัมุกดาหาร) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 7 แพค็ 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

4,343.00  
  
  
  

4,343.00  
  
  
  

  
  
 
หจก. ศรีบุญเรือง 
บมจ. สยามแม็คโคร  

  
  
            

4,000.00  
            343.00  

  
  
 
หจก. ศรีบุญเรือง 
บมจ. สยามแม็คโคร  

  
  
            

4,000.00  
343.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

110 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 2 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 20 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

5,400.00  
  
  
  

5,400.00  
  
  
  

  
  
 
บจ. สุขมุเซอร์วสิ  
โรงน ้ าแขง็ เค.ที-สบาย 

  
  
            

5,000.00  
320.00  

  
  
 
บจ. สุขมุเซอร์วสิ  
โรงน ้ าแขง็ เค.ที-สบาย 

  
  
            

5,000.00  
320.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

111 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 3 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัสตูล) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - น ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์95 
 - สายฉีดน ้ าแรงดนัสูง และชุดปืนหัวฉีดระเบิด 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

5,825.00  
  
  
  

5,825.00  
  
  
  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
หจก. สตูลวฒันา 
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  

  
            

4,500.00  
200.00  

1,125.00  

  
 
สถานีบริการน ้ ามนั 
หจก. สตูลวฒันา 
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์  

  
            

4,500.00  
200.00  

1,125.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

112 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 11 
รายการ (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์จงัหวดัตราด) 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 - กระดาษช าระ จ านวน 1 ถุง 
  - สมอแปรงบรูมใหญ่ จ านวน 1 ชุด 
 - ถูพื้นเอ็กซ์ตร้า จ านวน 1 ขวด 
 - สก็อตซ์ไบรตแ์ปรงขดั จ านวน 1 ชุด 

เฉพาะเจาะจง 
 

8,000.00  
  
  
  

8,000.00  
  
  

  
  
บจ.เอกสินชล 2019 
บมจ.สยามแม็คโคร 
บมจ.สยามแม็คโคร 
บมจ.สยามแม็คโคร 
บมจ.สยามแม็คโคร 

  
  

6,099.00  
135.00 
135.00  
76.00  
85.00  

 
  
บจ.เอกสินชล 2019 
บมจ.สยามแม็คโคร 
บมจ.สยามแม็คโคร 
บมจ.สยามแม็คโคร 
บมจ.สยามแม็คโคร 

  
  

6,099.00  
135.00 
135.00  
76.00  
85.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - น ้ ายาลา้งจาน จ านวน 1 ขวด 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า จ  านวน 3 ขวด 
 - ถุงขยะ จ านวน 2 มว้น 
 - งานเก็บขยะ จ านวน 1 งาน 
 - น ้ าด่ืม จ านวน 24 ถงั 

   บมจ.สยามแม็คโคร 
บมจ.สยามแม็คโคร 
บมจ.สยามแม็คโคร 
ส านกังานเทศบาลต าบลเขาสมิง 
ร้านสุทธิโชค 

145.00  
129.00  
178.00  
50.00  

360.00  

  
บมจ.สยามแม็คโคร 
บมจ.สยามแม็คโคร 
บมจ.สยามแม็คโคร 
ส านกังานเทศบาลต าบลเขาสมิง 
ร้านสุทธิโชค 

145.00  
129.00  
178.00  
50.00  

360.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

113 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ เฉพาะเจาะจง 6,000.00  -    สถานีบริการน ้ ามนั 6,000.00  สถานีบริการน ้ ามนั 6,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
114 

ส านักธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จา้งซ่อมท่อน ้ าร่ัว อาคารอเนกประสงค ์
จ านวน 1 งาน 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
9,000.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
 - 
  

 
นายอานนท ์นิลนอ้ยศรี 
  

 
9,000.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
นายอานนท ์นิลนอ้ยศรี 
  

 
9,000.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

115 จา้งเปล่ียนกระเบ้ืองห้องคอนโทรล รปภ 
อาคารอ านวยการ 1 จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 28,355.00  - บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์  28,355.00 บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์  28,355.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

116 จา้งเก็บวสัดุประกอบฉากท่ีไม่ใชง้านแลว้ 
จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 19,800.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  -  
  

นายสุนทร สิงห์โต 
  

19,800.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายสุนทร สิงห์โต 
  

19,800.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

117 จดัซ้ือสารเคมีปรับสภาพน ้ าระบบ Chill 
water cooled อาคารอ านวยการ จ านวน 2 
รายการ (ป้องกนัและก าจดัตะกรัน และ
ป้องกนัและก าจดัตะไคร่) 

เฉพาะเจาะจง 8,000.00  7,623.75  บจ.เพอร์เฟค เคมิคลั แอนดเ์วอร์วสิ 7,623.75 บจ.เพอร์เฟค เคมิคลั แอนดเ์วอร์วสิ 7,623.75 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

118 จา้งซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสวา่งรอบอาคาร
ปฏิบติัการฯ จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 4,000.00    -  บจ.อนนัยศ ออโตเมติกเอ็นจิเนียร่ิง 4,000.00 บจ.อนนัยศ ออโตเมติกเอ็นจิเนียร่ิง 4,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

119 จดัซ้ือแผ่นฝ้า T-BAR ชานออ้ย ขนาด 
.60x1.20 จ านวน 56 กล่อง 

เฉพาะเจาะจง 9,897.50    -   บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 9,897.50 บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 9,897.50 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

120 จดัซ้ือขาเกา้อ้ี และช๊คไฮโดรลิคเกา้อ้ี
ส านกังาน จ านวน 20 ชุด 

เฉพาะเจาะจง 20,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

  -   นายบุญเชิด พูลศรี 20,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายบุญเชิด พูลศรี 20,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

121 จา้งซักผา้ปูโตะ๊ ผา้ปลอกเกา้อ้ี และผา้สเกิต 
จ านวน 129 ช้ิน 

เฉพาะเจาะจง 8,500.00  8,378.10  หจก. เอ็ม ที เอส ลอนดรี 8,378.10 หจก. เอ็ม ที เอส ลอนดรี 8,378.10 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 


