สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน 2563
ตามระเบียบ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

ลาดับ

1
2

3
4
5
6

7

งานจัดซื้อจัดจ้ าง
ฝ่ ายธุรกิจไนน์ เอ็นเตอร์ เทน
จัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตข่าว
บันเทิง เดือนเมษายน 2563
จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์และจัดจ้างบริ การรับ-ส่ ง
เอกสาร ในการผลิตรายการไนน์เอ็นเตอร์ เทน,
ไนนเอ็นเตอร์เทน วีคเอ็นและรายการไนน์
เอ็นเตอร์เทน ไนท์ไลฟ์ ในเดือนเมษายน 2563
- จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์

- จ้างบริ การรับ-ส่ งเอกสาร การ์ดถ่ายภาพ
ข่าว และส่ งข่าว
จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตรายการตก
มันส์บนั เทิง ในเดือนเมษายน 2563
จ้างพิธีกรรายการตกมันส์บนั เทิง
(บุ๋ม ปนัดดา) เดือนเมษายน 2563
จ้างพิธีกรรายการตกมันส์บนั เทิง
(ชมพู่ ธัณย์สิตา) ในเดือนเมษายน 2563
จ้างพิธีกรรายการตกมันส์บนั เทิง (แพท
ณปภา ตันตระกูล) ในเดือนเมษายน 2563
สานักโทรทัศน์
รายการบ่ายนี้มีคาตอบ จานวน 3 รายการ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จ้ าง

ตกลงราคา

วงเงิน
งบประมาณ
(รวมภาษีฯ)

ราคากลาง
(รวมภาษีฯ)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสั งเขป

เลขที่/วันที่ของสั ญญา หรื อ
ข้ อตกลงในการซื้อ/จ้ าง

20,000.00

20,000.00

สถานีบริ การน้ ามันในประเทศไทย

20,000.00

สถานีบริ การน้ ามันในประเทศไทย

20,000.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ใบสั่งซื้ อเลขที่ 068/2563

5,000.00

5,000.00

บจ. วิลล่า มาร์เก็ท เจพี
บจ. เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
นายวรชัย ศิริคงสุ วรรณ

บจ. ออฟฟิ ตเมท (ไทย)
บจ. เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม
นายวรชัย ศิริคงสุ วรรณ

158.50
170.00
2,800.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2,500.00

2,500.00

นายสมยศ ปัทมะ

ไม่มี

3,500.00

3,500.00

นายวรชัย ศิริคงสุ วรรณ

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

ตกลงราคา

141,240.00

-

บจ. ปนัดดา อะราว เดอะ เวิลด์

1,400.00
(ไม่มีภาษีฯ)
2,450.00
(ไม่มีภาษีฯ)
141,240.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ตกลงราคา

158.50
170.00
2,800.00
(ไม่มีภาษีฯ)
1,400.00
(ไม่มีภาษีฯ)
2,450.00
(ไม่มีภาษีฯ)
141,240.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 075/2563

ตกลงราคา

70,620.00

-

บจ.บีพี อโฟร์ไดท์

70,620.00

บจ.บีพี อโฟร์ไดท์

70,620.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ใบสั่งจ้างที่ 074/2563

ตกลงราคา

42,800.00

-

บจ.มหาร่ ารวย

42,800.00

บจ.มหาร่ ารวย

42,800.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ใบสั่งจ้างที่ 076/2563

