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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 

ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 
จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใชใ้นการผลิตข่าว
บนัเทิง เดือนเมษายน 2563  

 
ตกลงราคา 

          
20,000.00  

          
20,000.00  

 
สถานีบริการน ้ ามนัในประเทศไทย 

          
20,000.00  

 
สถานีบริการน ้ ามนัในประเทศไทย 

          
20,000.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 068/2563 

2 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และจดัจา้งบริการรับ-ส่ง
เอกสาร ในการผลิตรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน,  
ไนนเอ็นเตอร์เทน วคีเอ็นและรายการไนน์
เอ็นเตอร์เทน ไนทไ์ลฟ์ ในเดือนเมษายน 2563  
 - จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
  
  
  
 - จา้งบริการรับ-ส่งเอกสาร การ์ดถ่ายภาพ
ข่าว และส่งข่าว 

ตกลงราคา 
  

  
  
  
  
  
  

  
             
 
 

5,000.00  
  
  
  

2,500.00  
  

  
  
             
 

5,000.00  
  
  
  

2,500.00  
  

  
  
 
 
บจ. วลิล่า มาร์เก็ท เจพี  
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
นายวรชยั ศิริคงสุวรรณ 
  
นายสมยศ ปัทมะ 
  

  
  
 
               

158.50  
170.00  

2,800.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

1,400.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
 
 
 
บจ. ออฟฟิตเมท (ไทย) 
บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
นายวรชยั ศิริคงสุวรรณ 
  
นายสมยศ ปัทมะ 
  

  
  
 
               

158.50  
170.00  

2,800.00  
  

1,400.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
3 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตรายการตก

มนัส์บนัเทิง ในเดือนเมษายน 2563 
ตกลงราคา  3,500.00       3,500.00  นายวรชยั ศิริคงสุวรรณ 2,450.00 

(ไม่มีภาษีฯ)  
นายวรชยั ศิริคงสุวรรณ 2,450.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 
คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

4 จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง  
(บุ๋ม ปนัดดา) เดือนเมษายน 2563 

ตกลงราคา  141,240.00   -  บจ. ปนัดดา อะราว เดอะ เวลิด์  141,240.00  บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด์   141,240.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 075/2563 

5 จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง  
(ชมพู่ ธณัยสิ์ตา) ในเดือนเมษายน 2563 

ตกลงราคา 70,620.00  - บจ.บีพี อโฟร์ไดท ์ 70,620.00  บจ.บีพี อโฟร์ไดท ์  70,620.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี 074/2563 

6 จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง (แพท  
ณปภา ตนัตระกูล) ในเดือนเมษายน 2563  

ตกลงราคา    42,800.00  - บจ.มหาร ่ ารวย   42,800.00  บจ.มหาร ่ ารวย   42,800.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี 076/2563 

 
7 

ส านักโทรทัศน์ 
รายการบ่ายน้ีมีค  าตอบ จ านวน 3 รายการ 
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

 
ตกลงราคา 

 
 
 

          
20,000.00  

  
  
  

 
  -  

  
  
  

  
 
บมจ.ซี.พีออลล ์
บมจ.ซี.พีออลล ์
บมจ.วลิล่า มาร์เก็ตเจฟ์ 

  
               

135.00                
180.00                
390.00  

  
 
บมจ.ซี.พีออลล ์
บมจ.ซี.พีออลล ์
บมจ.วลิล่า มาร์เก็ตเจฟ์ 

  
               

135.00               
180.00               
390.00  

 
 

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 

8 รายการบ่ายน้ีมีค  าตอบ จ านวน 6 รายการ 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  

ตกลงราคา 
 
 
 
 
 
 

6,744.00  
  
  
  
 

- 
  
  
 

  
บมจ.ปตท 
บมจ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ.ปตท 
บมจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
บมจ.ปตท 
บมจ.ปตท 

