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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
ตามระเบียบ 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 

 
1 

ส านัก กก.ผอ.ใหญ่ 
จา้งออกแบบ Theme สาํหรับส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ และออกแบบส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ สาํหรับหลกัสูตรอบรม
ผูบ้ริหารระดบัสูง Making the CEOs of 
Thailand รุ่นท่ี 3 

 
ตกลงราคา 

 
50,000.00  

 
35,000.00  

 
นายพิชญ โพธ์ิกระเจน 

 
35,000.00 

(ไม่มีภาษีฯ)  

 
นายพิชญ โพธ์ิกระเจน 

 
35,000.00 

(ไม่มีภาษีฯ)  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

 
2 

ส านักการตลาด 
จา้งจดักิจกรรม Wonder Kids Thailand  

 
ธุรกิจ 

     
5,000,000.00  

     
3,500,000.00  

 
บจ.เอ็นบีเค ครีเอชัน่ 

     
3,316,497.10  

 
บจ.เอ็นบีเค ครีเอชัน่ 

 
3,316,497.10 

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
สัญญาจา้งจดักิจกรรม 

เลขท่ี สต.001/62 
 

3 
ส านักการขาย 
จา้งจดัหาชุดพิธีกรดาํเนินรายการและ
ผูส่ื้อข่าวการประชาสัมพนัธ์และถ่ายทอดสด 
รายการพิเศษ Amazing Thailand 
Countdown 2020 

 
ตกลงราคา 

 

          
30,000.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
  -  

 

 
นางสาวเกษราภรณ์ ศรีรักษา 
  

          
30,000.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
นางสาวเกษราภรณ์ ศรีรักษา 
  

          
30,000.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

 
ไม่มี 

 

4 จา้งจดัหาชุดพิธีกรดาํเนินรายการและ
ผูส่ื้อข่าวงานถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน 
ตรุษจีนเยาวราข ประจาํปี 2563 

ตกลงราคา 
 

10,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

 - 
  

นายสมสิทธ์ิ แซ่ล้ี 
  

10,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายสมสิทธ์ิ แซ่ล้ี 
  

10,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
 

5 ค่าเช่ารถยนตแ์ละค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง  
สาํหรับการประชาสัมพนัธ์และ 
ถ่ายทอดสดรายการพิเศษ Amazing Thailand 
Countdown 2020 
 - ค่าเช่ารถยนต ์
 

ตกลงราคา 
 
 
 

  
  
 
            

5,400.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  

  
  
 

  
 - 
  

 

  
  
 
 
นายวีระพล ชูปรสูตร 
  

  
  
           
 

 5,400.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  

  
  
 
 
นายวีระพล ชูปรสูตร 
  

  
  
 
            

5,400.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  

  
  
 
 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

 
 
 
 

ไม่มี 
 

 
6 

ส านักข่าวไทย 
ค่าสมาชิกโครงการแลกเปล่ียนข่าวโทรทศัน์
ในเอเชีย หรือ ASIAVISION ระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 

 
ตกลงราคา 

  
  

 
892,800.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
  

 
892,800.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  

 
สหภาพวทิยแุละโทรทศัน์แห่งเอเชีย- 
แปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union) 

 
892,800.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 
  

 
สหภาพวทิยแุละโทรทศัน์แห่งเอเชีย- 
แปซิฟิก (Asia-Pacific  Broadcasting Union) 

 
892,800.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 
  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
  

 
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 

7 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงรถ SNG  
  
  
  

ตกลงราคา 15,000.00  
  
  

  

  -  
  
  
  

บจ.ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
บจ.หลกัจนัทร์ ปิโตรเลียม 
หจก.บา้นแกว้บริการ 
บจ.ส.โชคจรรยาพืชผล 

         2,230.10  
         1,410.00  
            800.00  
         1,000.00  

บจ.ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
บจ.หลกัจนัทร์ ปิโตรเลียม 
หจก.บา้นแกว้บริการ 
บจ.ส.โชคจรรยาพืชผล 

       2,230.10  
       1,410.00  
          800.00  
       1,000.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

8 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนตด์าวเทียม SNG 
(ทาํข่าว จ.จนัทบุรี สระแกว้ ฉะเชิงเทรา) 
  
 

ตกลงราคา 15,000.00  
  
  
  

  -   
  
  
  

บจ.ทรงวฒุิการปิโตรเลียม 
บจ.23 ปิโตรเลียม (2005) 
หจก.พรทวีบริการ 
หจก.เอเชียชยันาทออยล์ 

840.00  
930.00  

1,330.00  
1,150.00  

บจ.ทรงวฒุิการปิโตรเลียม 
บจ.23 ปิโตรเลียม (2005) 
หจก.พรทวีบริการ 
หจก.เอเชียชยันาทออยล์ 

  840.00  
930.00  

1,330.00  
1,150.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

9 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงรถ SNG  
(ทาํข่าว จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาํพูน) 
  
  
  
  
  

ตกลงราคา 15,000.00  
  
  
  
  
  
  
  

  -  
  
  
  
  
  
  
  

บจ.ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
บจ.สยามสุขสวสัด์ิ  
บจ.ทรรศนพพรพรหม  
บจ.อรรถสิทธ์ิปิโตรเลียม 
บจ.ซัสโก ้
หจก.สันกาํแพงออยล์ 
หจก.พลเมืองตาก 
บจ.ซีเอส 2018 ออยล ์

1,100.00  
1,040.00  
1,300.00  
1,650.00  
1,440.00  
1,700.00  
1,280.00  
1,400.00  

บจ.ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
บจ.สยามสุขสวสัด์ิ  
บจ.ทรรศนพพรพรหม  
บจ.อรรถสิทธ์ิปิโตรเลียม 
บจ.ซัสโก ้
หจก.สันกาํแพงออยล์ 
หจก.พลเมืองตาก 
บจ.ซีเอส 2018 ออยล ์

   1,100.00  
 1,040.00  
 1,300.00  

  1,650.00  
1,440.00  
1,700.00  
 1,280.00  
 1,400.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

10 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับรถยนต์
ดาวเทียม SNG (ทาํข่าว จ.เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขนัธ์) 

