
“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 
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สรุปผลการด าเนินการการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ์ 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 
จดัซ้ือจดัจา้งพสัดุส าหรับใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบติัการแกนหลกัดา้นการประชาสัมพนัธ์
ทางส่ือออนไลน์ของกองทพับก 
 - FLASH DRIVE 32GB  
- FLASH DRIVE 128GB  
 - หนงัสือ พูดดว้ยภาพ พรีเซนตอ์ยา่งไรใฟ้
ถูกใจคนฟัง  
 - หนงัสือ Digital Marketing Concept&Case study  
- หนงัสือ พูดอยา่งไรให้ลูกนอ้งรักและพูด
อยา่งไรให้เป็นผูน้ าแบบฉลาด  
- หนังสือ ศิลปะการพูดให้เหมือนนัง่ในใจคน  
 - เจลลา้งมืออนามยั 50g  
 - เจลลา้งมืออนามยั 450g  
 - ปากกาน ้ าเงิน  
 - มาร์คเกอร์ 
 - มาร์คเกอร์ น ้ าเงิน ชาร์ป้ี 
 - ปากกาเจล 
 - แฟ้มหีบ  
 - ถุงขยะ 
 - กระดาษ Double A 
 - ถ่านพานาโซนิค 
- ถ่านพานาโซนิค 
 - เอกสารประกอบการอบรม 
 - กระดาษทิชชู่ 
 - แกว้กระดาษ 
 - พิมพส์ต๊ิกเกอร์ 
 - แผน่ใยแอลกฮอล7์0% 
 - แอลกฮอล ์70% 

 
ตกลงราคา 
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บจ.เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
บจ.เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
บจ.อมรินทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ 
 
บจ.อมรินทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ 
บจ.อมรินทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ 
 
บจ.อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ 
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บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) 
หจก.ส านกัพิมพฟิ์สิกส์เซ็นเตอร์ 
บจ.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 
บจ.วลิล่า มาร์เก็ท เจพี 
ภทัร พร้ินต้ิง 
บจ.ไอแคร์ เฮลท ์
บจ.ไอแคร์ เฮลท ์

                
 
 
 

180.00  
590.00  
700.00  

               
265.00  
495.00 

 
735.00  
295.00  

1,080.00  
398.00  
55.00  
40.00  
15.00  
54.00  

120.00  
115.00  
180.00  
180.00  

4,494.00  
119.00  
98.00  

420.00  
720.00  
31.00  

 
 
 
 
บจ.เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
บจ.เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
บจ.อมรินทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ 
 
บจ.อมรินทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ 
บจ.อมรินทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ 
 
บจ.อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ 
บจ.อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ 
บจ.อมรินทร์ บุค๊ เซนเตอร์ 
บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) 
บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) 
บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) 
บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) 
บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) 
บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) 
บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) 
บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) 
บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) 
หจก.ส านกัพิมพฟิ์สิกส์เซ็นเตอร์ 
บจ.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 
บจ.วลิล่า มาร์เก็ท เจพี 
ภทัร พร้ินต้ิง 
บจ.ไอแคร์ เฮลท ์
บจ.ไอแคร์ เฮลท ์
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

2 ค่าอุปกรณ์ถ่ายทอดพิเศษ (โดรน) ตกลงราคา 5,000.00 5,000.00 นายอรรถพล บุญพฒัน์ 5,000.00 นายอรรถพล บุญพฒัน์ 5,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
3 จา้งเรียบเรียงบทเพลงจากเพลงตน้ฉบบัและ

ควบคุมการแสดงจดัหาวงดนตรี 
ตกลงราคา 100,000.00 100,000.00 นายสรเสกข ์ศรีวภิานนท ์ 100,000.00 นายสรเสกข ์ศรีวภิานนท ์ 100,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
4 

ส านักการตลาด 
จา้งพิมพป้์ายไวนิล ส าหรับงานกิจกรรม 
MCOT Trip คร้ังท่ี 23 

 
ธุรกิจ 

          
30,000.00  

               
535.00  

 
ร้านสตางค ์ปร้ินต้ิง 

               
535.00  

 
ร้านสตางค ์ปร้ินต้ิง 

               
535.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

5 โครงการ "Wonder Kids Thailand"  
 - จา้งซักชุดมาสคอต 
 - จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และของรางวลั 
  

ธุรกิจ 
  
  
  

  
10,824.74  
2,226.00  

  

  
10,824.74  
2,226.00  

  

  
ร้านมาสคอตสะอาดช็อป 
บมจ. บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. เอก-ชยั ดีสทรีบิวชัน่ ซีสเทม 

  
10,824.74  
 1,814.00  

            412.00  

  
ร้านมาสคอตสะอาดช็อป 
บมจ. บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. เอก-ชยั ดีสทรีบิวชัน่ ซีสเทม 

 
10,824.74  
 1,814.00  

412.00 

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
6 

ส านักการขาย 
จา้งจดัหาชุดพิธีกรด าเนินรายการ
ถ่ายทอดสดแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชคร้ังท่ี 33 ประจ าปี 2563 

 
ตกลงราคา 

 
10,000.00 

(ไม่มีภาษีฯ)   

 
  -  

 
นายชนนัทร์พร กีรติบุญธนะวงศ ์

 
10,000.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
นายชนนัทร์พร กีรติบุญธนะวงศ ์

 
10,000.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

 
7 

ส านักข่าวไทย 
จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์
ดาวเทียม SNG (ท าข่าว จ.นราธิวาส ยะลา  
นราธิวาส สงขลา สตูล วนัท่ี 16-23 ก.พ.63) 
 

 
ตกลงราคา 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
25,000.00  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  -   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
บจ.ทริปเปิล เค กรุ๊ป 
บจ.บา้นพลงังาน ซีพี  
บจ.บางจากกรีนเนท 
บจ.จงัหวดัตรังพาณิชย ์ 
บจ.เค.ซี.ออยล ์เซอร์วสิ 
หจก.ที.เอ็น ออยล ์
บจ.ยางไทยใต ้จงัหวดันราธิวาส 
หจก.กอวรรณออยล์ 
บจ.พระราม 2 พฒันาปิโตรเลียม 
บจ. หลงัสวนปิยะแก๊ส  
บจ.ปตท.น ้ ามนัและการคา้ปลีก 

 
2,180.00  
2,250.00  
2,240.00  
1,300.00  
2,050.00  
2,200.00  
1,220.00  
2,385.00  

900.00  
1,430.00  
1,420.00 
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บจ.ปตท.น ้ ามนัและการคา้ปลีก 

 
2,180.00  
2,250.00  
2,240.00  
1,300.00  
2,050.00  
2,200.00  
1,220.00  
2,385.00  
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1,430.00  
1,420.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
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8 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์
ดาวเทียม SNG (ท าข่าว จ.เชียงราย พะเยา 
และพิษณุโลก  วนัท่ี 23-29 ก.พ.63) 

ตกลงราคา 20,000.00    -  บจ.เอปิโตรเลียม  
บจ.เอ็นทีเค ปิโตรเลียม 
บจ.ฟูแสง ออยล ์แอนด์ เซอร์วสิ 
หจก.ปิยะพรเจริญกิจ 
บจ.ไพบูลยสุ์วรรณ  
บจ.พลกฤตเซอร์วสิเอ็นเนอร์ยี่  

890.00  
1,960.00  
2,130.00  
1,020.00  
1,120.00  
1,650.00 

บจ.เอปิโตรเลียม  
บจ.เอ็นทีเค ปิโตรเลียม 
บจ.ฟูแสง ออยล ์แอนด์ เซอร์วสิ 
หจก.ปิยะพรเจริญกิจ 
บจ.ไพบูลยสุ์วรรณ  
บจ.พลกฤตเซอร์วสิเอ็นเนอร์ยี ่ 

890.00  
1,960.00  
2,130.00  
1,020.00  
1,120.00  
1,650.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
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 

     บจ.ศ มหาโภคาการปิโตรเลียม  
บจ.23 ปิโตรเลียม (2005) 