  
1,000.00             
2,844.00                

960.00               
420.00               
850.00               
670.00  

  
บมจ.ปตท 
บมจ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
บมจ.ปตท 
บมจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
บมจ.ปตท 
บมจ.ปตท 

  
1,000.00            
2,844.00               

960.00                
420.00               
850.00               
670.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
9 

ส านักวิทยุ 
จา้งด าเนินรายการห้องรับแขกเดือน เมษายน 2563 

 
ตกลงราคา 

 
9,630.00  

 
9,630.00  

 
บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด์  

 
9,630.00  

 
บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด์  

 
9,630.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

10 จา้งซ่อมเปล่ียนมอเตอร์คอยลร้์อนใบพดัลม 
และแมกติก เครืองปรับอากาศในห้องส่ง
วทิย ุจงัหวดัสุโขทยั 

ตกลงราคา 3,050.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

3,050.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

ร้านธีระเคร่ืองเยน็ 3,050.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

ร้านธีระเคร่ืองเยน็ 3,050.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

11 จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศห้องออกอากาศ 
วทิย ุจ.ชลบุรี 

ตกลงราคา  1,400.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

  1,400.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายธวชั  เกตุแจ ้  1,400.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายธวชั  เกตุแจ ้ 1,400.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

12 จดัซ้ือแบตเตอร์ร่ี เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าใน 
ห้องเคร่ืองส่ง ใชใ้นการออกอากาศวทิย ุ
จงัหวดัก าแพงเพชร 

ตกลงราคา 5,100.00  5,100.00  ร้าน ป.มัง่คงแบตเตอรี ก าแพงเพชร 5,100.00  ร้าน ป.มัง่คงแบตเตอรี ก าแพงเพชร 5,100.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

13 จดัซ้ือแบตเตอร์ร่ี เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าใน 
ห้องเคร่ืองส่ง ใชใ้นการออกอากาศวทิย ุ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ตกลงราคา 4,000.00  4,000.00  บจ.รุ่งทวศีกัด์ิ เทรดด้ิง          4,000.00  บจ.รุ่งทวศีกัด์ิ เทรดด้ิง 4,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

14 จา้งซ่อมเปล่ียนฝ้าเพดานห้องส่งวิทย ุจงัหวดั
สกลนคร 

ตกลงราคา   4,387.00    4,387.00  นายสัมฤทธ์ิ  พฒันโพธ์ิ 4,387.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายสัมฤทธ์ิ  พฒันโพธ์ิ  4,387.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

15 จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศและเติมน ้ ายาแอร์ 
ห้องออกอากาศวทิย ุจงัหวดัพิจิตร 

ตกลงราคา 2,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

2,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

ร้านธีระเคร่ืองเยน็  2,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

ร้านธีระเคร่ืองเยน็  2,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

16 จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศและเติมน ้ ายาแอร์ 
ห้องออกอากาศวทิย ุจงัหวดัขอนแก่น 

ตกลงราคา 2,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

 2,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายณรงค ์ แดงสุวรรณ   2,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายณรงค ์ แดงสุวรรณ  2,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

17 จา้งเปล่ียนคอมเพลสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ
ในห้องออกอากาศ จงัหวดัแพร่ 

ตกลงราคา 10,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายไสว  วรรณภกัดี 10,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายไสว  วรรณภกัดี  10,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

18 จดัจา้งผลิตส่ือกราฟฟิคเพ่แประชาสัมพนัธ ์ 
CRM 

ตกลงราคา 75,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

75,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางสาวลณัญนา จนัทร์สวา่ง 75,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางสาวลณัญนา จนัทร์สวา่ง 75,000.00 
(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 

19 จดัซ้ือหนงัสือพิมพป์ระจ าเดือนเมษายน 
2563 (สถานีวทิย ุFM 95 MHz) 

ตกลงราคา         1,560.00       1,560.00  นายวิศณุ เอมโอช          1,560.00  นายวิศณุ เอมโอช        1,560.00  คุณสมบตัรถูกตอ้ง ไม่มี 