ตกลงราคา

20,000.00

135.00
180.00
390.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ตกลงราคา

บมจ.ซี .พีออลล์
บมจ.ซี .พีออลล์
บมจ.วิลล่า มาร์เก็ตเจฟ์

135.00
180.00
390.00

นายสมยศ ปัทมะ
นายวรชัย ศิริคงสุ วรรณ
บจ.ปนัดดา อะราว เดอะ เวิลด์

บมจ.ซี .พีออลล์
บมจ.ซี .พีออลล์
บมจ.วิลล่า มาร์เก็ตเจฟ์

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้ าง

วิธีจัดซื้อ/จ้ าง

8

รายการบ่ายนี้มีคาตอบ จานวน 6 รายการ
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะ
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะ
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะ
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะ
สานักวิทยุ
จ้างดาเนินรายการห้องรับแขกเดือน เมษายน 2563
จ้างซ่ อมเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อนใบพัดลม
และแมกติก เครื องปรับอากาศในห้องส่ ง
วิทยุ จังหวัดสุ โขทัย
จ้างล้างเครื่ องปรับอากาศห้องออกอากาศ
วิทยุ จ.ชลบุรี
จัดซื้ อแบตเตอร์ รี่ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าใน
ห้องเครื่ องส่ ง ใช้ในการออกอากาศวิทยุ
จังหวัดกาแพงเพชร
จัดซื้ อแบตเตอร์ รี่ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าใน
ห้องเครื่ องส่ ง ใช้ในการออกอากาศวิทยุ
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
จ้างซ่ อมเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องส่ งวิทยุ จังหวัด
สกลนคร
จ้างล้างเครื่ องปรับอากาศและเติมน้ ายาแอร์
ห้องออกอากาศวิทยุ จังหวัดพิจิตร
จ้างล้างเครื่ องปรับอากาศและเติมน้ ายาแอร์
ห้องออกอากาศวิทยุ จังหวัดขอนแก่น
จ้างเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์เครื่ องปรับอากาศ
ในห้องออกอากาศ จังหวัดแพร่
จัดจ้างผลิตสื่ อกราฟฟิ คเพ่แประชาสัมพันธ์
CRM

ตกลงราคา

9
10

11
12

13

14
15
16
17
18

วงเงิน
งบประมาณ
(รวมภาษีฯ)
6,744.00

ราคากลาง
(รวมภาษีฯ)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสั งเขป

เลขที่/วันที่ของสั ญญา หรื อ
ข้ อตกลงในการซื้อ/จ้ าง

1,000.00
2,844.00
960.00
420.00
850.00
670.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้ าง

บมจ.ปตท
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ.ปตท
บมจ.ปิ โตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่
บมจ.ปตท
บมจ.ปตท

1,000.00
2,844.00
960.00
420.00
850.00
670.00

บมจ.ปตท
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ.ปตท
บมจ.ปิ โตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่
บมจ.ปตท
บมจ.ปตท

ตกลงราคา
ตกลงราคา

9,630.00
3,050.00
(ไม่มีภาษีฯ)

9,630.00
3,050.00
(ไม่มีภาษีฯ)

บจ.ปนัดดา อะราว เดอะ เวิลด์
ร้านธีระเครื่ องเย็น

9,630.00
3,050.00
(ไม่มีภาษีฯ)

บจ.ปนัดดา อะราว เดอะ เวิลด์
ร้านธีระเครื่ องเย็น

9,630.00
3,050.00
(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี

ตกลงราคา

1,400.00
(ไม่มีภาษีฯ)
5,100.00

นายธวัช เกตุแจ้

1,400.00
(ไม่มีภาษีฯ)
5,100.00

นายธวัช เกตุแจ้

1,400.00
(ไม่มีภาษีฯ)
5,100.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

ตกลงราคา

1,400.00
(ไม่มีภาษีฯ)
5,100.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

ตกลงราคา

4,000.00

4,000.00

บจ.รุ่ งทวีศกั ดิ์ เทรดดิ้ง

4,000.00

บจ.รุ่ งทวีศกั ดิ์ เทรดดิ้ง

4,000.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

ตกลงราคา

4,387.00

4,387.00

นายสัมฤทธิ์ พัฒนโพธิ์

นายสัมฤทธิ์ พัฒนโพธิ์

ไม่มี

2,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
2,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
10,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
75,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)

2,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
2,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
10,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
75,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)

4,387.00
(ไม่มีภาษีฯ)
2,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
2,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
10,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
75,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบัติถูกต้อง

ตกลงราคา

4,387.00
(ไม่มีภาษีฯ)
2,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
2,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
10,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)
75,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้าน ป.มัง่ คงแบตเตอรี กาแพงเพชร

ร้านธีระเครื่ องเย็น
นายณรงค์ แดงสุ วรรณ
นายไสว วรรณภักดี
นางสาวลัณญนา จันทร์สว่าง

ร้าน ป.มัง่ คงแบตเตอรี กาแพงเพชร

ร้านธีระเครื่ องเย็น
นายณรงค์ แดงสุ วรรณ
นายไสว วรรณภักดี
นางสาวลัณญนา จันทร์สว่าง