1,420.00  
850.00 

บจ.ศ มหาโภคาการปิโตรเลียม  
บจ.23 ปิโตรเลียม (2005) 

1,420.00  
850.00 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

9 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์เดือน มี.ค. 63  ตกลงราคา 1,550.00   - นายวิศณุ เอมโอช  1,550.00  นายวิศณุ เอมโอช 1,550.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
10 

ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 
จา้งบริการสตูดิโอในการผลิตโฆษณา
แนะน าสินคา้ในโครงการ Home Shopping 

 
ธุรกิจ 

 
21,400.00  

 
21,400.00  

 
บจ.ชอบใจ กรุ๊ป  

 
21,400.00  

 
บจ.ชอบใจ กรุ๊ป  

 
21,400.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

11 จา้งบริการไฟสตูดิโอในการผลิตโฆษณา
แนะน าสินคา้ในโครงการ Home Shopping 

ธุรกิจ 13,910.00  12,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวุฒิศกัด์ิ อินหนู 12,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวุฒิศกัด์ิ อินหนู 12,500.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

12 จา้งบริการกลอ้งวิดีโอในการผลิตโฆษณา
แนะน าสินคา้ในโครงการ Home Shopping 

ธุรกิจ 26,750.00  20,330.00  บจ.บล็อคซ็อต ซีเน  20,330.00  บจ.บล็อคซ็อต ซีเน  20,330.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

13 จา้งบริการจดัหาศิลปินพิธีกรรายการตกมนัส์
บนัเทิงสุดสัปดาห์ เดือนมกราคม 2563 
(ราคาต่อเทป) 

ธุรกิจ 21,400.00    -   บจ.มหาร ่ ารวย  21,400.00  บจ.มหาร ่ ารวย  21,400.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี 060/2563 

14 จา้งพิธีกรรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนและ
รายการอ่ืนๆ ในเครือไนน์เอ็นเตอร์เทน
จ านวน 75 เทป 

ธุรกิจ 414,090.00  414,090.00  บจ.มมัม่า เมีย โปรดกัชัน่ 414,090.00  บจ.มมัม่า เมีย โปรดกัชัน่ 414,090.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี 064/2563 

15 จา้งพิธีกรรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนและ
รายการอ่ืนๆ ในเครือไนน์เอ็นเตอร์เทน
จ านวน 39 เทป 

ธุรกิจ 120,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

120,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางสาวพทัธ์ธีรา ศรุติพงศโ์ภคิณ 120,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

 

นางสาวพทัธ์ธีรา ศรุติพงศโ์ภคิณ 120,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี 066/2563 

16 จา้งบริการจดัหาศิลปินปฏิบติัหนา้ท่ีพิธีกร
รายการตกมนัส์บนัเทิงและเดือนมกราคม 
2563 จ านวน 11 เทป 

ตกลงราคา 141,240.00    -  บจ.บีพี อโฟรไดท ์ 129,470.00  บจ.บีพี อโฟรไดท ์ 129,470.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี 062/2563 

17 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตรายการตก
มนัส์บนัเทิง ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

ตกลงราคา 1,500.00  1,500.00  บจ.โซนล้ิงค ์ 900.00  บจ.โซนล้ิงค ์ 900.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

18 จดัจา้งพิธีกรรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (แพร 
พิมพล์ดา ไชยปรีชาวทิย)์ 

ธุรกิจ 165,636.00  165,636.00  บจ.ซิสเตอร์ ซิสเตอร์  165,636.00  บจ.ซิสเตอร์ ซิสเตอร์  165,636.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี 065/2563 

19 จดัจา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง (ชมพู่ 
ธณัยสิ์ตา) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

ตกลงราคา 82,390.00  - บจ.บีพี อโฟร์ไดท ์ 82,390.00  บจ.บีพี อโฟร์ไดท ์ 82,390.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี 066/2563 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

20 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และจดัจา้งบริการรับ-ส่ง
เอกสาร ในการผลิตรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน, 
ไนน์เอ็นเตอร์เทน วคีเอ็นและรายการ 
ไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนทไ์ลฟ์ ในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2563  
 - จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
  
  
  
  
  
 - จา้งบริการรับ-ส่งเอกสาร การ์ดถ่ายภาพ
ข่าว และส่งข่าว 

ตกลงราคา 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
            

6,500.00  
  
  
  
  
  

2,500.00  
  

  
  
 
 
 

  -  
  
  
  
  
  

  -  
  

  
  
 
 
 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บจ. บีทูเอส  
แหม่มกุหลาบสด 
  
น.ส.ออ้มใจ จนัทรา 
  
นายสมยศ ปัทมะ 
  

  
  

 
 
               

489.00  
190.00  
440.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
4,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
1,850.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
 
 
 
 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บจ. บีทูเอส  
แหม่มกุหลาบสด 
  
น.ส.ออ้มใจ จนัทรา 
  
นายสมยศ ปัทมะ 
  

  
  

                
 
 

489.00  
190.00  
440.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
4,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
1,850.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
  
 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  

  
  
 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

  
ไม่มี 

  
ไม่มี 

  
 

21 
ส านักโทรทัศน์ 
จดัซ้ืออุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลงานถ่ายทอดสด
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ปี 2563 

 
ตกลงราคา 

            
2,000.00  

 
 

  -  

 
บจ.เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป  

            
1,600.00  

 
บจ. เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป  

            
1,600.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

22 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์ 
(งานถ่ายทอดสดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  ปี 2563) 

ตกลงราคา 
  

10,000.00  
  

  -   
  

บมจ.ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก 
บจ.บางจากกรีนเนท  
บจ.ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

1,000.00  
5,600.00  

620.00  

บมจ.ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก 
บจ.บางจากกรีนเนท  
บจ.ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

1,000.00  
5,600.00  

620.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

23 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์
(รายการบ่ายน้ีมีค  าตอบ) 

ตกลงราคา 2,930.00    -   บมจ.ปตท. 2,930.00  บมจ. ปตท.  2,930.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

24 เช่าอุปกรณ์โดรนเพือ่ถ่ายท าสกู๊ปรายการเร่ืองง่ายใกลต้วั  
 - จงัหวดันครนายก จ านวน 1 วนั 
 - จงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 2 วนั 

ตกลงราคา 
  
  

  
20,000.00  
20,000.00  

  
  -  
  -  

  
นายพิพฒัน์ รัตนกุล 
นายพิพฒัน์ รัตนกุล 

  
         5,000.00  

5,000.00  

  
นายพิพฒัน์ รัตนกุล 
นายพิพฒัน์ รัตนกุล 

  
       5,000.00  

5,000.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
ไม่มี 
ไม่มี 

25 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์และ
จา้งปักเส้ือ รายการเร่ืองง่ายใกลต้วั 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
  
 - ปักเส้ือ 

ตกลงราคา 
  
  
  

5,000.00  
  
  
  

  -  
  
  
  

 
 
บจ.ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
บจ.เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป  
บจ.อาร์ตแอนดเ์ทคโนโลย ี

 
 
800.00 
680.00 
165.00 

  
 
บจ.ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
บจ.เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป  
บจ.อาร์ตแอนดเ์ทคโนโลย ี

  
               

800.00  
680.00  
165.00  

  
 

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 
(รวมภาษฯี) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

26 จดัซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งฉากรายการพิเศษ
มหัศจรรยต์รุษจีนแดนมงักร 
 - โคมจีน 
  
 - หลอดไฟ สายไฟ อุปกรณ์ตกแต่งไฟฉาก 

ตกลงราคา 
  
  
  

50,000.00  
  
  

  -   
  
  
  

  
 
นางสาวณฐมน บรมสุข 
 
บจ.แสงอุทยั ไลท้ต้ิ์ง  

  
          

37,490.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

12,486.90  

  
 
นางสาวณฐมน บรมสุข 
 
บจ.แสงอุทยั ไลท้ต้ิ์ง  

  
          

37,490.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

12,486.90  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
  

ไม่มี 
27 เช่าอุปกรณ์โดรนเพื่อถ่ายทดสดงานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยัฯ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

ตกลงราคา 
  

5,350.00    -  นายอรรถพล บุญพฒัน์ 5,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายอรรถพล บุญพฒัน์ 
  