ตกลงราคา 15,000.00  
  
  

  -   
  
  

บจ.มือทอง พร๊อพเพอร์ต้ี 
บจ.พระราม 2 พฒันาปิโตรเลียม  
หจก.สมยัปิโตรเลียม 

1,430.00  
800.00  

1,970.00  

บจ.มือทอง พร๊อพเพอร์ต้ี 
บจ.พระราม 2 พฒันาปิโตรเลียม  
หจก.สมยัปิโตรเลียม 

1,430.00  
800.00  

      1,970.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

11 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับรถยนต์
ดาวเทียม SNG (ทาํข่าว จ.อุทยัธานี 
นครสวรรค ์ลพบุรี) 
  

ตกลงราคา 15,000.00  
  
  
  

  -   
  
  
  

บจ.ทรงวฒุิการปิโตรเลียม  
บจ.23 ปิโตรเลียม (2005) 
หจก.พรทวีบริการ 
หจก.เอเชียชยันาทออยล์ 

            840.00  
            930.00  
         1,330.00  
         1,150.00  

บจ.ทรงวฒุิการปิโตรเลียม  
บจ.23 ปิโตรเลียม (2005) 
หจก.พรทวีบริการ 
หจก.เอเชียชยันาทออยล์ 

          840.00  
          930.00  
       1,330.00  
       1,150.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
12 

ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 
จา้งบริการจดัหาศิลปินปฏิบติัหนา้ท่ีพิธีกร
รายการตกมนัส์บนัเทิงและ 
รายการตกมนับนัเทิงสุดสัปดาห์ เดือน
ธนัวาคม 2562 

 
ตกลงราคา 

 
142,310.00  

 
  -  

 
บจ.บีพี อโฟรไดท ์

 
142,310.00  

 
บจ.บีพี อโฟรไดท ์

 
142,310.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ใบสั่งจา้งท่ี 057/2562 

13 จา้งผลิตฉากรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนและ
รายการตกมนัส์บนัเทิง ปี 2563 

ธุรกิจ 1,000,000.00  1,000,000.00  บจ.อาร์ตฮบั  1,000,000.00  บจ.อาร์ตฮบั  1,000,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาจา้งเลขท่ี 
ฝน 001/2563 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

14 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ 
เพื่อสาํหรับใขป้ฏิบติังานผลิตข่าวบนัเทิง
เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

ตกลงราคา 3,000.00  3,000.00  บมจ.ปตท. 3,000.00  บมจ.ปตท. 3,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือท่ี 061/2563 

15 การผลิตรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน รายการ
ไนน์เอ็นเตอร์เทน วีคเอ็น และรายการไนน์
เอ็นเตอร์เทน ไนทไ์ลฟ์ 
 - จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
  
  
 - จา้งบริการรับ-ส่งเอกสาร การ์ดถ่ายภาพ
ข่าว และส่งข่าว 
 

ตกลงราคา 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
             

1,500.00  
  
  

4,500.00  
  
  
  

 
 
 

  -  
 
 

-  
  
  

   

  
 
 
ร้านภทัรพฒัน์ 
  
บจ.สมใจบิชกรุ๊ป  
นายสมยศ ปัทมะ 
  
นายเมธี ปรางคท์องคาํ 
  

  
 
               

250.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

160.00  
3,200.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
150.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
 
 
ร้านภทัรพฒัน์ 
  
บจ.สมใจบิชกรุ๊ป  
นายสมยศ ปัทมะ 
  
นายเมธี ปรางคท์องคาํ 
  

 
 
 

250.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

160.00 
3,200.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 
150.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
16 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ 

เพื่อไปปฏิบติังานผลิตข่าวบนัเทิง 
เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 
 - นํ้ ามนัดีเซล 
 - นํ้ ามนัเบนซินแก๊สโซฮอล 

ตกลงราคา 
 
 
 

30,000.00  
  
  
  

30,000.00  
  
  
  

  
  
 
บมจ.ปตท. 
บมจ.ปตท. 

  
 

  
15,000.00  
15,000.00  

  
  
 
บมจ.ปตท. 
บมจ.ปตท. 

 
 
 

15,000.00 
15,000.00 

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ใบสั่งซ้ือท่ี 061/2563 
ใบสั่งซ้ือท่ี 061/2563 

 
17 

ส านักโทรทัศน์ 
จดัซ้ือเก่ียวกบังานผลิตรายการเร่ืองง่ายใกลต้วั 
 - นํ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์
 - เส้ือผา้ 

 
ตกลงราคา 

 
 

            
5,000.00  

  
  

 
  -  

  
  

  
 
บจ.ปตท บริหารธุรกิจคา้ปลีก  
บจ.ยนิูโคล่ (ประเทศไทย)  

  
             

920.00  
590.00  

  
 
บจ.ปตท บริหารธุรกิจคา้ปลีก  
บจ.ยนิูโคล่ (ประเทศไทย)  

  
               

920.00  
590.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

18 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนตส์าํหรับการไป
ถ่ายทาํสกู๊ปรายการ 

ตกลงราคา 
 

7,700.00  
  

  -  
  

หจก.นคณิน 
หจก.ศรีเจริญภณัฑ ์

800.00  
1,250.00  

หจก.นคณิน 
หจก.ศรีเจริญภณัฑ ์

800.00  
1,250.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

19 จดัซ้ืออุปกรณ์สาํหรับรายการบ่ายน้ีมีคาํตอบ ตกลงราคา 135.00  - บจ.ซอยส์มินิสโตร์  135.00  บจ.ซอยส์มินิสโตร์  135.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

20 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนตแ์ละของตกแต่ง
รายการบ่ายน้ีมีคาํตอบ 
 - นํ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์
 - ของตกแต่งรายการ 

ตกลงราคา 
 
 

  
            

2,140.00  
5,123.70  

  
 

  -  
  -  

  
 
บมจ.ปตท.  
บจ.ยงเจิญ  

  
            

2,140.00  
5,123.70  

  
 
บมจ.ปตท.  
บจ.ยงเจิญ  

  
            