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

-3-

ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้ าง

วิธีจัดซื้อ/จ้ าง

19

จัดซื้ อหนังสื อพิมพ์ประจาเดือนเมษายน
2563 (สถานีวทิ ยุ FM 95 MHz)
จัดซื้ อน้ ามันสาหรับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
สถานีวทิ ยุ จ.อุตรดิตถ์
จัดซื้ อหนังสื อพิมพ์ ประจาเดือนเมษายน
2563 จานวน 120 ฉบับ (สถานีวทิ ยุ FM 99 MHz)
จัดซื้ อหนังสื อพิมพ์ ประจาเดือนเมษายน 2563
(สถานีวทิ ยุ FM 96.5 MHz)
ฝ่ ายจัดซื้อ
จัดซื้ อ External Harddisk ความจุ 1 TB.
จานวน 1 อัน
จัดซื้ ออุปกรณ์การปรับปรุ งฉาก Studio 6
จานวน 1 รายการ (อุปกรณ์อื่นๆ)
เช่าพื้นที่สารองข้อมูลภาพข่าวแบบ Cloud
ชนิดไม่จากัดพื้นที่ ระยะเวลา 1 ปี
เช่าพื้นที่บริ เวณชั้น 1 ของอาคารพาณิชย์ 4
ชั้น เพื่อเป็ นที่ต้ งั สถานี วทิ ยุฯ จังหวัด
มหาสารคาม ระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน
(1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2565)
จ้างซ่ อมอุปกรณ์ Encoder สาหรับเครื่ องส่ ง
สัญญาณฯ ERICSON รุ่ น AVP4000 พร้อม
เปลี่ยนอะไหล่ จานวน 1 งาน
จ้างซ่ อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่ องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า จ.ชุมพร จานวน 1 งาน
สานักทรัพยากรมนุษย์
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 997069 จานวน 6 เส้น
สานักวิศวกรรมโครงข่ าย
จ้างซ่ อมคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

ตกลงราคา

20
21
22

23
24
25
26

27

28

29

30
31
32

วงเงิน
งบประมาณ
(รวมภาษีฯ)
1,560.00

ราคากลาง
(รวมภาษีฯ)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสั งเขป

เลขที่/วันที่ของสั ญญา หรื อ
ข้ อตกลงในการซื้อ/จ้ าง

1,560.00

นายวิศณุ เอมโอช

1,560.00

นายวิศณุ เอมโอช

1,560.00

คุณสมบัตรถูกต้อง

ไม่มี

1,000.00

1,000.00

หจก.อุตรดิตถ์ ออยล์

1,000.00

หจก.อุตรดิตถ์ ออยล์

1,000.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

1,500.00
(ไม่มีภาษีฯ)
1,100.00
(ไม่มีภาษีฯ)

1,500.00
(ไม่มีภาษีฯ)
1,100.00
(ไม่มีภาษีฯ)

1,500.00
(ไม่มีภาษีฯ)
1,100.00
(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

ตกลงราคา

1,487.30

1,487.30

บจ.อินเทอนัลคอมพิวท์ คอร์ปอเรชัน่

1,487.30

บจ.อินเทอนัลคอมพิวท์ คอร์ปอเรชัน่

1,487.30

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

ตกลงราคา

4,453.50

4,453.50

ตกลงราคา

48,150.00

48,150.00

866.70
3,482.85
48,150.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

220,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)

220,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)

866.70
3,482.85
48,150.00
52,965.00
220,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)

บจ. สี รุ้ง
บจ. แฮ๊ปปี้ เดีย
บจ. โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

ตกลงราคา

บจ. สี รุ้ง
บจ. แฮ๊ปปี้ เดีย
บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
บจ. ไมโคร ฟิ วชัน่ (กรุ งเทพ)
นางสาวศิริพร ศศิวฒั นพร

นางสาวศิริพร ศศิวฒั นพร

220,000.00
(ไม่มีภาษีฯ)

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

ตกลงราคา

139,956.00

139,956.00

บจ.สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑

139,956.00

บจ.สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑

139,956.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ ท.036/2536

ตกลงราคา

144,450.00

144,450.00

บจ. โปรทีม แอนด์ เซลส์

144,450.00

บจ. โปรทีม แอนด์ เซลส์

144,450.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ใบสั่งจ้าง เลขที่ ท.037/2536

ตกลงราคา

32,100.00

-

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15,943.00
6,099.00
10,165.00

15,943.00
6,099.00
10,165.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นายวิศณุ เอมโอช
นายวิศณุ เอมโอช

1,500.00
(ไม่มีภาษีฯ)
1,100.00
(ไม่มีภาษีฯ)

