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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 
1 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
จดัซ้ือของขวญัเน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนั
เกิดกรรมการ บมจ.อสมท 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
698.00 

 
 - 

 
นางสาวฤดีชนก จงเสถียร 

 
698.00 

 
นางสาวฤดีชนก จงเสถียร 

               
698.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

2 จดัซ้ือพวงหรีดงานศพมารดานายมารุต  
บูรณะเศรษฐกุล  กรรมการ บมจ.อสมท  

เฉพาะเจาะจง 1,000.00  - บจ. กระจายบุญ  1,000.00 บจ.กระจายบุญ 1,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
3 

ส านักข่าวไทย 
จดัซ้ือน ้ าด่ืมเปล่ียนขวด (24x500 ซีซี) 
จ  านวน 10 ถงั (ศูนยข่์าวภาคเหนือ) 

 
เฉพาะเจาะจง 

               
700.00  

               
700.00  

 
บจ.สิงห์พฒัน์ 2561 

               
700.00  

 
บจ.สิงห์พฒัน์ 2561 

               
700.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

4 จา้งท าความสะอาด (ศูนยข่์าวภาคใต)้ เฉพาะเจาะจง 3,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

3,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางสาวสุคนธ์ ขนุบุญทอง 3,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางสาวสุคนธ์ ขนุบุญทอง 3,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

5 จา้งท าความสะอาด (ศูนยข่์าวภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น) 

เฉพาะเจาะจง 2,200.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

2,200.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางทองสุข แกมสิงห์ 2,200.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางทองสุข แกมสิงห์ 2,200.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

6 จดัซ้ือน ้ าด่ืม จ านวน 5 ถงั (ศูนยข่์าวภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น) 

เฉพาะเจาะจง 150.00  150.00  บจ. น ้ าแขง็โคโรลิส 150.00  บจ. น ้ าแขง็โคโรลิส 150.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

7 จดัซ้ือวสัดุต่างๆ (ศูนยข่์าวภาคใต)้ 
 - น ้ าด่ืม 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 
 - ถุงขยะ 
 - น ้ ายาถูกพื้น 
 - ตลบัหมึก Laser HP 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  

  
   240.00                  

96.00                
147.00                
175.00                
700.00  

  
 240.00                  

96.00                
147.00                
175.00                
700.00  

  
บจ. ธ.วรชิตไทยเจริญ  
บจ. เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
รุ่งเรือง อิงค ์แอนด์ ที  

  
240.00                  
96.00                

147.00                
175.00                
700.00  

  
บจ. ธ.วรชิตไทยเจริญ  
บจ. เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ. เอก-ชยัดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
รุ่งเรือง อิงค ์แอนด ์ที  

  
240.00                  
96.00                

147.00                
175.00                
700.00  

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
8 

ส านักวิทยุ 
จดัซ้ือน ้ าด่ืม 7 ถงั (สถานีวิทย ุอสมท จงัหวดัชลบุรี) 

 
เฉพาะเจาะจง 

               
350.00  

 
  -  

 
บจ. อริสโต เซลส์ แอนด ์เซอร์ วสิ 

               
350.00  

 
บจ. อริสโต เซลส์ แอนด ์เซอร์ วสิ 

               
350.00  

 
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 

9 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดักาญจนบุรี) 
 - น ้ าด่ืม   35 ถงั 
 - กระดาษทิชชู่  3 แพค็ 
 - สเปรยก์ าจดัปลวก 4 กระป๋อง 
 - น ้ ายาลา้งจาน 2 แกลอน 
 - ผงซักฟอก 2 ถุง 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 
 - ถุงขยะ  2 แพค็ 
 -ค่าน ้ ายาถูพื้น 
 -น ้ ามนัเคร่ือง 4 จงัหวะ 1 ลิตร 
 -น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองตดัหญา้  
จา้งตดัหญา้และตดัตน้ไม้ 
จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศห้องส านกังาน 2 เคร่ือง 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
               

420.00               
600.00               
390.00               
280.00               
280.00                
320.00                 
80.00               

345.00               
130.00                
500.00             

2,000.00                
900.00  

  
   

-  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
บจ.พฒันา อินเตอร์ฟูดส์ 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.สหะท่ามะกา 
บจ.สหะท่ามะกา 
นายวสุิทธ์ิ  รักหน่ึง 
นายวมงคล  เขม็ทอง 

  
               

420.00                
600.00                
390.00                
280.00                
280.00                
320.00                  
80.00                

345.00                
130.00                
500.00             

2,000.00                
900.00  

 
 
บจ.พฒันา อินเตอร์ฟูดส์ 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 
บจ.สหะท่ามะกา 
บจ.สหะท่ามะกา 
นายวสุิทธ์ิ  รักหน่ึง 
นายวมงคล  เขม็ทอง 

  
               

420.00                
600.00                
390.00                
280.00                
280.00                
320.00                  
80.00                

345.00                
130.00                
500.00             

2,000.00                
900.00  

 
 

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

 
 

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

10 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัอุทยัธานี) 
 - หนงัสือทะเบียนรับ  2 เล่ม 
 - กระดาษA4 1 กล่อง 
 - กระดาษทิชชู่  2 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  3 ขวด 
 - น ้ ายาเซ็ดกระจก  3 ขวด 
 - น ้ ายาถูพื้น  4 ถุง 
 - น ้ ายาลา้งจาน 3 ถุง 
จา้งติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศห้องส านกังาน 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
               

110.00               
480.00                
560.00               
210.00               
114.00               
136.00                  
75.00            