5,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
  

28 จา้งงานแสดงสิงโตรายการพิเศษมหัศจรรย์
ตรุษจีนแดนมงักร 

ตกลงราคา 
  

10,700.00  
  

  -   
  

นางสาวมลัทญา แซ่ตั้ง 
  

5,500.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นางสาวมลัทญา แซ่ตั้ง 
  

5,500.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
  

29 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
งานถ่ายทอสดพิธีเปิดงานแผ่นดิน 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช คร้ังท่ี 33  

ตกลงราคา 
  
  

21,400.00  
  
  

  -   
  
  

หจก.วอีาร์ ปิโตรเลียม วงันอ้ย 
หจก.ม.บริการ 
บจ.ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

1,300.00  
1,400.00  

810.00  

หจก.วอีาร์ ปิโตรเลียม วงันอ้ย 
หจก.ม.บริการ 
บจ.ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

1,300.00  
1,400.00  

810.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

30 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
งานถ่ายทอสดพิธีเปิดงานแผ่นดิน 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช คร้ังท่ี 33  

ตกลงราคา 
  

21,400.00    -  บจ.พนัธ์เจริญกรุ๊ป 1,160.00  บจ.พนัธ์เจริญกรุ๊ป 1,160.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

31 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์รายการบ่ายน้ีมีค  าตอบ 
จ านวน 8 รายการ 
  
  
  
 

ตกลงราคา 
  
  
  
  
 

150,000.00  
  
  
  
 

 - 
  
  
 

บจ.แอล.เค.พลาสติก 
บจ.สหมงคลชยั อีเล็คตริค 
บจ.ฮบัโหมวเฮง(บางโพ) 
บจ.สีรุ้ง 
บจ.ล่ีหมิง เดคคอเรชัน่ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) 
หจก.ภกกา 
บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บจ.บุญถาวร ไลฟ์สไตล ์เฟอร์นิเจอร์ 

24,396.00  
16,103.50  
22,015.25  

599.20  
 34,668.00  
35,005.00  
 5,153.00  

 952.00  

บจ.แอล.เค.พลาสติก 
บจ.สหมงคลชยั อีเล็คตริค 
บจ.ฮบัโหมวเฮง(บางโพ) 
บจ.สีรุ้ง 
บจ.ล่ีหมิง เดคคอเรชัน่ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) 
หจก.ภกกา 
บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บจ.บุญถาวร ไลฟ์สไตล ์เฟอร์นิเจอร์ 

 24,396.00  
  16,103.50  
 22,015.25  

 599.20  
34,668.00  

 35,005.00  
 5,153.00  

952.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

32 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
งานถ่ายทอดสดงานพิธีสถายสัตยป์ฏิญาณ 
เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 

ตกลงราคา 
  

20,500.00    -  บจ.หมูทองออยล ์สระบุรี 
  

1,650.00  
  

บจ.หมูทองออยล ์สระบุรี 
  

1,650.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
 

33 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
งานถ่ายท าสกูปรายการเร่ืองง่ายใกลต้วั 

ตกลงราคา 
  

5,950.00  
  

  -   
  

บจ. เอสที เพาเวอร์ กรุ๊ป 
  

850.00 
  

บจ. เอสที เพาเวอร์ กรุ๊ป 
  

850.00 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
  

34 จา้งผลิตรายการ จ านวน 10 ตอน 
  

ธุรกิจ 
  

2,675,000.00  
  

2,675,000.00  
  

บจ. ดี.ดอคคิวเมนทาร่ี 
  

2,675,000.00  
  

บจ. ดี.ดอคคิวเมนทาร่ี 
  

2,675,000.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

สัญญาเลขท่ี สท 002/2563 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

35 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
ผลิตรายการ ๑ในพระราชด าริ ระหวา่ง 
วนัท่ี 17-21 กุมภาพนัธ์ 2563  

ตกลงราคา 
  

3,230.00  
  

  -  
  

หจก.อมัรินทร์ พีทีที 
บจ.ปตท.บริหารธุรกิจ คา้ปลีก 

 3,230.00  
  

หจก.อมัรินทร์ พีทีที 
บจ.ปตท.บริหารธุรกิจ คา้ปลีก 

3,230.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 

36 ค่าบริการช่างกลอ้งรายการคมัภีร์วถีิรวย
เดือนธนัวาคม 62 

ตกลงราคา 24,000.00   - นายนะ ชยาวิวฒัน์กุล 16,000.00  นายนะ ชยาวิวฒัน์กุล 16,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

37 ค่าบริการซักรีดรายการฟุตบอลเดือน
มกราคม 63 

ตกลงราคา    5,000.00   - บจ.คลีนเมท  808.92  บจ.คลีนเมท   808.92  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

38 ค่าบริการซักรีดรายการกาแฟด าเดือน
มกราคม 63 

ตกลงราคา  20,000.00   - บจ.คลีนเมท    173.34  บจ.คลีนเมท   173.34  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

39 ค่าบริการซักรีดรายการคุยรอบทิศเดือน
มกราคม 63 

ตกลงราคา 12,000.00   - บจ.คลีนเมท  558.54  บจ.คลีนเมท   558.54  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

40 ค่าเช่าอุปกรณ์พิเศษโดรน รายการเร่ืองง่าย
ใกลต้วั เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

ตกลงราคา 10,000.00   - นายพิพฒัน์ รัตนกุล   10,000.00  นายพิพฒัน์  รัตนกุล   10,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
41 

ส านักวิทยุ 
จา้งจดัหางานอนัมีลิขสิทธ์ิอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ
เผยแพร่ดนตรีกรรมปี 2563 

 
ธุรกิจ 

 
1,498,000.00  

 
1,498,000.00  

 
บจ.จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย 

 
1,498,000.00  

 
บจ.จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย 

 
1,498,000.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
สัญญาเลขท่ี สว 002/2563 

42 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือนมกราคม 
2563 จ านวน 135 ฉบบั (สถานีวทิย ุFM 95 MHz) 

ตกลงราคา 1,620.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

1,620.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายวิศณุ เอมโอช 
  

1,620.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายวิศณุ เอมโอช 
  

1,620.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
  

43 จา้งผูด้  าเนินรายการ ห้องรับแขก 
ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 (4 ตอน) 

ตกลงราคา 
  

9,630.00  
  

  -  
  

บจ.ปนดัดา อะราว เดอะเวลิด์  
  

9,630.00  
  

บจ.ปนดัดา อะราว เดอะเวลิด์  
  

9,630.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ใบสั่งจา้ง ลว. 7 ก.พ. 63 
  

44 กิจกรรมถ่ายทอดสดงานมรดกโลกบา้นเชียง 
ประจ าปี 2563 
 - จา้งตดัต่อและท ากราฟิกประวติัมรดกโลก
บา้นเชียง  
 - จา้งแต่งหนา้ท าผม 
  
 - จา้งบริการอินเทอร์เน็ต 
 - จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์จ านวน 3 คนั 

ตกลงราคา 
  
  
  
  
  

  
            

6,500.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

1,500.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

3,210.00  
3,900.00  

 
  

  -  
  

  -  
  

  -  
  -  

  
 
นายวิวรรธน์ สุวรรณหงษ์ 
  
นางนกนอ้ย แดงลา 
  
บมจ.ทีโอที  
บมจ.ปตท.  

  
            

6,500.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

1,500.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

3,210.00  
3,900.00  

  
 
นายวิวรรธน์ สุวรรณหงษ์ 
  
นางนกนอ้ย แดงลา 
  
บมจ.ทีโอที  
บมจ.ปตท.  