2,140.00  
5,123.70  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

21 จา้งพิธีกรโครงการ Wonder Kids Thailand 
2020  

ตกลงราคา 100,000.00  37,450.00  บจ.ปนดัดา อะราวเดอะเวลิด์  35,000.00  บจ.ปนดัดา อะราวเดอะเวลิด์  35,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้ง ลว.10 ม.ค. 63 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

22 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ 
สาํหรับใชป้ฏิบติังานถ่ายทอดสดพิธีถวาย
สัตยป์ฏิญาณของทหาร-ตาํรวจ เน่ืองในพิธี
บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และวนักองทพัไทย 
ณ ลานสวนสนาม ศูนยก์ารทหารมา้ จงัหวดั
สระบุรี 

ตกลงราคา 12,150.00    -   บจ.ไพศาลอินเตอร์ออยล ์ 1,400.00  บจ.ไพศาลอินเตอร์ออยล์  1,400.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

23 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ 
สาํหรับใชป้ฏิบติังานผลิตรายการ 1 ใน
พระราชดาํริ 
  
  

ตกลงราคา 
 
 
 
 

7,490.00  
  
  
  
  

  -   
  
  
  
  

บจ.5 แพน 
บจ.สุขมุเซอร์วสิ 
หจก.ถาวรชยัลาํปาง 
บจ.ตาก เค.ที.แอนด ์ซันส์ 
บจ.พีระพงค ์ปิโตรเลียม 

1,420.00  
800.00  

1,300.00  
1,300.00  

940.00  

บจ.5 แพน 
บจ.สุขมุเซอร์วสิ 
หจก.ถาวรชยัลาํปาง 
บจ.ตาก เค.ที.แอนด ์ซันส์ 
บจ.พีระพงค ์ปิโตรเลียม 

1,420.00  
800.00  

1,300.00  
1,300.00  

940.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

24 กิจกรรมคุยขขมงบ่าย 3 โมงสัญจร 
 - เช่ารถยนต ์(รถตู)้ จาํนวน 1 รายการ 
  
 - จดัซ้ือของท่ีระลึก จาํนวน 1 รายการ 
 
- จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ 
จาํนวน 10 รายการ 
 
 - เช่าอุปกรณ์ทาํกิจกรรม จาํนวน 1 รายการ 
 - เช่าอุปกรณ์พิเศษโดรน จาํนวน 1 รายการ 

ตกลงราคา 
 
 
 

  
25,000.00  

  
12,800.00 

  
7,380.00  

 
 

      6,000.00  
5,000.00 

  
- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
- 

  
นายเอกราช ราชแวง 
  
ร้างบงกช 
บจ. พี เอส วาย เซอร์วสิ 
บมจ. ปตท. นํ้ ามนัและการค่าปลีก 
บจ. พฒันชยัยนต ์
บจ. นิยมชยัปิโตรเลียม 
ร้านนา้ตอ้ 
นายอรรถพล บุญพฒัน์ 

  
25,000.00  

 (ไมมีภาษีฯ)  
12,800.00  
1,230.00  
1,900.00  
2,970.00  
1,280.00 
6,000.00  
5,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ) 

  
นายเอกราช ราชแวง 
  
ร้างบงกช 
บจ. พี เอส วาย เซอร์วสิ 
บมจ. ปตท. นํ้ ามนัและการค่าปลีก 
บจ. พฒันชยัยนต ์
บจ. นิยมชยัปิโตรเลียม 
ร้านนา้ตอ้ 
นายอรรถพล บุญพฒัน์ 
 

  
25,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
12,800.00  
1,230.00  
1,900.00  
2,970.00  
1,280.00 
6,000.00  
5,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ) 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 

25 
ส านักวิทยุ 
จา้งช่างถ่ายภาพน่ิง (กิจกรรมแอ่วเหนือ 
ม่วนใจ๋ ถ่ินไทยมรดกโลก) 

 
ตกลงราคา 

 
6,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
  -  

  

 
นายเบญจธรรม จุนเจือจาน 
  

 
6,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
นายเบญจธรรม จุนเจือจาน 
  

 
6,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

26 จา้งช่างถ่ายภาพ VDO (กิจกรรมแอ่วเหนือ
ม่วนใจ๋ ถ่ินไทยมรดกโลก) 

ตกลงราคา 15,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  -  
  

นายกนกพล ทิพยรักษ ์
  

15,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายกนกพล ทิพยรักษ ์
  

15,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

27 จดัซ้ือตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั 
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก จาํนวน 72 ท่ีนัง่  
(กิจกรรมแอ่วเหนือม่วนใจ๋ ถ่ินไทยมรดก
โลก) 

ตกลงราคา 348,000.00    -  บจ. เวลิด ์เอ็กซ์พิดิชัน่ 347,450.40  บจ. เวลิด ์เอ็กซ์พิดิชัน่ 347,450.40  คุณสมบติัถูกตอ้ง 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 

28 จา้งทาํแบคด็อปและป้ายไวนิล สาํหรับ
กิจกรรม "FM 100.5 พามา 
คบเด็กสร้างบา้นกบัซีคอน ปี 2 
 - ค่าแบคด็อป 3x3 หนา้ตรง จาํนวน 1 ช้ิน 
 - ค่าไวนิลธงญ่ีปุ่น ขนาด 50x110 
เซ็นติเมตร หนา้หลงั จาํนวน 2 ช้ิน 

ตกลงราคา 8,600.00  
  
  
  

  
 

  
5,350.00  

235.40  

  
  
 
บจ.ยเูน่ียน สไมล ์ 
บจ.ยเูน่ียน สไมล ์ 

  
  
 

5,350.00  
235.40  

  
  
 
บจ.ยเูน่ียน สไมล ์ 
บจ.ยเูน่ียน สไมล ์ 

  
  
            

5,350.00  
235.40  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

29 จา้งผูด้าํเนินรายการ ห้องรับแขก 
ประจาํเดือนมกราคม 2563 (4 ตอน) 