นายวิศณุ เอมโอช
นายวิศณุ เอมโอช

บจ. ก.เจริ ญการยาง

32,100.00

บจ. ก.เจริ ญการยาง

32,100.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)

15,943.00
6,099.00
10,165.00

หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)

15,943.00
6,099.00
10,165.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้ าง

วิธีจัดซื้อ/จ้ าง

33
34
35
36
37
38
39
40

จัดซื้ อออะไหล่ UPS จานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออะไหล่ UPS จานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออะไหล่คียบ์ อร์ ดและเมา้ ส์ จานวน2รายการ
จัดซื้ อออะไหล่คอมพิวเตอร์ตดั ต่อจานวน1รายการ
จัดซื้ ออไหล่คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออะไหล่ NAS STORAGE จานวน 1 รายการ
จ้างซ่ อม NOTE BOOK จานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออะไหล่ XCONRTROL EXT HD
จานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออะไหล่ HARDDISL ตัดต่อ จานวน 1 รายการ
จ้างซ่ อมคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
จ้างซ่ อมคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
จ้างซ่ อมคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก จานวน 1 รายการ
จ้างซ่ อมวิทยุสื่อสาร จานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออะไหล่ขาตั้งกล้อง จานวน 1 รายการ
จ้างซ่ อมขาตั้งกล้อง ยีห่ ้อ Vinten Quattro
จานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออะไหล่ H/D STORAGE จานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออะไหล่โทรทัศน์ จานวน 1 รายการ
จ้างซ่ อมเครื่ อง CCU กล้อง ยีห่ ้อSONYรุ่ น
HSCU300R S/N.40318
ซื้ อแบตเตอรี่ เครื่ องยนต์กาเนิดไฟฟ้า 1
รายการ สถานี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ซื้ อน้ ามันเครื่ องยนต์กาเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
สถานี จังหวัดเชียงราย
จ้างซ่ อมชุด Control ATS เครื่ องยนต์กาเนิด
ไฟฟ้า (สถานีฯ หลังสวน จังหวัดชุมพร)
ซื้ อน้ ามันเครื่ องยนต์กาเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
(สถานีฯ จังหวัดนครสวรรค์)

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

วงเงิน
งบประมาณ
(รวมภาษีฯ)
11,556.00
8,988.00
7,040.60
6,313.00
6,152.50
11,556.00
10,058.00
11,235.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ราคากลาง
(รวมภาษีฯ)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสั งเขป

เลขที่/วันที่ของสั ญญา หรื อ
ข้ อตกลงในการซื้อ/จ้ าง

11,556.00
8,988.00
7,040.60
6,313.00
6,152.50
11,556.00
10,058.00
11,235.00

บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
บจ.เทริ์ นออนโซลูชนั่
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย

11,556.00
8,988.00
7,040.60
6,313.00
6,152.50
11,556.00
10,058.00
11,235.00

บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
บจ.เทริ์ นออนโซลูชนั่
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)
บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย

11,556.00
8,988.00
7,040.60
6,313.00
6,152.50
11,556.00
10,058.00
11,235.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

6,741.00
18,900.00
19,450.00
18,725.00
4,815.00
8,500.01
39,911.00

6,741.00
18,900.00
19,450.00
18,725.00
4,815.00
8,500.01
39,911.00

บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
บจ.สตรอง เอนจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนซัลแทนท์
บจ.สตรอง เอนจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนซัลแทนท์
บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย
บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย
บจ.ซี แอล.อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย)
บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย

6,741.00
18,900.00
19,450.00
18,725.00
4,815.00
8,500.01
39,911.00

บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
บจ.สตรอง เอนจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนซัลแทนท์
บจ.สตรอง เอนจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนซัลแทนท์
บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย
บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย
บจ.ซี แอล.อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย)
บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย

6,741.00
18,900.00
19,450.00
18,725.00
4,815.00
8,500.01
39,911.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ใบสั่งซื้ อเลขที่ 9/2563

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

18,190.00
19,900.00
19,900.00
1,590.00
51,574.00

18,190.00
19,900.00
19,900.00
1,590.00
51,574.00

บจ.เทริ์ นออนโซลูชนั่ จากัด (สนญ.)
บจ. อาร์ ที เอส (2003)
บจ. อาร์ ที เอส (2003)
นพดลอิเล็คทรอนิ คส์ (สนญ.)
บจ. แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท

18,190.00
19,900.00
19,900.00
1,590.00
51,574.00

บจ.เทริ์ นออนโซลูชนั่ จากัด (สนญ.)
บจ. อาร์ ที เอส (2003)
บจ. อาร์ ที เอส (2003)
นพดลอิเล็คทรอนิ คส์ (สนญ.)
บจ. แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท

18,190.00
19,900.00
19,900.00
1,590.00
51,574.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ใบสัง่ ซื้ อเลขที่ 10/2563

ตกลงราคา

11,600.00

11,600.00

ร้าน ท.ไฟฟ้า 2

11,600.00

ร้าน ท.ไฟฟ้า 2

11,600.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

ตกลงราคา

10,000.00

10,000.00

หจก.ปัญญามอเตอร์ส สาขา7

10,000.00

หจก.ปัญญามอเตอร์ส สาขา7

10,000.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

ตกลงราคา

17,655.00

17,655.00

บจ.เจริ ญกรุ ง เอ็นจิเนี ยริ่ ง

17,655.00

บจ.เจริ ญกรุ ง เอ็นจิเนี ยริ่ ง

17,655.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

ตกลงราคา

10,000.00

10,000.00

หจก.กาญจนชัย นครสวรรค์

10,000.00

หจก.กาญจนชัย นครสวรรค์

10,000.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้ าง

วิธีจัดซื้อ/จ้ าง

57

ตกลงราคา

58

จ้างซ่ อมเครื่ องยนต์กาเนิ ดไฟฟ้า 1 รายการ
(สถานีฯ จังหวัดขอนแก่น)
จัดซื้ ออะไหล่เม้าส์และคียบ์ อร์ด จานวน 2 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(รวมภาษีฯ)
18,700.00

ตกลงราคา

7,040.60

7,040.60

59

จัดจ้างซ่ อมตัวส่ งไมค์ไวร์เรส จานวน 1 รายการ

ตกลงราคา

19,955.50

19,955.50

บจ. ดิจิตรา (สนญ.)

19,955.50

60

จัดซื้ ออะไหล่ MONITOR จานว 1 รายการ

ตกลงราคา

16,317.50

16,317.50

หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)

61

จัดซื้ ออะไหล่คอมพิวเตอร์ตดั ต่อ จานวน 1 รายการ

ตกลงราคา

6,152.50

6,152.50

หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)

62

จ้างซ่ อมคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก ยีห่ ้อ HP
รุ่ น Workstation S/N. SGH 008RR53
จ้างซ่ อมคอมพิวเตอร์ CG ยีห่ ้อ HP
รุ่ น XW8600 S/N. 2UA912OXGK
จ้างซ่ อมคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก ยีห่ ้อ HP
รุ่ น Workstation S/N. SGH 925030P
จัดซื้ ออุปกรณ์และงานออกอากาศเครื่ องส่ งฯ
ระบบดิจิตอล จานวน 1 รายการ
(สถานีฯ จังหวัดระยอง)
- LNB X 1
จัดซื้ ออุปกรณ์และงานออกอากาศเครื่ องส่ งฯ
ระบบดิจิตอล จานวน 2 รายการ
(แผนกซ่ อมบารุ ง กรุ งเทพฯ)
- hap Lite/RV941-2nD-TC
- เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิความชื้น, อะแดป
เตอร์ 5 V. ฯลฯ
จัดซื้ ออุปกรณ์และงานออกอากาศเครื่ องส่ งฯ
ระบบดิจิตอล จานวน 1 รายการ
(สถานีฯ จังหวัดสระแก้ว)
- Video Brd.
จัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า จานวน 2 รายการ
(สถานีฯ จังหวัดภูเก็ต)
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์กาเนิดไฟฟ้า

ตกลงราคา

25,145.00

25,145.00

บจ. อาร์ ที เอส (2003)

25,145.00

ตกลงราคา

25,000.00

25,000.00

บจ. อาร์ ที เอส (2003)

ตกลงราคา

41,195.00

41,195.00

บจ. อาร์ ที เอส (2003)

ตกลงราคา

321.00

321.00

63
64
65

66

67

68

ราคากลาง
(รวมภาษีฯ)
18,700.00

นายอุทยั ไชยสุ ทธิ์
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)

หจก. พัฒนกิจระยอง เซลส์แอนด์ฯ
ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

2,998.26

3,570.00

2,998.26

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสั งเขป

เลขที่/วันที่ของสั ญญา หรื อ
ข้ อตกลงในการซื้อ/จ้ าง

18,700.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

7,040.60

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

บจ. ดิจิตรา (สนญ.)