  
            

6,500.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

1,500.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

3,210.00  
3,900.00  

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 

ไม่มี 
  

ไม่มี 
  

ไม่มี 
ไม่มี 

45 เช่าระบบ Podcast service and hosting ธุรกิจ 250,000.00  220,000.00  บริษทั Triton Digital Canada Inc. 220,000.00  บริษทั Triton Digital Canada Inc. 220,000.00  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 

46 กิจกรรมมหานครแฟมมิล่ี  
"มหานครอวอร์ดส คร้ังท่ี 16" 
 - จา้งแดนเซอร์ (วนัแถลงข่าว) 
  
 - จา้งแดนเซอร์ (วนัซ้อม/วนัจริง) 
  
 - ค่าถว้ยรางวลั / จา้งจดัท าถว้ยรางวลั 
  
 - จา้งจดัดอกไมต้กแต่งเวที 
  
 - จา้งออกแบบเวที 
  
 - จา้งตกแต่งฉากเวที 
 - จา้งตกแต่งสถานท่ี 
  
 - จา้งจดัดอกไมว้นังาน 
  
 - จา้งรถขนอุปกรณ์ประกอบฉากเวที 
  
 - จา้งผลิต VTR (วนังาน) 
  
 - จา้งจดัท าแสง สี แสง (วนัแถลง) 
  
 - จา้งช่างแต่งตั้ง ท าผมพิธีกร 
  
 - จา้งช่างภาพน่ิงวนังาน 
  
  
  
 - จา้งท าระบบแสง สี เสียง (วนังาน) 
  

 
  

ตกลงราคา 
  

ตกลงราคา 
  

ตกลงราคา 
  

ตกลงราคา 
  

ตกลงราคา 
  

ตกลงราคา 
ตกลงราคา 

  
ตกลงราคา 

  
ตกลงราคา 

  
ตกลงราคา 

  
ตกลงราคา 

  
ตกลงราคา 

  
ตกลงราคา 

  
  
  

ธุรกิจ 
  

  
            

8,000.00   
          

45,000.00   
          

29,000.00   
          

25,000.00   
          

17,000.00   
          

49,755.00           
48,500.00   

          
38,000.00   

          
10,000.00   

          
40,000.00   

          
15,000.00   

          
25,000.00   

            
6,000.00  

   
  
        

107,000.00  
  

 
  

  -  
  

  -  
  

  -  
  

  -  
  

  -  
  

  -  
  -  

  
  -  

  
  -  

  
  -  

  
  -  

  
  -  

  
  -  

  
  
  

  -  
  

  
 
นายฉัตรชัย เลิศศรี 
  
นายฉัตรชัย เลิศศรี 
  
วบูิลยภ์ณัฑ ์
บจ.ไซน์ ดีไซน์  
นายวศิน กุลดี 
  
นายสิทธิโชติ แพงวงค ์
  
บจ.มือหน่ึง (ประเทศไทย) 
นายวีระศกัด์ิ วนิาพงั 
  
นางสาวปุณณดา กอบสุขธญัเดช 
  
นายวรากร ดาทอง 
  
นายธนาธิษณ์ ปทุมมา 
  
นายนิคม การะเกตุ 
  
นางวภิารักษ ์โจเอล 
  
นายธงไชย นพรัตนรุ่งโรจน์ 
  
นางสาวพงษล์ดา ทิพยอ์ ามาตย ์
  
บจ.ลีโอซาวด์ กรุ๊ฟ  
  

  
            

8,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

45,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

1,819.00  
26,215.00  
25,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
17,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
49,755.00  
48,500.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
38,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
7,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
40,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
15,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
20,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
3,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
3,000.00  

 (ไม่มีภาษี)  
107,000.00  

  
 
นายฉัตรชัย เลิศศรี 
  
นายฉัตรชัย เลิศศรี 
  
วบูิลยภ์ณัฑ ์
บจ.ไซน์ ดีไซน์  
นายวศิน กุลดี 
  
นายสิทธิโชติ แพงวงค ์
  
บจ.มือหน่ึง (ประเทศไทย) 
นายวีระศกัด์ิ วนิาพงั 
  
นางสาวปุณณดา กอบสุขธญัเดช 
  
นายวรากร ดาทอง 
  
นายธนาธิษณ์ ปทุมมา 
  
นายนิคม การะเกตุ 
  
นางวภิารักษ ์โจเอล 
  
นายธงไชย นพรัตนรุ่งโรจน์ 
  
นางสาวพงษล์ดา ทิพยอ์ ามาตย ์
  
บจ.ลีโอซาวด์ กรุ๊ฟ  
  

  
            

8,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

45,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

1,819.00  
26,215.00  
25,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
17,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
49,755.00  
48,500.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
38,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
7,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
40,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
15,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
20,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
3,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
3,000.00  

 (ไม่มีภาษี)  
107,000.00  

  

  
 

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 

  
ใบสั่งจา้งท่ี บมจ. อสมท 

0132/2563 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

47 จา้งท าเส้ือยดืสีขาว พร้อมสกรีนโลโก ้3 สี 
จ  านวน 100 ตวั 

ตกลงราคา 
 

25,000.00 11,950.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นางนิธินนัท ์วเิชียรปฐมชยั 
 

11,950.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นางนิธินนัท ์วเิชียรปฐมชยั 
 

11,950.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)   

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ใบสั่งจา้ง ลว.14 ก.พ. 63 
 

48 กิจกรรมซูเปอร์สตาร์ฮาเฮ 
 - จา้งออกแบบแบนเนอร์ 
  
 - จา้งเวที ไฟแสง สี เคร่ืองเสียง 
  
 - เช่าเคร่ืองป่ันไฟ และเคร่ืองดนตรี 
  
 - จา้งแดนเซอร์ 
  
 - จา้งไฟประดบั 
  
 - ไวนิลอิงคเ์จ็ท 
  
 - จา้งรถเห่ 
  
 - ผลิตใบปลิวประชาสัมพนัธ ์
 - จา้งรถกระบะ 
  

  
ตกลงราคา 

  
  
  
  
  
 

           
 12,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
48,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
27,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
10,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
13,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
8,350.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
9,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
7,223.00  
3,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

           
- 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
  

 - 
 - 
  

  
 นางสาววาสนา ปรียานันทกุล 
  
นายวุฒิเวทย ์ดะนยั 
  
นายเลอศกัด์ิ ขาวพุก 
  
นายรัชชากรณ์ เขื่อนเพชร 
  
นายประพฒัน์ อารีรย ์
  
สามเศียร แอดเวอร์ไทซ่ิง 
  
นายสมจิตต ์ยาวเิลิศ 
  
บจ. ทววีฒัน์การพิมพ ์
นายทวพีงค ์สะโง ้
  

  
12,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
48,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
25,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
10,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
13,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
8,350.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
6,500.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
7,222.50  
3,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
นางสาววาสนา ปรียานนัทกุล 
  
นายวุฒิเวทย ์ดะนยั 
  
นายเลอศกัด์ิ ขาวพุก 
  
นายรัชชากรณ์ เขื่อนเพชร 
  
นายประพฒัน์ อารีรย ์
  
สามเศียร แอดเวอร์ไทซ่ิง 
  
นายสมจิตต ์ยาวเิลิศ 
  
บจ. ทววีฒัน์การพิมพ ์
นายทวพีงค ์สะโง ้
  

  
12,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
48,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
25,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
10,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
13,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
8,350.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
6,500.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
7,222.50  
3,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
 คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
ไม่มี 

  
ไม่มี 

  
ไม่มี 

  
ไม่มี 

  
ไม่มี 

  
ไม่มี 

  
ไม่มี 

  
ไม่มี 
ไม่มี 

  

49 กิจกรรมมหานครแฟมมิล่ี "ตะลอนฮิตติดตลาด" 
 - จา้งเวทีพร้อมรูปและเคร่ืองเสียง 
  
 - เช่าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
  
 - จา้งแดนเซอร์ 
  
 - จา้งไฟตกแต่ง ไฟแสงสวา่ง  
  
 - จา้งผลิตแบนเนอร์ 
  

ตกลงราคา 
  
  
  
  
  
  
 

  
48,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
17,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
  12,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
       22,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
         7,500.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)   

  
 - 
  

 - 
   

 - 
  

 - 
  

 - 
  

  
นายวิวชัชยั บุญชุบ 
  
นายนิคม การะเกตุ 
  
นายฉัตรชัย เลิศศรี 
  
นายเจษณรินทร์ แยม้ยวน 
  
นายเสฎฐวุฒิ รอดทบั 
  

  
48,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
17,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
12,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
22,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
 6,782.40  