20 จดัซ้ือน ้ ามนัส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
สถานีวทิย ุจ.อุตรดิตถ์  

ตกลงราคา 
 1,000.00  1,000.00  หจก.อุตรดิตถ ์ออยล์   1,000.00  หจก.อุตรดิตถ ์ออยล์ 1,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

21 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือนเมษายน 
2563 จ านวน 120 ฉบบั (สถานีวทิย ุFM 99 MHz) 

ตกลงราคา 1,500.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช 1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช 1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

22 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือนเมษายน 2563  
(สถานีวทิย ุFM 96.5 MHz) 

ตกลงราคา 1,100.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

1,100.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช 1,100.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช 1,100.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
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ฝ่ายจัดซ้ือ 
จดัซ้ือ External Harddisk ความจุ 1 TB. 
จ านวน 1 อนั  

 
ตกลงราคา 

 
1,487.30  

 
1,487.30  

 
บจ.อินเทอนลัคอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 

 
1,487.30  

 
บจ.อินเทอนลัคอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 

 
1,487.30  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

24 จดัซ้ืออุปกรณ์การปรับปรุงฉาก Studio 6 
จ านวน 1 รายการ (อุปกรณ์อ่ืนๆ) 

ตกลงราคา 4,453.50 4,453.50 บจ. สีรุ้ง  
บจ. แฮ๊ปป้ี เดีย 

866.70 
3,482.85 

บจ. สีรุ้ง  
บจ. แฮ๊ปป้ี เดีย 

866.70 
3,482.85 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

25 เช่าพื้นท่ีส ารองขอ้มูลภาพข่าวแบบ Cloud 
ชนิดไม่จ ากดัพื้นท่ี ระยะเวลา 1 ปี 

ตกลงราคา 48,150.00 48,150.00 บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
บจ. ไมโคร ฟิวชัน่ (กรุงเทพ) 

48,150.00 
52,965.00 

บจ. โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  48,150.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

26 เช่าพื้นท่ีบริเวณชั้น 1 ของอาคารพาณิชย ์4 
ชั้น เพื่อเป็นท่ีตั้งสถานีวทิยฯุ จงัหวดั
มหาสารคาม ระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน  
(1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

ตกลงราคา 220,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

220,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางสาวศิริพร ศศิวฒันพร 220,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางสาวศิริพร ศศิวฒันพร 220,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

27 จา้งซ่อมอุปกรณ์ Encoder ส าหรับเคร่ืองส่ง
สัญญาณฯ ERICSON รุ่น AVP4000 พร้อม
เปล่ียนอะไหล่ จ านวน 1 งาน 

ตกลงราคา 139,956.00  139,956.00  บจ.สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑  139,956.00  บจ.สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑  139,956.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้ง เลขท่ี ท.036/2536 

28 จา้งซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า จ.ชุมพร จ านวน 1 งาน 

ตกลงราคา 144,450.00  144,450.00  บจ. โปรทีม แอนด์ เซลส์ 144,450.00  บจ. โปรทีม แอนด์ เซลส์ 144,450.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้ง เลขท่ี ท.037/2536 
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ส านักทรัพยากรมนุษย์ 
จา้งเปล่ียนยางรถยนต ์หมายเลขทะเบียน 99-
7069 จ านวน 6 เส้น 

 
ตกลงราคา 

 
32,100.00  

 
  -  

 
บจ. ก.เจริญการยาง  

 
32,100.00  

 
บจ. ก.เจริญการยาง  

 
32,100.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
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ส านักวิศวกรรมโครงข่าย 
จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  

 
ตกลงราคา 

 
15,943.00  

 
15,943.00  

 
หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  

 
15,943.00  

 
หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  

 
15,943.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

31 จดัซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 6,099.00  6,099.00  หจก.กนกรักษ ์(ส านกังานใหญ่)  6,099.00  หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  6,099.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
32 จดัซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์  จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 10,165.00  10,165.00  หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  10,165.00  หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  10,165.00  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 