ตกลงราคา 9,630.00  
  

  -  
  

บจ.ปนดัดา อะราว เดอะเวลิด์  
  

9,630.00  
  

บจ.ปนดัดา อะราว เดอะเวลิด์  
  

9,630.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้ง ลว. 27 ม.ค.63 

30 จา้งทีมงานบุคคลภายนอกและอุปกรณ์การ
ถ่ายทอดสด  Facebook Live งานวนัพ่อขนุ
รามคาํแหงมหาราช ประจาํปี 2563 
 - ถ่ายภาพ กลอ้งวดีีโอ HD จาํนวน 3 กลอ้ง 
 - ลาํดบัภาพ ตดัต่อภาพ ผลิตกราฟิก ผลิต 
Insert และเสียง 
 - ระบบสตรีมม่ิง (ผา่น Facebook Live) และ
การ Uplink สัญญาณผา่นระบบ Internet 
ความเร็วสูง 

ตกลงราคา 18,000.00  
  
  
  
  
  

  -   
  
  
  
  
  

  
  
 
นายไพโรจน์ หลวงอุดร 
นายไพโรจน์ หลวงอุดร 
 
นายไพโรจน์ หลวงอุดร 
  

  
  
          

10,000.00  
5,000.00  

            
3,000.00  

  

  
  
 
นายไพโรจน์ หลวงอุดร 
นายไพโรจน์ หลวงอุดร 
 
นายไพโรจน์ หลวงอุดร 
  

  
  
          

10,000.00  
5,000.00  

            
3,000.00  

  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

31 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับรถยนต์
ถ่ายทอด (OB) เพื่อใชใ้นกิจกรรม เทศกาล
ตรุษจีนหาดใหญ่ 2563 อาํเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 

ตกลงราคา 1,000.00    -  บมจ.ปตท.  1,000.00  บมจ.ปตท.  1,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

32 จา้งถ่ายทอดสด Facebook Live พิธีเปิดงาน 
ChiangSaen HalfMarathon Tour 2020 
จงัหวดัเชียงราย 

ตกลงราคา 6,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

6,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายธนพล ทีโอรา 
  

6,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายธนพล ทีโอรา 
  

6,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

33 จา้งจดักิจกรรมซูปเปอร์สตาร์ฮาเฮ  
จงัหวดัลาํพูน 
 - จา้งออกแบบแบนเนอร์ 
  
 - จา้งทาํเวทีฯ 
  
 - เช่าเคร่ืองป่ันไฟ และเคร่ืองดนตรี 
  

ตกลงราคา 
  
  
   

172,573.00  
  

  -   
  

  
 
นางสาววาสนา ปรียานนัทกุล 
  
นายกรณ์ธนะโชติ อยูร่อดธนกุล 
  
นายคมกฤษ วงคไ์ชย 
  

  
          

12,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

48,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

       27,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
 
นางสาววาสนา ปรียานนัทกุล 
  
นายกรณ์ธนะโชติ อยูร่อดธนกุล 
  
นายคมกฤษ วงคไ์ชย 
  

  
          

12,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

48,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

27,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 



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

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

 
-6- 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - จา้งแดนเซอร์ 
  
 - จา้งไฟประดบั 
  
 - จา้งทาํไวนิลอิงคเ์จท็ 
  
 - จา้งรถแห่ 
  
 - จา้งผลิตใบปลิวประชาสัมพนัธ์ 
 - จา้งผลิตแบนเนอร์ฉากหลงัเวที 
  
 - จา้งผลิต Sale kit 
 - จา้งผลิตซองกระดาษ CD 

   นายเนวิน จินะวงค ์
  
นายสุทธินนัท ์จินะตา 
  
สามเศียร แอดเวอร์ไทซ่ิง 
  
นายฤทธ์ิ สุทธกุล 
  
บจ.ทววีฒัน์การพิมพ  ์ 
นายอตัรเดช วนิาพงั 
  
บจ.1241 มิราคูลสั  
บจ.ทววีฒัน์การพิมพ  ์

       10,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

       10,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

         8,950.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

         9,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

         7,223.00  
       14,400.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
       16,000.00  
       10,000.00 

นายเนวิน จินะวงค ์
  
นายสุทธินนัท ์จินะตา 
  
สามเศียร แอดเวอร์ไทซ่ิง 
  
นายฤทธ์ิ สุทธกุล 
  
บจ.ทววีฒัน์การพิมพ  ์ 
นายอตัรเดช วนิาพงั 
  
บจ.1241 มิราคูลสั  
บจ.ทววีฒัน์การพิมพ  ์

10,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

10,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

8,900.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

6,500.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

7,222.50  
14,400.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
15,515.00  
9,630.00 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

34 จดัซ้ือโดเมน koohoo.fm ตกลงราคา  5,000.00    4,708.00  บจ.ดอทสยาม  4,708.00  บจ.ดอทสยาม  4,708.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

35 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์จาํนวน 124 ฉบบั 
(คล่ืนวิทย ุFM 99 MHz) 

ตกลงราคา 
 

1,550.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

1,550.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายวิศณุ เอมโอช 
  

   1,550.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายวิศณุ เอมโอช 
  

1,550.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
 

36 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์จาํนวน 92 ฉบบั 
(คล่ืนวิทย ุFM 96.5 MHz) 

ตกลงราคา 
  

         1,150.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

     1,150.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายวิศณุ เอมโอช 
  

1,150.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายวิศณุ เอมโอช 
  

  1,150.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
 

37 จา้งวงดนตรีป่ีพากย ์จาํนวน 1 งาน 
  

ตกลงราคา 
 

       12,500.00  
 (ไม่มีภาษี)  

  -   
  

นายปรีชา ตรีหิรัญ 
  

12,500.00  
 (ไม่มีภาษี)  

นายปรีชา ตรีหิรัญ 
  

     12,500.00  
 (ไม่มีภาษี)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
 

 
38 

ฝ่ายจัดซ้ือ 
จดัซ้ือ Sound Card สาํหรับใชใ้นการผลิต
ช้ินงานเสียงออกอากาศ จาํนวน 1 ชุด 