 (ไม่มีภาษีฯ)   

  
นายวิวชัชยั บุญชุบ 
  
นายนิคม การะเกตุ 
  
นายฉัตรชัย เลิศศรี 
  
นายเจษณรินทร์ แยม้ยวน 
  
นายเสฎฐวุฒิ รอดทบั 
  

  
48,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
17,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
12,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
22,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
 6,782.40  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
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/วันท่ีของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - จา้งรถเห่ 
  
 - จา้งติดตั้งและร้ือถอนป้าย 
 

   9,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

         9,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ) 

- 
  

 - 
  

นายประเสริฐ แยม้พลาย 
  
นายอาทิตย ์เกตยนืยง 
 

7,800.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

9,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ) 

นายประเสริฐ แยม้พลาย 
  
นายอาทิตย ์เกตยนืยง 
 

7,800.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  
       9,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)   

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

50 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 
2563 (สถานีวทิย ุFM 95 MHz) 

ตกลงราคา 
  

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

 1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช 
  

 1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช 
  

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
  

51 จดัซ้ือคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์
เคร่ืองปรับอากาศ (สถานีวทิย ุจงัหวดัตราด) 

ตกลงราคา 
  

23,500.00  
  

 23,500.00  
  

ร้านตาชาติแอร์ 
  

 23,500.00  
  

ร้านตาชาติแอร์ 
  

23,500.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
  

52 กิจกรรม Honda Exclusive fan club ตีแทนโปร  
  -  บริการสนามกอลฟ์ รถกอลฟ์ และแคดด้ี 
   -  จา้งผลิตเส้ือกีฬา 50 ตวั  
  
  - จา้งผลิตแผน่ไวนิล  
  
  -  จา้งผลิตถว้ยรางวลักอลฟ์ 2 ถว้ย 
 

ตกลงราคา 
  
  
  
  
 

  
 63,000.00           
15,000.00  

(ไม่มีภาษีฯ)            
2,000.00  

(ไม่มีภาษีฯ)            
2,000.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 

  
 - 
 - 
  

 - 
  

 - 
  

  
บจ.สยามคนัทรีคลบั  
นางสรัญญา  เพ่งจินดาวงศ ์ 
  
นายธีระ  ทุมรัตน์  
  
ร้าน MEMORY SIGN 
  

  
62,300.00           
15,000.00  

(ไม่มีภาษีฯ)            
2,000.00  

(ไม่มีภาษีฯ)            
1,500.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 

  
บจ.สยามคนัทรีคลบั  
นางสรัญญา  เพ่งจินดาวงศ ์ 
  
นายธีระ  ทุมรัตน์  
  
ร้าน MEMORY SIGN 
  

  
  62,300.00           

15,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ)            

2,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ)            

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
53 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์เดือน ก.พ.2563 

  
ตกลงราคา 

  
1,000.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 
 - 

  
นายวิศนุ เอมโอช 
  

1,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศนุ เอมโอช 
  

1,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
  

54 จดัจา้งขนส่งโดยสารปรับอากาศ 
  

ตกลงราคา 
  

22,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

 - 
  

บจ.ธนชัวชิญ ์แทรเวล กรุ๊ป  
  

22,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

บจ.ธนชัวชิญ ์แทรเวล กรุ๊ป  
  

22,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
  

55 จดัจา้งช่างภาพน่ิง 
  

ตกลงราคา 
  

2,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

 - 
  

นางสาวญานิกา อรุณสวสัด์ิ 
  

2,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางสาวญานิกา อรุณสวสัด์ิ 
  

2,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
  

56 จดัจา้งช่างวดิิโอ ตกลงราคา 10,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

 - นายกนกพล ทิพยรักษ ์ 10,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายกนกพล ทิพยรักษ ์
  

10,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
  

57 จดัจา้งขนส่งโดยสารปรับอากาศ 
  

ตกลงราคา 
  

20,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

 - บจ.ธนชัวชิญ ์แทรเวล กรุ๊ป  20,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

บจ.ธนชัวชิญ ์แทรเวล กรุ๊ป  20,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
58 

ฝ่ายจัดซ้ือ 
จดัซ้ือสายไฟ VKF ขนาด 2x1.5 SQMM. 
(90 M/มว้น) จ านวน 4 ขด 

 
ตกลงราคา 

 
4,793.60  

 
4,793.60  

 
บจ.ทูซีบรอดคาส  

 
3,509.60  

 
บจ.ทูซีบรอดคาส  

 
3,509.60  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

59 จา้งบริการรายงานความนิยมในการฟังวทิยปีุ 
2563 ระยะเวลา 12 เดือน  
(1 มกราคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563) 

พิเศษ 
  

1,435,512.00  
  

1,435,512.00  
  

บจ.เดอะ นีลเส็น คอมปะนี 
(ประเทศไทย) 

1,435,512.00  
  

บจ.เดอะ นีลเส็น คอมปะนี 
(ประเทศไทย) 

1,435,512.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

สัญญาจา้งเลขท่ี 009/2563 
  



“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 

60 จดัซ้ืออุปกรณ์เพื่อใชใ้นการผลิตรายการและ
จดักิจกรรมพิเศษ จ านวน 2 รายการ 
 - ไมคติ์ดหัวกลอ้ง จ  านวน 1 ชุด 
  
   
 - เคร่ืองเคลืบบตัร ขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง 
  

ตกลงราคา 
  
  
  
  
  
  

10,000.00  
  
  
  
  
  
  

7,915.00  
  
  
  
  
  
  

  
 
บจ.อะโพจี เวร์ิลดไวด์  
บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
บจ.ไทร์บี  
www.officemate.co.th 
www.janivisoffice.co.th 

  
            

2,625.00  
2,889.00  
2,942.50  
5,290.00  
5,617.50  

  
 
บจ.อะโพจี เวร์ิลดไวด์  
  
  
 www.officemate.co.th 
  

  
            

2,625.00  
  
  

5,290.00  
  

  
 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

  
 

ไม่มี  
  
  

ไม่มี 
  

61 จดัซ้ือ External Hard disk ยีห่้อ Western 
Passport 2.5 ความจุ 2 TB จ านวน 2 ตวั 

ตกลงราคา 6,420.00  3,830.60  บจ.อินเทอนลั คอมพิวทค์อร์ปอเรชัน่ 3,830.60  บจ.อินเทอนลั คอมพิวทค์อร์ปอเรชัน่ 3,830.60  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

62 เช่าอาคารพาณิชยสู์ง 2 ชั้นคร่ึง เพื่อเป็นท่ีตั้ง
สถานีวทิย ุบมจ. อสมท อ าเภอหลงัสวน 
จงัหวดัชุมพร จ านวน 1 คูหา ระยะเวลาเช่า 
23 เดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 - 31 
มีนาคม 2565) 

ตกลงราคา 276,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  

432,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  

นายสมจิต จนัทรมณี 
  
  

276,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  

นายสมจิต จนัทรมณี 
  
  

   276,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  
  

ใบสั่งเช่าเลขท่ี ท.018/2563 
  
  

63 จา้งบริการอุปกรณ์เครนส าหรับถ่ายทอดสด
พิธีเปิดงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช คร้ังท่ี 33 จ านวน 1 งาน 

ตกลงราคา 21,400.00  21,400.00  บจ.ขา้วจ๊ิบมูฟวี่  21,400.00  บจ.ขา้วจ๊ิบมูฟวี่  21,400.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

64 จดัซ้ือคลิปไมคห์นีบปกเส้ือ 2 รายการ 
 - Boya BY-M1DM Dual Omni-directional 
Lavalier Mic จ านวน 2 ชุด  
 - Boya BY-M1 Lavalier Mic จ านวน 2 ชุด 
  

ตกลงราคา 
  
  
  
  

5,000.00  
  
  
  
  

3,160.00  
  
  
  
  

  
บจ.อะโพจี เวร์ิลดไวด์  
บจ.คาปา ดิจิโฟโต ้
บจ.อะโพจี เวร์ิลดไวด์  
บจ.คาปา ดิจิโฟโต ้