19,955.50

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

16,317.50

หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)

16,317.50

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

6,152.50

หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)

6,152.50

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

บจ. อาร์ ที เอส (2003)

25,145.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2563

25,000.00

บจ. อาร์ ที เอส (2003)

25,000.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 12/2563

41,195.00

บจ. อาร์ ที เอส (2003)

41,195.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2563

321.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้ าง
18,700.00
7,040.60

321.00

นายอุทยั ไชยสุ ทธิ์
หจก.กนกรักษ์ (สานักงานใหญ่)

หจก. พัฒนกิจระยอง เซลส์แอนด์ฯ

2,998.26

บจ.ไพศาล เอ็นจิเนี ยริ่ งเซอร์วสิ
ร้านอาดุ่ยโน๋ ออล

1,838.26
1,160.00

บจ.ไพศาล เอ็นจิเนี ยริ่ งเซอร์ วสิ
ร้านอาดุ่ยโน๋ ออล

1,838.26
1,160.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี

ร้าน ไอที ซ๊อป คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ

3,570.00

ร้าน ไอที ซ๊อป คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ

3,570.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

หจก.รัษฎาแก๊ส (สนญ.)
หจก.รัษฎาแก๊ส (สนญ.)

2,984.00
3,000.00

หจก.รัษฎาแก๊ส (สนญ.)
หจก.รัษฎาแก๊ส (สนญ.)

2,984.00
3,000.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี

3,570.00

2,998.26

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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ลาดับ

งานจัดซื้ อจัดจ้ าง

วิธีจัดซื้อ/จ้ าง

69

เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า จานวน 1 รายการ
(สถานีฯ จังหวัดนครศรี ธรรมราช)
จัดซื้ ออุปกรณ์และงานออกอากาศเครื่ องส่ งฯ
ระบบดิจิตอล จานวน 1 รายการ
(สถานีฯ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี)
- APT1001RBVRG, APT50M75LLL
จัดซื้ ออุปกรณ์และงานออกอากาศเครื่ องส่ งฯ
ระบบดิจิตอล จานวน 1 รายการ
(สถานีฯ จังหวัดชุมพร)
- น้ ายา F11, ไดเออร์ , น้ ายา R22, แม็กเนติก
จัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์
กาเนิดไฟฟ้าและสิ่ งของ จานวน 2 รายการ
(สถานีฯ จังหวัดตาก)
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
- มอเตอร์ 1/4 ปี กไพโอเนี ยร์
จัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์
กาเนิดไฟฟ้าและสิ่ งของ จานวน 2 รายการ
(สถานีฯ จ.เชียงใหม่)
- อะไหล่อีเล็คทรอนิคส์
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
จัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า จานวน 1 รายการ (สถานีฯ
อ.แม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
จัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า จานวน 2 รายการ (สถานีฯ
จังหวัดสุ โขทัย)
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
จัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า จานวน 2 รายการ (สถานีฯ จ.แพร่ )
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์กาเนิ ดไฟฟ้า
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์กาเนิดไฟฟ้า

ตกลงราคา

วงเงิน
งบประมาณ
(รวมภาษีฯ)
2,358.28

ตกลงราคา

2,573.35

2,573.35

ตกลงราคา

8,500.00

8,500.00

ตกลงราคา

4,950.00

4,950.00

70

71

72

73

74

75

76

ตกลงราคา

6,422.47

ราคากลาง
(รวมภาษีฯ)
2,358.28

3,200.00

3,200.00

ตกลงราคา

5,000.00

5,000.00

4,336.00

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสั งเขป

เลขที่/วันที่ของสั ญญา หรื อ
ข้ อตกลงในการซื้อ/จ้ าง

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อ.ร่ อนพิบูลย์

2,358.28

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อ.ร่ อนพิบูลย์

2,358.28

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

บจ. โอเวอร์วินน์อิเล็กทรอนิคศ์ ซอร์ส

2,573.35

บจ. โอเวอร์วินน์อิเล็กทรอนิคศ์ ซอร์ส

2,573.35

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

วิศวกรเครื่ องเย็น

8,500.00

วิศวกรเครื่ องเย็น

8,500.00

คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี

บจ.ปิ โตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่
ร้านสิ นทรัพย์เครื่ องเย็น