 
ตกลงราคา 

 
12,000.00  

 
10,900.00  

 
บจ.โปรปลกัอิน  

 
10,850.00  

 
บจ.โปรปลกัอิน  

 
10,850.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

39 จา้งร้ือถอนเสาอากาศเคร่ืองส่งวิทย ุสถานี
วทิย ุบมจ. อสมท จงัหวดัมหาสารคาม 
จาํนวน 1 งาน 

ตกลงราคา 160,500.00  160,500.00  หจก.อาร์พีทาวเวอร์ แอนด ์คอนสตคัชัน่ 160,500.00  หจก.อาร์พีทาวเวอร์ แอนด ์คอนสตคัชัน่ 160,500.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี ท. 005/2563 

40 จา้งซ่อมบาํรุงเสาอากาศเคร่ืองส่งวิทย ุสถานีวทิย ุ
บมจ. อสมท จงัหวดัหนองคาย จาํนวน 1 งาน 

ตกลงราคา 387,554.00  387,554.00  หจก.อาร์พีทาวเวอร์ แอนด ์คอนสตคัชัน่ 387,554.00  หจก.อาร์พีทาวเวอร์ แอนด ์คอนสตคัชัน่ 387,554.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี ท. 006/2563 

41 จา้งบริการอุปกรณ์เครนจิมม่ีจ๊ิบ 12 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ และทมังาน ณ วนัท่ี 19 
มกราคม 2563 (1 คิว) จาํนวน 1 งาน 

ตกลงราคา        16,050.00     16,050.00  บจ.ขา้วจ๊ิบมูฟวี่   16,050.00  บจ.ขา้วจ๊ิบมูฟวี่  16,050.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง 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 

42 เช่าใชโ้ปรแกรมออกอากาศ RCS สาํหรับ
คล่ืน FM 97.5 MHz จาํนวน 1 ระบบ
ระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน (1 มีนาคม 2563 - 31 
มีนาคม 2565) 

พิเศษ 
 

864,025.00  
  

864,025.00  
  

บจ.เรดิโอ คอมพิวต้ิง 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย)  

864,025.00  บจ.เรดิโอ คอมพิวต้ิง 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย)  

864,025.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

สัญญาเช่าเลขท่ี 001/2563 
 

43 จดัซ้ือ Software โปรแกรมตดัต่อผลิตช้ินงาน
เสียงออกอากาศ จาํนวน 1 ชุด 

ตกลงราคา 34,240.00 34,240.00 บจ.กมลสุโกศล อิเล็คทริค  34,240.00  บจ.กมลสุโกศล อิเล็คทริค   34,240.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใม่มี 

44 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์กราฟิกและตดัต่อวดีีโอ 
จาํนวน 1 ชุด 

ตกลงราคา 
  

     117,924.70  
  

 117,924.70  
  

บจ.โพเวลอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ 
บจ.ไมโคร ฟิวชัน่ (กรุงเทพ)  

     117,924.70  
     121,980.00  

บจ.โพเวลอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ 
  

117,924.70  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ใม่มี 
 

45 จา้งบริการรายงานผูช้มโทรทศัน์ปี 2563 
ระยะเวลา 12 เดือน (1 มกราคม 2563 - 31 
ธนัวาคม 2563) 

พิเศษ 6,471,360.00  6,471,390.00  บจ.เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) 6,471,360.00  บจ.เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) 6,471,360.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาจา้งเลขท่ี 002/2563 

46 จา้งบริการจดัหาอุปกรณ์เครนจิมม่ีจ๊ิบ 12 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ และทีมงาน (1 คิว) 
จาํนวน 1 งาน สาํหรับถ่ายทอดสดพิธีเปิด
งาน (เทศกาลตรุษจีน เยาวราช ปี 63 

ตกลงราคา 16,050.00  16,050.00  บจ.ขา้วจ๊ิบมูฟวี่  16,050.00  บจ.ขา้วจ๊ิบมูฟวี่  16,050.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

47 เช่าระบบเช่ือมโยงสัญญาณโทรทศัน์ วงจร
หลกัและวงจรสาํรอง จาํนวน 2 ระบบ 
ระยะเวลา 1 ปี (1 มกราคม 2563 - 31 
ธนัวาคม 2563) 

พิเศษ 
 

898,800.00  
  

898,800.00  
  

บมจ.ทีโอที  
บมจ.ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ 

513,600.00  
 417,300.00  

บมจ.ทีโอที  
บมจ.ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ 

   481,500.00  
   417,300.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

สัญญาเช่าเลขท่ี 003/2563 
สัญญาเช่าเลขท่ี 004/2563 

48 จดัซ้ือ Adapter 24V. 5A. จาํนวน 8 ตวั ตกลงราคา 6,420.00  6,420.00  บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 6,420.00  บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 6,420.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

49 เช่าอาคารพร้อมท่ีดินเพื่อเป็นท่ีตั้งสถานีวิทย ุ
บมจ. อสมท เอฟ.เอ็ม. จงัหวดัชยัภูมิ 
ระยะเวลา 25 เดือน (1 มีนาคม 2563 - 31 
มีนาคม 2565) 

ตกลงราคา 
 

350,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

350,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางพรจิต โงว้ศิริ 
  

350,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางพรจิต โงว้ศิริ 
  

350,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

สัญญาเช่าเลขท่ี 005/2563 
 

50 จา้งซ่อมระบบสายอากาศวทิย ุจ.สุราษฎร์
ธานี และ จ.ระนอง จาํนวน 2 งาน 
 - ระบบสายอากาศวิทย ุจ.สุราษฎร์ธานี 
 - ระบบสายอากาศวิทย ุจ.ระนอง 

ตกลงราคา 
 
 

299,600.00  
  
  

299,600.00  
  
  

  
 
บจ.เจมส์ เรดิโอ ซิสเตม็  
บจ.เจมส์ เรดิโอ ซิสเตม็ 

  
        

140,000.00  
140,000.00  

  
 
บจ.เจมส์ เรดิโอ ซิสเตม็  
บจ.เจมส์ เรดิโอ ซิสเตม็ 

  
        

140,000.00  
   140,000.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ใบสั่งจา้งท่ี ท.013/2563 
ใบสั่งจา้งท่ี ท.013/2563 