  
1,926.00  
2,118.60  
1,070.00  
1,262.60  

  
บจ.อะโพจี เวร์ิลดไวด์  
  
บจ.อะโพจี เวร์ิลดไวด์  
  

  
1,926.00  

  
1,070.00  

  

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  

  
ไม่มี 

  
ไม่มี 

  
65 จดัซ้ือ Flash Drive ความจุ 16 GB ยีห่้อ 

Kingston จ านวน 5 อนั 
ตกลงราคา 600.00 435.00 บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)  435.00 บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย)  435.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

66 จดัซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีพร้อม
ระบบปฏิบติัการ (สมาร์ทโฟน) จ านวน 2 เคร่ือง 

ตกลงราคา 8,560.00  6,998.00  บจ. เม็กกะตนั  7,998.00  บจ. เม็กกะตนั        6,998.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

67 จา้งจดักิจกรม WHAM Jam จ านวน 4 งาน 
 - เช่าสถานท่ี จ านวน 1 งาน 
- จา้งบริการขนยา้ยเคร่ืองดนตรี จ านวน 1 งาน 
  
 - จา้งบริหารจดัการ Organizer จ านวน 1 งาน 
 

ตกลงราคา 
  
  
  
 

       
256,800.00  

10,700.00  
  

81,287.90  
  

  
   85,600.00  

9,951.00  
  

75,970.00  
  

  
มูลนิธีหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
หจก.ซาวดส์เปซ 
บจ.มิราเคิล ไทม ์ทราเวล 
บจ.เดยด์รีม ออแกไนซ์เซอร์ 
บจ.ซแลพแดช สตูดิโอ 

  
       85,600.00  

9,951.00  
18,190.00  
75,970.00  
95,230.00  

  
มูลนิธีหอศิลปวฒันธรรมแห่งdรุงเทพมหานคร 
หจก.ซาวดส์เปซ 
 
บจ.เดยด์รีม ออแกไนซ์เซอร์ 
  

  
85,600.00  
9,951.00 

  
75,970.00 

  

  
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 

 - จา้งบริการและควบคุม Production จ านวน 1 งาน 
 

 16,050.00  
 

14,980.00  
  

หจก.เดอะ ฮิปโปแคมปัส 
บจ.เวิร์ค โฟล โปรดกัชั่น 

14,980.00  
17,120.00 

หจก.เดอะ ฮิปโปแคมปัส 
 

14,980.00  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
 

68 จดัซ้ือหลอดไฟสตูดิโอ ยีห่้อ OSRAM 
จ านวน 2 รายการ 
 - CP/85 5000 W.240V. G38 6x1 รุ่น 64805 
จ านวน 7 หลอด 
 - CP/72 2000 W.240V. GY16 รุ่น 64788 
จ านวน 15 หลอด 

ตกลงราคา 
  
  

28,724.15  
  
  

28,724.15  
  
  

  
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 

  
          

17,601.50  
          

10,304.10  

  
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 

  
          

17,601.50  
          

10,304.10  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

69 จดัซ้ือ External Hrad disk ความจุ 1 TB จ านวน 4 อนั ตกลงราคา 8,600.00  5,949.60  บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่  5,949.60  บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 5,949.60  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
70 

ส านักทรัพยากรมนุษย์และบริหารองค์กร 
จา้งซ่อมรถยนตส์ าหรับบรรทุกอุปกรณ์
ถ่ายทอดโทรทศัน์ 

 
ตกลงราคา 

 
1,000.00  

 
  -  

 
ร้านอว้นการไฟฟ้า 

 
1,000.00  

 
ร้านอว้นการไฟฟ้า 

 
1,000.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

71 จา้งซ่อมรถยนตถ่์ายทอดโทรทศัน์ ตกลงราคา 51,174.89    -  บจ.โอ.พี.ออโต ้ซัพพลาย 51,174.89  บจ.โอ.พี.ออโต ้ซัพพลาย 51,174.89  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
72 

ส านักวิศวกรรมโครงข่าย 
จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ตดัต่อ iMac 21.5 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง 

 
ตกลงราคา 

 
17,869.00  

 
17,869.00  

 
หจก.กนกรักษ์ 

 
17,869.00  

 
หจก.กนกรักษ์ 

 
17,869.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

73 จดัซ้ืออะไหล่ HP 1TB FATA HDD FOR 
EVA 4400 (M6412) จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 15,515.00  15,515.00  หจก.กนกรักษ์ 15,515.00  หจก.กนกรักษ์ 15,515.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

74 จดัซ้ืออะไหล่ HARDDISK SSD 1TB 
จ านวน 2 ตวั 

ตกลงราคา 12,198.00  12,198.00  หจก.กนกรักษ์ 12,198.00  หจก.กนกรักษ์ 12,198.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

75 จดัซ้ืออะไหล่ HARDDISK SSD 1TB 
จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 6,099.00  6,099.00  หจก.กนกรักษ์ 6,099.00  หจก.กนกรักษ์ 6,099.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

76 จดัซ้ืออะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
ตวั, VGA (การ์ดแสดงผล) จ านวน 1 ตวั, 
HDD 500GB จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 20,000.00  20,000.00  บจ.อาร์ ที เอส (2003)  20,000.00  บจ.อาร์ ที เอส (2003)  20,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

77 จดัซ้ืออะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
ตวั, MAINBOARD จ านวน 1 ตวั, CPU 
INTEL จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 19,900.00  19,900.00  บจ.อาร์ ที เอส (2003)  19,900.00  บจ.อาร์ ที เอส (2003)  19,900.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

78 จดัซ้ืออะไหล่ HP HARD DISK DRIVE 
300GB 10K RPM SAS2.5" จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 6,955.00  6,955.00  บจ.เทิร์นออนโซลูชัน่  6,955.00  บจ.เทิร์นออนโซลูชัน่  6,955.00  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 

79 จา้งซ่อม PORTABLE MIXER  
จ านวน 1 งาน 

ตกลงราคา 13,375.00  13,375.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 13,375.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 13,375.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

80 จา้งขนยา้ยเคร่ืองส่งโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
(ส ารอง)  

ตกลงราคา 25,680.00  25,680.00  บจ.ไทยเจริญสุขเอ็นจิเนียร่ิง 25,680.00  บจ.ไทยเจริญสุขเอ็นจิเนียร่ิง 25,680.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

81 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(รถยนตว์ดัสัญญาณ) 

ตกลงราคา 15,000.00  15,000.00  บมจ.ปตท. 15,000.00  บมจ.ปตท. 15,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

82 จา้งซ่อมมอนิเตอร์เสียง จ านวน 1 งาน ตกลงราคา 6,955.00  6,955.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 6,955.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 6,955.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

83 จา้งซ่อมกลอ้ง XD4 ยีห่้อ SONY ตกลงราคา 9,095.00  9,095.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 9,095.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 9,095.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

84 จดัซ้ืออะไหล่กล่องดิจิตอลทีวี จ านวน 3 ตวั ตกลงราคา 2,942.50  2,942.50  หจก.จิวตลัซัพพลาย 2,942.50  หจก.จิวตลัซัพพลาย 2,942.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

85 จดัซ้ืออะไหล่ HP HARD DISK DRIVE 
600GB 10K SAS2.5 จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 9,095.00  9,095.00  บจ.เทิร์นออนโซลูชัน่  9,095.00  บจ.เทิร์นออนโซลูชัน่  9,095.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

86 จดัซ้ืออะไหล่ HDD SATA3TB 
ENTERPRISE จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 5,885.00  5,885.00  หจก.กนกรักษ์ 5,885.00  หจก.กนกรักษ์ 5,885.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

87 จดัซ้ืออะไหล่ HP 1TB EATA HDD FOR 
EVA 4400(M6412) จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 14,445.00  14,445.00  หจก.กนกรักษ์ 14,445.00  หจก.กนกรักษ์ 14,445.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

88 จดัซ้ืออะไหล่ APPLE MAGIC 
KEYBOARD จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 4,590.30  4,590.30  หจก.กนกรักษ์ 4,590.30  หจก.กนกรักษ์ 4,590.30  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