33 จดัซ้ือออะไหล่ UPS จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 11,556.00  11,556.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  11,556.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  11,556.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
34 จดัซ้ืออะไหล่ UPS จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 8,988.00  8,988.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  8,988.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  8,988.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
35 จดัซ้ืออะไหล่คียบ์อร์ดและเมา้ส์ จ านวน 2 รายการ  ตกลงราคา 7,040.60  7,040.60  หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  7,040.60  หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  7,040.60  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
36 จดัซ้ือออะไหล่คอมพิวเตอร์ตดัต่อ จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 6,313.00  6,313.00  หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  6,313.00  หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  6,313.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
37 จดัซ้ืออไหล่คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 6,152.50  6,152.50  หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  6,152.50  หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  6,152.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
38 จดัซ้ืออะไหล่ NAS STORAGE  จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 11,556.00  11,556.00  บจ.เทร์ินออนโซลูชัน่  11,556.00  บจ.เทร์ินออนโซลูชัน่  11,556.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
39 จา้งซ่อม NOTE  BOOK จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 10,058.00  10,058.00  หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  10,058.00  หจก.กนกรักษ์ (ส านกังานใหญ่)  10,058.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
40 จดัซ้ืออะไหล่ XCONRTROL EXT HD 

จ านวน 1 รายการ  
ตกลงราคา 11,235.00  11,235.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 11,235.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 11,235.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

41 จดัซ้ืออะไหล่ HARDDISL ตดัต่อ จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 6,741.00  6,741.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  6,741.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  6,741.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
42 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 18,900.00  18,900.00  บจ.สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอนซัลแทนท ์ 18,900.00  บจ.สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอนซัลแทนท ์ 18,900.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
43 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 19,450.00  19,450.00  บจ.สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอนซัลแทนท ์ 19,450.00  บจ.สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอนซัลแทนท ์ 19,450.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
44 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จ านวน 1 รายการ ตกลงราคา 18,725.00  18,725.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 18,725.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 18,725.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
45 จา้งซ่อมวทิยส่ืุอสาร จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 4,815.00  4,815.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 4,815.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 4,815.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
46 จดัซ้ืออะไหล่ขาตั้งกลอ้ง จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 8,500.01  8,500.01  บจ.ซีแอล.อีควปิเมน้ท ์(ประเทศไทย) 8,500.01  บจ.ซีแอล.อีควปิเมน้ท ์(ประเทศไทย) 8,500.01  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
47 จา้งซ่อมขาตั้งกลอ้ง ยีห่้อ Vinten Quattro 

จ านวน 1 รายการ 
ตกลงราคา 39,911.00  39,911.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย  39,911.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย  39,911.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 9/2563 

48 จดัซ้ืออะไหล่ H/D STORAGE จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 18,190.00  18,190.00  บจ.เทร์ินออนโซลูชัน่ จ ากดั (สนญ.) 18,190.00  บจ.เทร์ินออนโซลูชัน่ จ ากดั (สนญ.) 18,190.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
49 จดัซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  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 
50 จดัซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  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 
51 จดัซ้ืออะไหล่โทรทศัน์ จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 1,590.00  1,590.00  นพดลอิเล็คทรอนิคส์ (สนญ.) 1,590.00  นพดลอิเล็คทรอนิคส์ (สนญ.) 1,590.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
52 จา้งซ่อมเคร่ือง CCU กลอ้ง ยีห่้อSONYรุ่น

HSCU300R S/N.40318 
ตกลงราคา 51,574.00  51,574.00  บจ. แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท 51,574.00  บจ. แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท 51,574.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 10/2563 

53 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 1 
รายการ สถานี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ตกลงราคา 11,600.00  11,600.00  ร้าน ท.ไฟฟ้า 2 11,600.00  ร้าน ท.ไฟฟ้า 2 11,600.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