 
51 

ส านักทรัพยากรมนุษย์และบริการองค์กร 
จา้งซ่อมรถยนตถ่์ายทอดโทรทศัน์ (โอบี 4) 
ทะเบียน 91-9105  

 
ตกลงราคา 

 
6,596.55 

 
- 

 
บจ.โอ.พี.ออโต ้ซัพพลาย 

 
   6,596.55  

 
บจ.โอ.พี.ออโต ้ซัพพลาย 

 
6,596.55  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
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 

 
52 

ส านักวิศวกรรมโครงข่าย 
จดัซ้ืออะไหล่ MAGIC KEYBOARD WITH 
NUMERIC KEYPAD-THAI จาํนวน 1 อนั 
และ MAGIC MOUSE 2 จาํนวน 1 อนั 

 
ตกลงราคา 

 
8,453.00  

 
8,453.00  

 
บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
8,453.00  

 
บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
8,453.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

 

53 จดัซ้ืออะไหล่ HDD SATA 3TB  
จาํนวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 9,630.00  9,630.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 9,630.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 9,630.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

54 จดัซ้ืออะไหล่ POWER SUPPLY สาํหรับ 
TV LCD จาํนวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 1,416.00  1,416.00  ร้านนพดลอิเล็คทรอนิคส์ (สาํนกังานใหญ่) 1,416.00  ร้านนพดลอิเล็คทรอนิคส์ (สาํนกังานใหญ่) 1,416.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

55 จดัซ้ืออะไหล่ STORAGE (HP EVA -4400 
4 GB FIBER CHANNEL DISK SHELF 
I/O MODULE) จาํนวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 15,515.00  15,515.00  หจก.กนกรักษ ์(สาํนกังานใหญ่) 15,515.00  หจก.กนกรักษ ์(สาํนกังานใหญ่) 15,515.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

56 จดัซ้ืออะไหล่ STORAGE (POWER 
SUOOLY STORAGE SYNALOGY) 
จาํนวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 9,095.00  9,095.00  หจก.กนกรักษ ์(สาํนกังานใหญ่) 9,095.00  หจก.กนกรักษ ์(สาํนกังานใหญ่) 9,095.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

57 จดัซ้ืออะไหล่คียบ์อร์ด (APPLE MAGIC 
KEYBOARD) จาํนวน 2 อนั 

ตกลงราคา 9,416.00  9,416.00  หจก.กนกรักษ ์(สาํนกังานใหญ่) 9,416.00  หจก.กนกรักษ ์(สาํนกังานใหญ่) 9,416.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

58 จดัซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ตดัต่อ (HDD 
SATA 3 TB ENTERPRISE) จาํนวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 5,885.00  5,885.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 5,885.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 5,885.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

59 จดัซ้ืออะไหล่แจค๊ไมค ์จาํนวน 5 ตวั ตกลงราคา 2,140.00  2,140.00  หจก.ซี แอล. อีควปิเมน้ท ์(สาํนกังานใหญ่) 2,140.00  หจก.ซี แอล. อีควปิเมน้ท ์(สาํนกังานใหญ่) 3,140.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

60 จา้งซ่อมขาตั้งกลอ้ง จาํนวน 1 งาน ตกลงราคา 18,725.00  18,725.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 18,725.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 18,725.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

61 จา้งซ้ืออะไหล่ SDI ยีห่้อ KINGS  
รุ่น 2065-2-9 จาํนวน 20 หัว  

ตกลงราคา          4,922.00  4,922.00  บจ.ดีเอสอี  4,922.00  บจ.ดีเอสอี  4,922.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

62 จา้งซ้ืออะไหล่ SERVER (HARD DISK 
DRIVE SSD 1TB 2.5" SATA) จาํนวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 8,025.00  8,025.00  บจ.เทิร์นออน โซลูชัน่  8,025.00  บจ.เทิร์นออน โซลูชัน่  8,025.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

63 จา้งซ่อม Mixer  ตกลงราคา 5,125.30  5,125.30  บจ.มหาจกัรดีเวลอปเมนท ์(สาํนกังานใหญ่) 5,125.30  บจ.มหาจกัรดีเวลอปเมนท ์(สาํนกังานใหญ่)  5,125.30  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

64 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ตดัต่อ iMac 27 น้ิว 
จาํนวน 1 เคร่ือง 

ตกลงราคา 13,803.00  13,803.00  หจก.กนกรักษ ์(สาํนกังานใหญ่) 13,803.00  หจก.กนกรักษ ์(สาํนกังานใหญ่) 13,803.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

65 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์กราฟิก ยีห่้อ DELL 
จาํนวน 1 งาน 

ตกลงราคา 19,848.50  19,848.50  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 19,848.50  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 19,848.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
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66 จดัซ้ืออะไหล่ HP EVA-4400 4GB FIBER 
CHANNEL DISK SHELF I/O MODULE 
จาํนวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 15,515.00  15,515.00  หจก.กนกรักษ ์(สาํนกังานใหญ่) 15,515.00  หจก.กนกรักษ ์(สาํนกังานใหญ่) 15,515.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

67 จดัซ้ืออะไหล่ HDD FC 1TB/7.2K จาํนวน 3 
ตวั สาํหรับเคร่ือง Storage Server ยีห่้อ HP 
รุ่น EVA8400 

ตกลงราคา 34,026.00    -  บจ.เทิร์นออน โซลูชัน่  34,026.00  บจ.เทิร์นออน โซลูชัน่  34,026.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 1/2563 

68 จดัซ้ืออะไหล่ STORAGE (4 TB HDD WD 
BLACK 7200RPM SATA3) จาํนวน 2 ตวั 

ตกลงราคา 20,000.00  20,000.00  บจ.ว ีเอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วสิ 20,000.00  บจ.ว ีเอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วสิ 20,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

69 จดัซ้ืออะไหล่ CPU (POWER SUPPLY 
WORKSTATION) จาํนวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 8,025.00  8,025.00  หจก.กนกรักษ ์(สาํนกังานใหญ่) 8,025.00  หจก.กนกรักษ ์(สาํนกังานใหญ่) 8,025.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