89 จดัซ้ืออะไหล่กล่องดิจิตอลทีวี จ านวน 2 ตวั ตกลงราคา 1,262.60  1,262.60  หจก.จิวตลัซัพพลาย 1,262.60  หจก.จิวตลัซัพพลาย 1,262.60  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

90 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า 

ตกลงราคา 10,000.00  10,000.00  บจ.สุขมุเซอร์วสิ 10,000.00  บจ.สุขมุเซอร์วสิ 10,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

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

92 จดัซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 
จ านวน 2 ลูก 

ตกลงราคา 5,200.00  5,200.00  หจก.ป มัน่คงแบตเตอร่ี เซลล์  5,200.00  หจก.ป มัน่คงแบตเตอร่ี เซลล ์ 5,200.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

93 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ยีห่้อ DELL จ านวน 1 
เคร่ือง 

ตกลงราคา 19,500.00  19,500.00  บจ.สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอนซัลแทนท ์ 19,500.00  บจ.สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอนซัลแทนท ์ 19,500.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

94 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ยีห่้อ DELL จ านวน 1 
เคร่ือง 

ตกลงราคา 19,500.00  19,500.00  บจ.สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอนซัลแทนท ์ 19,500.00  บจ.สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอนซัลแทนท ์ 19,500.00  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 

95 จดัซ้ืออะไหล่ HDD SATA3TB 
ENTERPRISE จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 5,885.00  5,885.00  หจก.กนกรักษ์ 5,885.00  หจก.กนกรักษ์ 5,885.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

96 จดัซ้ืออะไหล่ฝาครอบดา้นหนา้เคร่ือง 
WIRELESS จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 460.10  460.10  บจ.บีพีพีจี เซอร์วสิ 460.10  บจ.บีพีพีจี เซอร์วสิ 460.10  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

97 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และอะไหล่ส าหรับการ
ส่งกระจายเสียงฯ เคร่ืองส่งวทิย ุFM 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  
 - อะไหล่ส าหรับตรวจซ่อม Chiller#1 จ านวน 2 ตวั  
 - อะไหล่ส าหรับตรวจซ่อม Chiller#3 จ านวน 2 ตวั  
 - ฮาร์ดดิสกโ์น้ตบุค๊ WD 500GB 

ตกลงราคา 
  
 

39,770.00  
  

  
               

400.00  
19,260.00           
19,260.00               

850.00  

  
 
บจ.บางจากกรีทเนท 
บจ.ฟิวชนั เอ็นยเินียริง แอนด์ เซอร์วสิ 
บจ.ฟิวชนั เอ็นยเินียริง แอนด์ เซอร์วสิ 
บจ.เอ.โอ.เอส.อิเล็คทริคเซอร์วสิ 

  
               

400.00           
19,260.00       

     19,260.00                
850.00  

  
 
บจ.บางจากกรีทเนท 
บจ.ฟิวชนั เอ็นยเินียริง แอนด์ เซอร์วสิ 
บจ.ฟิวชนั เอ็นยเินียริง แอนด์ เซอร์วสิ 
บจ.เอ.โอ.เอส.อิเล็คทริคเซอร์วสิ 

 
  

400.00           
19,260.00       
19,260.00               

850.00 

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง  
คุณสมบติัถูกตอ้ง  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 

ไม่มี 
ไม่มี  
ไม่มี  
ไม่มี 

98 จดัซ้ืออะไหล่ HP EVA-4400 4GB FIBER 
CHANNEL DISK SHELF MODULE 
จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 15,515.00  15,515.00  หจก.กนกรักษ์ 15,515.00  หจก.กนกรักษ์ 15,515.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

99 จดัซ้ืออะไหล่ CAPTURE CARD 
BLACKMGIC จ านวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 9,095.00  9,095.00  หจก.กนกรักษ์ 9,095.00  หจก.กนกรักษ์ 9,095.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

100 จา้งซ่อม SERVICE PORTABLE MIXER 
AZDEN จ านวน 1 งาน 

ตกลงราคา 12,500.00  12,500.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 13,375.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 13,375.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

101 จา้งซ่อมเคร่ือง EPG ยีห่้อ HP  ตกลงราคา 64,200.00   - บจ. สตรองบราเดอร์ส 1961 64,200.00  บจ. สตรองบราเดอร์ส 1961 64,200.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 6/2563 

102 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ ฯ 
จงัหวดัตราด) 

ตกลงราคา 10,000.00     10,000.00  บจ. เอกสินชล 20419  10,000.00  บจ. เอกสินชล 20419 10,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

103 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(รถยนตว์ดัสัญญาณ) (สถานีเคร่ืองส่ง
โทรทศัน์ฯ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 

ตกลงราคา 20,000.00  20,000.00  บมจ. ปตท. 20,000.00  บมจ. ปตท.  20,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

104 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับยานพาหนะ 
(รถยนตว์ดัสัญญาณ) (ศูนยว์ิศวกรรม
กรุงเทพมหานคร) 

ตกลงราคา          1,110.00  1,110.00  หจก.ประโคนชยัปิโตรเลียม 1,110.00  หจก.ประโคนชยัปิโตรเลียม 1,110.00  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 

105 จดัซ้ือวสัดุส าหรับงานบ ารุงรักษาและงาน
ติดตั้งเคร่ืองส่งโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
จ านวน 6 รายการ 
 - แบตเตอร่ีแห้ง  
 - UTO Cat5e 305M/Box Black Single, RJ45 
  
 - เชือกถกั, หางปลา, ปลัก๊, สวทิซ์ 
 - HSD EURO IV 0.005% WITH ADD 
(น ้ ามนัดีเซล) 
 - กรองเคร่ือง, กรองดีเซล, น ้ ามนัเคร่ือง  
 - แบตเตอร่ีเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 

ตกลงราคา 
  
  
  
  
  
  
  
  

13,907.52  
  
  
  
  
  
  
  
  

13,907.52  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
บจ.อมรศูนยร์วมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 
บจ.เอฟเวอร์เบสเทคโนโลยี ่ 
(ประเทศไทย) 
บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
บมจ. ปตท.น ้ ามนัและการคา้ปลีก 
 
ร้านพฒัน์เผา่ 
หจก. ศรีราชา ป.ศิริยนต ์แบตเตอร่ี 

  
  
            

1,100.00  
520.02  

  
768.00  

5,170.00  
            

3,049.50  
3,300.00  

  
  
 
บจ.อมรศูนยร์วมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 
บจ.เอฟเวอร์เบสเทคโนโลยี ่ 
(ประเทศไทย) 
บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
บมจ. ปตท.น ้ ามนัและการคา้ปลีก 
 
ร้านพฒัน์เผา่ 
หจก. ศรีราชา ป.ศิริยนต ์แบตเตอร่ี 

  
  
            

1,100.00  
520.02  

 
768.00  

5,170.00  
            

3,049.50  
3,300.00  

  
  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
  
 

ไม่มี 
ไม่มี 

  
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

106 จดัซ้ือวสัดุช่างส าหรับงานซ่อมบ ารุงเคร่ืองส่ง
โทรทศัน์ระบบดิจิตอล จ านวน 9 รายการ 
(สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ฯ จงัหวดัสระแกว้) 
(Video Brd, HDD 1TB, อะแดปเตอร์ 12V, 
สาย RG6+สายไฟ 200 M, กล่องขาว 4x4 , 
ปลัก๊ตวัเมีย, ปลัก๊ตวัผู,้ สาย HDMI 1 M.,  
หัว BNC) 

ตกลงราคา 
  
  
  

7,380.00  
  
  
  

7,380.00  
  
  
  

ร้านไอ.ที.ช๊อป คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ 
  
  
  

7,380.00  
  
  
  

ร้านไอ.ที.ช๊อป คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ 
  
  
  

7,380.00  
  
  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  
  
  

ไม่มี 
  
  
  

107 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ฯ จงัหวดัพงังา) 

ตกลงราคา 5,232.00  5,232.00  หจก.กิจโชคชัยตะกัว่ป่า 5,232.00  หจก.กิจโชคชัยตะกัว่ป่า 5,232.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