54 ซ้ือน ้ ามนัเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 1 รายการ  
สถานี จงัหวดัเชียงราย 

ตกลงราคา 10,000.00  10,000.00  หจก.ปัญญามอเตอร์ส สาขา7 10,000.00  หจก.ปัญญามอเตอร์ส สาขา7 10,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

55 จา้งซ่อมชุด Control ATS เคร่ืองยนตก์ าเนิด
ไฟฟ้า (สถานีฯ หลงัสวน จงัหวดัชุมพร) 

ตกลงราคา 17,655.00  17,655.00  บจ.เจริญกรุง เอ็นจิเนียร่ิง 17,655.00  บจ.เจริญกรุง เอ็นจิเนียร่ิง 17,655.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

56 ซ้ือน ้ ามนัเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 1 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดันครสวรรค)์ 

ตกลงราคา 10,000.00  10,000.00  หจก.กาญจนชัย นครสวรรค ์ 10,000.00  หจก.กาญจนชัย นครสวรรค ์ 10,000.00  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 

57 จา้งซ่อมเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 1 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัขอนแก่น) 

ตกลงราคา 18,700.00  18,700.00  นายอุทยั  ไชยสุทธ์ิ 18,700.00  นายอุทยั  ไชยสุทธ์ิ 18,700.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

58 จดัซ้ืออะไหล่เมา้ส์และคียบ์อร์ด จ านวน 2 รายการ  ตกลงราคา 7,040.60  7,040.60  หจก.กนกรักษ ์(ส านกังานใหญ่)  7,040.60  หจก.กนกรักษ ์(ส านกังานใหญ่)  7,040.60  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

59 จดัจา้งซ่อมตวัส่งไมคไ์วร์เรส จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 19,955.50  19,955.50  บจ. ดิจิตรา  (สนญ.)  19,955.50  บจ. ดิจิตรา  (สนญ.)  19,955.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

60 จดัซ้ืออะไหล่ MONITOR จ านว 1 รายการ  ตกลงราคา 16,317.50  16,317.50  หจก.กนกรักษ ์(ส านกังานใหญ่)  16,317.50  หจก.กนกรักษ ์(ส านกังานใหญ่)  16,317.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

61 จดัซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ตดัต่อ จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 6,152.50  6,152.50  หจก.กนกรักษ ์(ส านกังานใหญ่)  6,152.50 หจก.กนกรักษ ์(ส านกังานใหญ่)  6,152.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

62 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ยีห่้อ HP  
รุ่น Workstation S/N. SGH 008RR53 

ตกลงราคา 25,145.00  25,145.00  บจ. อาร์ ที เอส (2003)   25,145.00  บจ. อาร์ ที เอส (2003)   25,145.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 11/2563 

63 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ CG ยีห่้อ HP  
รุ่น XW8600 S/N. 2UA912OXGK  

ตกลงราคา 25,000.00  25,000.00  บจ. อาร์ ที เอส (2003)   25,000.00  บจ. อาร์ ที เอส (2003)   25,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 12/2563 

64 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ยีห่้อ HP  
รุ่น Workstation S/N. SGH 925030P 

ตกลงราคา 41,195.00  41,195.00  บจ. อาร์ ที เอส (2003)   41,195.00  บจ. อาร์ ที เอส (2003)   41,195.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 13/2563 

65 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จ านวน 1 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัระยอง) 
- LNB X 1 

ตกลงราคา 321.00  321.00    
 
 
หจก. พฒันกิจระยอง เซลส์แอนดฯ์ 

 
 
 

321.00  

 
 
 
หจก. พฒันกิจระยอง เซลส์แอนดฯ์ 

                
 
 

321.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
66 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 

ระบบดิจิตอล จ านวน 2 รายการ 
(แผนกซ่อมบ ารุง กรุงเทพฯ) 
- hap Lite/RV941-2nD-TC 
- เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิความช้ืน, อะแดป
เตอร์ 5 V. ฯลฯ 