70 จดัซ้ืออุปกรณ์และอะไหล่สาํหรับการส่ง
กระจายเสียงฯ ท่ีสถานีเคร่ืองส่งวิทย ุFM 
(ซอยลาดพร้าว 107) 
 - CHILLER ระบบทาํความเยน็  
จาํนวน 1 ชุด 
  - 3A POWER 3A 18V24V24V x 26 
V9V12V จาํนวน 1 ตวั 
  - อนาล็อกมลัติมิเตอร์ MT2017 PRO's KIT 
จาํนวน 1 ตวั 
 - ตะกัว่ขด60% 0.8 ม.ม.x0.5 ib UT  
จาํนวน 1 มว้น 
 - DRS-350-12Switching Power Supply 
350V จาํนวน 1 ชุด 
 - นํ้ ามนั GASOHOL 91S  
จาํนวน 15.367 ลิตร 

ตกลงราคา 20,713.00  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
          

18,000.00  
  

235.00 
  

900.00 
               

243.00  
               

935.00 
  

400.00 

  
 
 
บจ.ฟิวชัน่ เอ็นจิเนียริงแอนด ์เซอร์วสิ  
 
บจ.นัฐพงษ ์เซลลแ์อนด์ เซอร์วสิ  
  
บจ.นัฐพงษ ์เซลลแ์อนด์ เซอร์วสิ  
 
บจ.นัฐพงษ ์เซลลแ์อนด์ เซอร์วสิ  
 
บจ.นัฐพงษ ์เซลลแ์อนด์ เซอร์วสิ  
 
บจ.บางจากกรีนเนท  

  
           
 

18,000.00  
  

235.00 
  

900.00 
               

243.00  
               

935.00 
  

400.00  

  
 
 
บจ.ฟิวชัน่ เอ็นจิเนียริงแอนด ์เซอร์วสิ  
 
บจ.นัฐพงษ ์เซลลแ์อนด์ เซอร์วสิ  
  
บจ.นัฐพงษ ์เซลลแ์อนด์ เซอร์วสิ  
 
บจ.นัฐพงษ ์เซลลแ์อนด์ เซอร์วสิ  
 
บจ.นัฐพงษ ์เซลลแ์อนด์ เซอร์วสิ  
 
บจ.บางจากกรีนเนท  

  
 
          

18,000.00  
  

235.00 
  

900.00 
               

243.00  
               

935.00  
               

400.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

71 จดัซ้ืออะไหล่ Hard Disk Drive 4Tb 7.2K 
6Gb/s 3.5" SAS HDD จาํนวน 6 ตวั 

ตกลงราคา 67,410.00  
  

  -  
  

บจ.วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วสิ  
บจ.เทิร์นออน โซลูชัน่  

67,410.00  
125,190.00  

บจ.วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วสิ  
บจ.เทิร์นออน โซลูชัน่  

67,410.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

72 จา้งซ่อมอุปกรณ์ P2 Portable ยีห่้อ 
Panasonic รุ่น AJ-HPM 110E 

ตกลงราคา 45,689.00    -  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 45,689.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 45,689.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 2/2563 

73 จดัซ้ืออะไหล่ HDD FC 1TB/7.2K จาํนวน 1 ตวั 
และ Cache Battery Module จาํนวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 24,717.00    -  บจ.เทิร์นออน โซลูชัน่  24,717.00  บจ.เทิร์นออน โซลูชัน่  24,717.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 3/2563 

 



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

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

 
-10- 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

74 จา้งซ่อมกลอ้งโทรทศัน์ SERVICE VIDEO 
CAMERA PANASONIC จาํนวน 1 งาน 

ตกลงราคา 19,474.00  19,474.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 19,474.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 19,474.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

75 จดัซ้ืออะไหล่ Hard Disk Drive 4TB SATA 
จาํนวน 2 ตวั 

ตกลงราคา 19,902.00  19,902.00  บจ.เทิร์นออน โซลูชัน่ 19,902.00  บจ.เทิร์นออน โซลูชัน่ 19,902.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

76 จดัซ้ืออะไหล่ UPS (Leoch Battery APC-
WP17-12LE 12 V 17Ah) จาํนวน 4 ตวั 

ตกลงราคา 9,630.00  9,630.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 9,630.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 9,630.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

77 จา้งพนัขดลวดมอเตอร์คอยลเ์ยน็แอร์ เพื่อใช้
ปรับอุณหภูมิภายในห้องเคร่ืองส่งฯ จงัหวดัชยัภูมิ 

ตกลงราคา 1,100.00  1,100.00  บจ.ชยัภูมิแสงเจริญ 1,100.00  บจ.ชยัภูมิแสงเจริญ 1,100.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

78 จา้งซ่อมเคร่ือง Multiplex (MUX) ยีห่้อ 
Ericsson รุ่น MX 8400 

ตกลงราคา 128,400.00    -  บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961  128,400.00  บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961  128,400.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 5/2563 

79 จดัซ้ืออะไหล่แบตเตอร่ีแห้งพร้อมใช้  
DIN 100  

ตกลงราคา 3,900.00  3,900.00  ร้าน ท.ไฟฟ้า 2 3,900.00  ร้าน ท.ไฟฟ้า 2 3,900.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

80 เช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

ตกลงราคา 2,358.28  2,358.28  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2,358.28  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2,358.28  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

81 จา้งซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูง จงัหวดั
ขอนแก่น 

ตกลงราคา 676.83  676.83  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 676.83  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 676.83  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

82 จดัซ้ือวสัดุสาํหรับงานบาํรุงรักษาและงาน
ติดตั้งเคร่ืองส่งโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
จาํนวน 3 รายการ 
  

ตกลงราคา 10,435.00  
  
  

10,435.00  
  
  

บจ.บางกอกไฮแล็บ  
หจก.เอส สมาร์ทเทค ซิสเตม็ 
บจ.อีเล็กทรอนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 

8,025.00  
1,150.00  
1,260.00  

บจ.บางกอกไฮแล็บ  
หจก.เอส สมาร์ทเทค ซิสเตม็ 
บจ.อีเล็กทรอนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 