4,000.00
950.00

บจ.ปิ โตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่
ร้านสิ นทรัพย์เครื่ องเย็น

4,000.00
950.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี

RS Components Co:Ltd.
บจ.สุ ขมุ เซอร์วสิ (00006)
บจ. สุ ขมุ เซอร์วสิ

166.47
6,256.00
6,256.00

RS Components Co:Ltd.
บจ.สุ ขมุ เซอร์วสิ (00006)
บจ. สุ ขมุ เซอร์วสิ

166.47
6,256.00
6,256.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

บจ. ทองปากน้ าปิ โตรเลียม
บจ. ทองปากน้ าปิ โตรเลียม

2,000.00
3,000.00

บจ. ทองปากน้ าปิ โตรเลียม
บจ. ทองปากน้ าปิ โตรเลียม

2,000.00
3,000.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี

หจก.อุตรดิตถ์ออยล์
หจก. เอกะชัย

1,000.00
3,336.00

หจก.อุตรดิตถ์ออยล์
หจก. เอกะชัย

1,000.00
3,336.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี

6,422.47

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4,336.00

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้ าง

วิธีจัดซื้อ/จ้ าง

77

จัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์
กาเนิดไฟฟ้าและสิ่ งของ จานวน 3 รายการ
(สถานีฯ จังหวัดเชียงราย)
- แบตเตอรี่
- Power Supply
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
จัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า จานวน 1 รายการ
(สถานีฯ จังหวัดนครราชศรี มา)
จัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์
กาเนิดไฟฟ้าและสิ่ งของ จานวน 2 รายการ
(สถานีฯ จังหวัดสกลนคร)
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
- แบตเตอรี่ N150
จัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์
กาเนิดไฟฟ้าและสิ่ งของ จานวน 2 รายการ
- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์กาเนิ ดไฟฟ้า
- แม็กแอร์ 3P 24A
จัดซื้ ออุปกรณ์และอะไหล่ที่จาเป็ นสาหรับ
การกระจายเสี ยงวิทยุระบบAMและFM
- GASOHL 91S
- ผลิตภัณ HSD, 17.94
- ตูช้ าร์จ 100A
- น้ ามันเครื่ อง ptt plus
- น้ ากลัน่

ตกลงราคา

78

79

80

81

วงเงิน
งบประมาณ
(รวมภาษีฯ)
8,490.00

ราคากลาง
(รวมภาษีฯ)

4,000.00

4,000.00

ตกลงราคา

9,000.00

9,000.00

ตกลงราคา

5,377.00

7,033.90

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสั งเขป

เลขที่/วันที่ของสั ญญา หรื อ
ข้ อตกลงในการซื้อ/จ้ าง

8,490.00

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บจ.เจริ ญยนต์เชียงราย
บจ. เชียงใหม่ชอ้ ปปิ้ ง ออนไลน์
หจก. ดอยปุยปิ โตรเลียม
บจ. ฟ้าประทานปิ โตรเลียม

2,500.00
3,990.00
2,000.00
4,000.00

บจ.เจริ ญยนต์เชียงราย
บจ. เชียงใหม่ชอ้ ปปิ้ ง ออนไลน์
หจก. ดอยปุยปิ โตรเลียม
บจ. ฟ้าประทานปิ โตรเลียม

2,500.00
3,990.00
2,000.00
4,000.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่
ช.ศิลป์ การไฟฟ้า

3,000.00
6,000.00

บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่
ช.ศิลป์ การไฟฟ้า

3,000.00
6,000.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี

หจก.อุบลสายัณห์บริ การ
ร้านแสงอยูค่ ง

4,200.00
1,177.00

หจก.อุบลสายัณห์บริ การ
ร้านแสงอยูค่ ง

4,200.00
1,177.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี

บมจ.บางจากกรี นเนท
บมจ.ถาวรปิ โตรเลี่ยม
บมจ.รัตนพล (สานักงานใหญ่)
โพธิ์แก้ว อะไหล่ยนต์
โพธิ์แก้ว อะไหล่ยนต์

373.83
654.30
4,205.61
1,240.00
100.00

บมจ.บางจากกรี นเนท
บมจ.ถาวรปิ โตรเลี่ยม
บมจ.รัตนพล (สานักงานใหญ่)
โพธิ์แก้ว อะไหล่ยนต์
โพธิ์แก้ว อะไหล่ยนต์

373.83
654.30
4,205.61
1,240.00
100.00

คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

5,377.00

7,033.90

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