ตกลงราคา 2,998.26  2,998.26    
 
 
บจ.ไพศาล เอ็นจิเนียร่ิงเซอร์วสิ 
ร้านอาดุ่ยโน๋ออล 

 
 
 

1,838.26  
1,160.00 

 
 
 
 บจ.ไพศาล เอ็นจิเนียร่ิงเซอร์วสิ 
ร้านอาดุ่ยโน๋ออล 

 
 
 

1,838.26  
1,160.00 

 
 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
 
 

 ไม่มี 
 ไม่มี 

67 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จ านวน 1 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัสระแกว้) 
- Video Brd. 

ตกลงราคา 3,570.00  3,570.00    
 
 
ร้าน ไอที ซ๊อป คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ 

 
 
 

3,570.00  

  
 
 
ร้าน ไอที ซ๊อป คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ 

 
 
 

3,570.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
68 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์

ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัภูเก็ต) 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 

ตกลงราคา 2,998.26  2,998.26    
 
 
หจก.รัษฎาแก๊ส (สนญ.) 
หจก.รัษฎาแก๊ส (สนญ.) 

 
 
 

2,984.00  
3,000.00 

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

  
 
 

2,984.00 
3,000.00 

  
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

69 เช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ
(สถานีฯ จงัหวดันครศรีธรรมราช) 

ตกลงราคา 2,358.28  2,358.28   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ร่อนพิบูลย ์ 2,358.28   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ร่อนพิบูลย ์ 2,358.28 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

70 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จ านวน 1 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
- APT1001RBVRG, APT50M75LLL 

ตกลงราคา 2,573.35  2,573.35   
 
 
บจ. โอเวอร์วินน์อิเล็กทรอนิคศ ์ซอร์ส 

 
 
 

2,573.35  

  
 
 
บจ. โอเวอร์วินน์อิเล็กทรอนิคศ ์ซอร์ส 

 
 
 

2,573.35  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
71 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 

ระบบดิจิตอล จ านวน 1 รายการ  
(สถานีฯ จงัหวดัชุมพร) 
- น ้ ายา F11, ไดเออร์, น ้ ายา R22, แม็กเนติก 

ตกลงราคา 8,500.00  8,500.00    
 
 
วศิวกรเคร่ืองเยน็ 

 
 
 

8,500.00  

 
 
 
 วศิวกรเคร่ืองเยน็ 

 
 
 

8,500.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง  

 
 
 

 ไม่มี 
72 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์

ก าเนิดไฟฟ้าและส่ิงของ จ านวน 2 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัตาก) 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 
- มอเตอร์ 1/4 ปีกไพโอเนียร์ 

ตกลงราคา 4,950.00  4,950.00    
 
 
บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
ร้านสินทรัพยเ์คร่ืองเยน็ 

 
 
 

4,000.00 
950.00  

  
 
 
บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
ร้านสินทรัพยเ์คร่ืองเยน็ 

 
 
 

4,000.00  
950.00 

 
 
 

 คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

 ไม่มี 
ไม่มี 

73 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้าและส่ิงของ จ านวน 2 รายการ 
(สถานีฯ จ.เชียงใหม่) 
- อะไหล่อีเล็คทรอนิคส์ 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 

ตกลงราคา 6,422.47  6,422.47    
 
 
RS Components Co:Ltd. 
บจ.สุขมุเซอร์วสิ (00006) 

 
 
 

166.47 
6,256.00  

  
 
 
RS Components Co:Ltd. 
บจ.สุขมุเซอร์วสิ (00006) 

 
 
 

166.47  
6,256.00 

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี  
ไม่มี 

74 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ  
อ.แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) 

ตกลงราคา 3,200.00  3,200.00  บจ. สุขมุเซอร์วสิ 6,256.00  บจ. สุขมุเซอร์วสิ 6,256.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

75 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัสุโขทยั) 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 