8,025.00  
1,150.00  
1,260.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

83 จดัซ้ือวสัดุเพื่อใชส้าํหรับการออกอากาศ
โทรทศัน์/วทิย ุจาํนวน 9 รายการ 
  
  

ตกลงราคา 5,125.25  
  
  

5,125.25  
  
  

บจ. ไพศาล ซาวด ์ซิสเทม็ส์ 
บจ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็  
บจ.สินสวา่งการไฟฟา  

615.25 
3,770.00  

740.00  

บจ. ไพศาล ซาวด ์ซิสเทม็ส์ 
บจ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็  
บจ.สินสวา่งการไฟฟา  

615.25 
3,770.00  

740.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

84 จา้งเปล่ียนซิลคอหนา้จอนเดียร์ 4045 ของ
เคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า  

ตกลงราคา 3,000.00  3,000.00  แม่ฮ่องสอนแทร็คเตอร์ 3,000.00  แม่ฮ่องสอนแทร็คเตอร์ 3,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

85 จดัซ้ือวสัดุเพื่อใชส้าํหรับการออกอากาศ
โทรทศัน์/วทิย ุจาํนวน 4 รายการ 
  
  

ตกลงราคา 17,335.77  
  
  
  

17,335.77  
  
  
  

ร้านอีเลคทรอนิคส์ เซ็นเตอร์ 
บจ.นนทบุรี แลบ  
ร้านสาธิตวทิย ุ
บจ.เวสเทค็ คอมโพเนนท ์ 

260.00  
16,500.00  

350.00  
225.77  

ร้านอีเลคทรอนิคส์ เซ็นเตอร์ 
บจ.นนทบุรี แลบ  
ร้านสาธิตวทิย ุ
บจ.เวสเทค็ คอมโพเนนท ์ 

260.00  
16,500.00  

350.00  
225.77  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 

 



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

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

86 จา้งสอบเทียบ (Calibration) เคร่ืองมือวดั 
จาํนวน 7 เคร่ือง 

ตกลงราคา 78,110.00  78,110.00  สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

78,110.00  สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

78,110.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

87 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนต ์
กาํเนินไฟฟ้า 

ตกลงราคา 13,000.00  13,000.00  หจก.ก กาญจนชัย นครสวรรค ์ 13,000.00  หจก.ก กาญจนชัย นครสวรรค ์ 13,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

88 จดัซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองสาํรองไฟ UPS 
จาํนวน 20 ลูก 

ตกลงราคา 20,544.00  20,544.00  บจ.บางกอกไฮแล็บ 20,544.00  บจ.บางกอกไฮแล็บ 20,544.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
89 

ส านักธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศอาคาร
สถานีโทรทศัน์และอาคารปฏิบติัการ 
 - มอเตอร์ Carrier รุ่น PM103104 1/3 
แรงมา้ จาํนวน 2 ตวั 
 - นํ้ ากลัน่ จาํนวน 2 ลงั 
 - สายพานบี 68 จาํนวน 8 เส้น 
 - แฟนคอยลว์อไทร์ ขนาด 25000 บีทีย ู
จาํนวน 1 ตวั 
- แมกเนติคขนาด 30 แอมป์ 220 โวลท ์
จาํนวน 1 ตวั 
 - ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ 25000 บีทีย ูจาํนวน 1 ชุด 
 - นํ้ ายาทาํความเยน็ อาร์-22 จาํนวน 20 กก. 

 
ตกลงราคา 

  
  
  
  
  
  
  

 
19,955.50  

  
  
  
  
  
  
  

 
  -  

  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 

  
 
            

7,000.00  
               

400.00            
1,200.00            
5,200.00  

 
250.00  

            
1,200.00            
3,400.00 

  
 
 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 

  
 
            

7,000.00  
               

400.00  
1,200.00  
5,200.00 

  
250.00  

            
1,200.00  
3,400.00   

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

90 จดัซ้ือสารเคมีปรับสภาพนํ้ า Chill water 
cooled อาคารสถานีโทรทศัน์ และอะไหล่
เคร่ืองปรับอากาศฯ อาคารปฏิบติัการฯ 
1) สารเคมีปรับสภาพนํ้ า 
    - เคเมีป้องกนัและกาํจดัตะกรัน จาํนวน 80 ลิตร 
     - เคมีป้องกนัและกาํจดัตะไคร่ จาํนวน 40 ลิตร 
2) อะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 
    - เพลาขนาด 30 มม. ยาว 1.5 ม. จาํนวน 1 ชุด 
    - ลูกปืนเพลาขนาด 30 มม. P206 จาํนวน 2 ชุด 
    - โม่เล่ยข์นาด 6 น้ิว จาํนวน 1 ชุด 
    - แมกเนติคขนาด 380V 30 Amp จาํนวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
             
 

9,148.50  
  
  

10,486.00  
  
  
  

 
 
            

9,148.50  
  
  

10,486.00  
  
  
  

  
  
 
 
บจ.เพอร์เฟค เคมีคลัแอนดเ์ซอร์วสิ  
บจ.เพอร์เฟค เคมีคลัแอนดเ์ซอร์วสิ  
 
 บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 

  
  
             
 

6,099.00  
3,049.50  

  
3,745.00  
1,926.00  
2,675.00  
2,140.00  

  
  
 
 
บจ.เพอร์เฟค เคมีคลัแอนดเ์ซอร์วสิ  
บจ.เพอร์เฟค เคมีคลัแอนดเ์ซอร์วสิ  
 
 บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 
บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า 

  
  
             
 

6,099.00  
3,049.50  

  
3,745.00  
1,926.00  
2,675.00  
2,140.00  

 
 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

91 จดัซ้ืออะไหล่ AVR ประจาํรถถ่ายทอด 
(PCB Control Part และ Motor Part) 

ตกลงราคา 19,998.30  19,998.30  บจ.กิตติชยั เพาเวอร์ ซัพพลาย 19,998.30  บจ.กิตติชยั เพาเวอร์ ซัพพลาย 19,998.30  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 