108 จดัซ้ือวสัดุ จ านวน 4 รายการ (สถานี
เคร่ืองส่งโทรทศัน์ฯ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
 - พดัลม 220V  
 - IC NJM2035M (SMD) ค่าขนส่ง 
 - แบตเตอร่ีแห้ง LEOCH DJW 12V-9AH 
 - 3P 40A HCCE3XU04CG Mag Contactor 220 VAC 

ตกลงราคา 
  
  
  
  

 2,755.00  
  
  
  
  

2,755.00 
  
  
  
  

  
 
ร้านสาธิตวทิย ุ
บจ. เวสเทค็ คอมโพเนนท ์
บจ. อมรศูนยร์วมอะไหลอีเล็คโทรนิคส์ 
บจ. แสงทองอินเตอร์เทรด 

  
 

390.00 
321.00 

1,380.00  
664.00  

  
 
ร้านสาธิตวทิย ุ
บจ. เวสเทค็ คอมโพเนนท ์
บจ. อมรศูนยร์วมอะไหลอีเล็คโทรนิคส์ 
บจ. แสงทองอินเตอร์เทรด 

  
 

390.00 
321.00 

1,380.00  
664.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

109 เช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า (สถานีเคร่ืองส่ง
โทรทศัน์ฯ จงัหวดันครศรีธรรมราช) 

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

110 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ฯ
จงัหวดัตาก) 

ตกลงราคา 5,200.00  5,200.00  บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 5,200.00  บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 5,200.00  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 ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

111 จดัซ้ือท่อร้อยสายไฟ-เหลือง ขนาด 1 น้ิว 
พร้อมขอ้ต่อและกาวประสานท่อ (สถานี
เคร่ืองส่งโทรทฒัน์ฯ จงัหวดัแพร่) 

ตกลงราคา 167.00  167.00  บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ 167.00  บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ 167.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

112 จดัซ้ือคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์
เคร่ืองปรับอากาศ (สถานีวทิยโุทรทศัน์ฯ 
จงัหวดัตราด) 

ตกลงราคา 23,500.00   23,500.00  ร้านตาชาติแอร์ 23,500.00  ร้านตาชาติแอร์  23,500.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

113 จดัซ้ือวสัดุส าหรับงานซ่อมเคร่ืองส่ง จ านวน 
7 รายการ (สถานีวทิยโุทรทศัน์ฯ จงัหวดั
ตราด)  (T-33 5V 4 CH, T-454 MCU V3, 
C1815 Transistor, ปร้ินท ์6x8 สีขยัว, เสา
รองปร้ินท ์T-12.5, อะแดปเตอร์ 5V 1A , 
กล่อง ZB-3) 

ตกลงราคา 1,525.00  1,525.00  บจ. สยามอีเล็กทรอนิคส์ พาร์ท ซับพลาย 1,525.00  บจ. สยามอีเล็กทรอนิคส์ พาร์ท ซับพลาย 1,525.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

114 จดัซ้ือแคบ๊รัน 55 ไมโครฟารัด/370-400 V. 
(สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จงัหวดัภูเก็ต) 

ตกลงราคา 250.01  250.01  บจ.นิวก่ี เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) 250.01  บจ.นิวก่ี เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) 250.01  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

115 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า (สถานีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ฯ 
จงัหวดัระนอง) 

ตกลงราคา 5,000.00  5,000.00  สถานีบริการน ้ ามนั 5,000.00  สถานีบริการน ้ ามนั 5,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

116 ซ้ืออะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ อะไหล่พดัลม 
ซ่อมเคร่ืองส่งวทิย ุจ.ล าพูน จ.เชียงใหม่ 

ตกลงราคา  8,902.12  8,902.12  บจ.อมรศูนยร์วมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 8,902.12  บจ.อมรศูนยร์วมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 8,902.12  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

117 ซ้ือน ้ ามนัเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า สถานี  
จ.ชุมพร 

ตกลงราคา 4,000.00  4,000.00  บจ. เค.พี.เอฟ. กรุ๊ป 4,000.00  บจ. เค.พี.เอฟ. กรุ๊ป 4,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

118 ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ารุงฯ  ตกลงราคา 15,252.08  15,252.08  บจ.อิเล็กทรอนิกส์พาร์ทซัพพลาย 15,252.08  บจ.อิเล็กทรอนิกส์พาร์ทซัพพลาย 15,252.08  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

119 จดัซ้ือวสัดุใช้ในการออกอากาศโทรทศัน์ 
วทิย ุT-335V 4CH ฯ 

ตกลงราคา 1,525.00  1,525.00  บจ. อิเล็คทรอนิคส์ ซัพพลาย 1,525.00  บจ. อิเล็คทรอนิคส์ ซัพพลาย 1,525.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
120 

ส านักธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศอาคาร
สถานีโทรทศัน์ฯ จ านวน 3 รายการ 

 
ตกลงราคา 

 
16,371.00  

 
  -  

 
บจ. เอส.เอส.อลัลายแอนซ์ 

  
16,371.00  

 
บจ. เอส.เอส.อลัลายแอนซ์ 

 
 16,371.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

121 จดัซ้ืออะไหล่ส าหรับซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 13 รายการ 

ตกลงราคา        18,350.50    -  บจ. เจษฎากรการไฟฟ้า  18,350.50  บจ. เจษฎากรการไฟฟ้า 18,350.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
 



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

122 จดัซ้ือสารเคมีปรับสภาพน ้ า Chill water 
cooled อาคารโทรทศัน์ฯ และเคร่ืองมือช่าง
ส าหรับซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
 - เคมีป้องกนัและก าจดัตระกรัน จ านวน 80 ลิตร 
 - เคมีป้องกนัและก าจดัตะไคร่ จ านวน 40 ลิตร 
 - สายพลาสติก จ านวน 1 มว้น 
 - ไขควงแกนด าทลุปากแฉก 
CHAMPION10" จ านวน 2 อนั 
 - ไขควงแกนด าทลุปากแบน 
CHAMPION10" จ านวน 2 อนั 
- คีมสามอยา่ง FIT8" จ านวน 2 ตวั 
 - ตีมปากจ้ิงจก 6" 0eo;o 2 vyo 
 - ไขควงลองไฟเด่ียวแกนด า CHAMPION 
No.7700 จ านวน 2 อนั 
 - จ าปาล๊อคดอก 1/4" จ านวน 1 อนั 
 - ตลบัเมตร 5m. STANLEY 33-158 
POWERLOCK 0นวน 1 ชุด 
 - หกเหล่ียมหัวบอลกา้นยาวพิเศษ 9 ช้ิน 
MARATHON จ านวน 1 ชุด 
 - ประแจหกเหล่ียมชุดน้ิส J-TECH 9 ช้ิน 
BL-C9IN จ านวน 1 ชุด 
 - มีดคทัเตอร์ INGCO 18x100 MM 
HKNS16618 จ านวน 2 อนั 

ตกลงราคา 
  
  
 

14,776.70  
  

14,776.70  
  
  
  

  
 
  
บจ.เพอร์เฟค เคมิคลั แอนด ์เซอร์วสิ 
บจ.เพอร์เฟค เคมิคลั แอนด ์เซอร์วสิ 
บจ. ซ้ินเชียงกรุงเทพ (1982) 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 

  
  
 

6,099.00  
3,049.50  
1,605.00  

492.20  
 

 492.20  
 

1,177.00 
321.00  
321.00  

 
    64.20  

278.20  
 

374.50 
  

374.50 
 

 128.40 

 
 
 
บจ.เพอร์เฟค เคมิคลั แอนด ์เซอร์วสิ 
บจ.เพอร์เฟค เคมิคลั แอนด ์เซอร์วสิ 
บจ. ซ้ินเชียงกรุงเทพ (1982) 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 
 
บจ.แสงไทยอินเตอร์เทรด 

  
  
            

6,099.00             
3,049.50 
1,605.00 

492.20  
 

492.20 
 

1,177.00                
321.00                
321.00 

                  
64.20 

278.20  
               

374.50  
               

374.50 
               

128.40 

  
 
  

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 

 
 