ตกลงราคา 5,000.00  5,000.00    
 
 
บจ. ทองปากน ้ าปิโตรเลียม 
บจ. ทองปากน ้ าปิโตรเลียม 

 
 
 

2,000.00  
3,000.00 

  
 
 
บจ. ทองปากน ้ าปิโตรเลียม 
บจ. ทองปากน ้ าปิโตรเลียม 

 
 
 

2,000.00 
3,000.00  

  
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
 ไม่มี 

76 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ จ.แพร่) 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 

ตกลงราคา 4,336.00  4,336.00    
 
หจก.อุตรดิตถอ์อยล์ 
หจก. เอกะชยั 

 
 

1,000.00  
3,336.00 

  
 
หจก.อุตรดิตถอ์อยล์ 
หจก. เอกะชยั 

 
 

1,000.00  
3,336.00 

 
 

 คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 

ไม่มี 
ไม่มี 



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

77 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้าและส่ิงของ จ านวน 3 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัเชียงราย) 
- แบตเตอร่ี 
- Power Supply 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 

ตกลงราคา 8,490.00  8,490.00    
 
 
บจ.เจริญยนตเ์ชียงราย 
บจ. เชียงใหม่ชอ้ปป้ิง ออนไลน์ 
หจก. ดอยปุยปิโตรเลียม 

 
 
 

 2,500.00 
3,990.00 
2,000.00 

  
 
 
บจ.เจริญยนตเ์ชียงราย 
บจ. เชียงใหม่ชอ้ปป้ิง ออนไลน์ 
หจก. ดอยปุยปิโตรเลียม 

 
 
 

2,500.00  
3,990.00 
2,000.00 

  
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

 ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

78 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดันครราชศรีมา) 

ตกลงราคา 4,000.00  4,000.00  บจ. ฟ้าประทานปิโตรเลียม 4,000.00  บจ. ฟ้าประทานปิโตรเลียม 4,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

79 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้าและส่ิงของ จ านวน 2 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัสกลนคร) 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 
- แบตเตอร่ี N150 

ตกลงราคา 9,000.00  9,000.00    
 
 
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
ช.ศิลป์การไฟฟ้า 

 
 
 

3,000.00  
6,000.00 

  
 
 
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
ช.ศิลป์การไฟฟ้า 

 
 
 

3,000.00 
6,000.00 

  
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี  
ไม่มี 

80 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้าและส่ิงของ จ านวน 2 รายการ 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 
- แม็กแอร์ 3P 24A 

ตกลงราคา 5,377.00  5,377.00    
 
หจก.อุบลสายณัห์บริการ 
ร้านแสงอยูค่ง 

 
 

4,200.00 
1,177.00 

  
 
หจก.อุบลสายณัห์บริการ 
ร้านแสงอยูค่ง 

 
 

4,200.00 
1,177.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

81 จดัซ้ืออุปกรณ์และอะไหล่ท่ีจ าเป็นส าหรับ
การกระจายเสียงวทิยรุะบบAMและFM 
- GASOHL 91S 
- ผลิตภณั HSD, 17.94 
- ตูช้าร์จ 100A 
- น ้ ามนัเคร่ือง ptt plus 
- น ้ ากลัน่ 

ตกลงราคา 7,033.90  7,033.90   
 
บมจ.บางจากกรีนเนท 
บมจ.ถาวรปิโตรเล่ียม 
บมจ.รัตนพล (ส านกังานใหญ่) 
โพธ์ิแกว้ อะไหล่ยนต ์
โพธ์ิแกว้ อะไหล่ยนต ์

 
 

373.83 
654.30  

4,205.61 
1,240.00 

100.00 

  
 
บมจ.บางจากกรีนเนท 
บมจ.ถาวรปิโตรเล่ียม 
บมจ.รัตนพล (ส านกังานใหญ่) 
โพธ์ิแกว้ อะไหล่ยนต ์
โพธ์ิแกว้ อะไหล่ยนต ์

 
 

373.83 
654.30 

4,205.61 
1,240.00 

100.00 

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 

 