4,500.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
ร้านทิพยภณัฑ ์
ร้านทิพยภณัฑ ์
บจ.สร้างวงศดี์พาร์ทเมน้ สโตร์ 
บจ.สร้างวงศดี์พาร์ทเมน้ สโตร์ 
บจ.สร้างวงศดี์พาร์ทเมน้ สโตร์ 
บจ.สร้างวงศดี์พาร์ทเมน้ สโตร์ 
บจ.สร้างวงศดี์พาร์ทเมน้ สโตร์ 
นายชชัพิสิฐ  สัพทน 

  
               

110.00                
480.00                
560.00                
210.00                
114.00                
136.00                  
75.00             

4,500.00  

 
 
ร้านทิพยภณัฑ ์
ร้านทิพยภณัฑ ์
บจ.สร้างวงศดี์พาร์ทเมน้ สโตร์ 
บจ.สร้างวงศดี์พาร์ทเมน้ สโตร์ 
บจ.สร้างวงศดี์พาร์ทเมน้ สโตร์ 
บจ.สร้างวงศดี์พาร์ทเมน้ สโตร์ 
บจ.สร้างวงศดี์พาร์ทเมน้ สโตร์ 
นายชชัพิสิฐ  สัพทน 

  
               

110.00                
480.00                
560.00                
210.00                
114.00                
136.00                  
75.00             

4,500.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
 ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี  

11 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) 
 - น ้ ายาลา้งจาน 2 แกลอน 
 - กระดาษทิชชู่  1 แพค็ 
 - น ้ ายาถูพื้น  2 แกลอน 
 - สเปรยก์ าจดัแมลง 1 แพค็ 
 - ผงซักฟอก 2 ถุง 

เฉพาะเจาะจง 
  
   

  
               

350.00                
380.00                
400.00               
280.00                
360.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

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

  
               

350.00                
380.00                
400.00                
280.00                
360.00  

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

  
               

350.00                
380.00                
400.00                
280.00                
360.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - ผงซักฟอก 2 ถุง 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  2 แกลอน 
 - ไฮเตอร์ 1 แกลอน 
 - สบู่เหลวลา้งมือ 
 - หลอดนีออนขาว  5 หลอด 

เฉพาะเจาะจง 
   

360.00               
360.00                  
80.00               

150.00               
380.00  

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

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

360.00                
360.00                  
80.00                

150.00                
380.00  

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

360.00               
360.00                  
80.00                

150.00                
380.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี  
 ไม่มี 

12 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) 
 - น ้ าด่ืม  4  ถงั 
 - กระดาษA4 1 กล่อง 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  1 แกลอน 
 - น ้ ายาเช็ดกระจก  1 แกลอน 
 - ถุงขยะ  4 แพค็ 
 - กระดาษแฟ๊กซ์  3 มว้น 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  

  
               

280.00               
620.00               
290.00                
280.00                
300.00                  
18.00  

 
  

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
ร้านน ้ าแขง็ เค.ที-สบาย 
บจ. จองค า 
บจ. จองค า 
บจ. จองค า 
บจ. จองค า 
บจ. จองค า 

  
               

280.00                
620.00                
290.00                
280.00                
300.00                  
18.00  

 
 
ร้านน ้ าแขง็ เค.ที-สบาย 
บจ. จองค า 
บจ. จองค า 
บจ. จองค า 
บจ. จองค า 
บจ. จองค า 

  
               

280.00                
620.00                
290.00                
280.00                
300.00                  
18.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

13 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัน่าน) 
 - กระดาษทิชชู่  1 แพค 
 - น ้ าด่ืม 6 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

  
               

260.00               
330.00  

  
 

  -  
  -  

  
 
บจ. นราไฮเปอร์มาร์ท 
นางภทัรวรินทร์  หงษดี์ 

  
               

260.00                
330.00  

  
 
บจ. นราไฮเปอร์มาร์ท 
นางภทัรวรินทร์  หงษดี์ 

  
               

260.00                
330.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

14 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัล าปาง) 
 - กระดาษA4 1 รีม 
 - ถุงขยะ   1 แพค็ 
 - กระดาษช าระ 1 แพค็ 
 - เทปใส  2 มว้น 
 - น ้ ายาถูพื้น  2 ถุง 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  2 ขวด 
จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศส านกังาน 2 เคร่ือง 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  

  
               

130.00                  
60.00                

160.00                  
60.00                

120.00                
120.00  

1,200.00             

 
  

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  - 
  - 

 
 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
นายณรงคเ์ดช  นาคเสน 

  
               

130.00                  
60.00                

160.00                  
60.00                

120.00                
120.00 

1,200.00              

 
 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
นายณรงคเ์ดช  นาคเสน 

  
               

130.00                  
60.00                

160.00                  
60.00                

120.00                
120.00 

1,200.00              

 
 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

15 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัพะเยา) 
 - กระดาษA4 2 รีม 
 - ถุงขยะ   1 แพค็ 
 - กาว  2  แท่ง 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
 

  
               

340.00                
150.00                
190.00                

 
  

  -  
  -  
  -  

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

  
               

340.00                
150.00                
190.00                 

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

  
               

340.00                
150.00                
190.00                 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
 ไม่มี 
ไม่มี 



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

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - กระดาษช าระ 1 แพค็ 
 - ถ่านอคัคาไลน์ AAA 2 แพค็ 
 - ลวดเสียบกระดาษ  2 กล่อง 
 - น ้ าด่ืม   17 ถงั 

 240.00               
150.00                  
90.00               

340.00 

-  
  -  
  -  
  - 

บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ร้านน ้ าด่ืมไฮโซน 

240.00                
150.00                  
90.00                

340.00 

บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ร้านน ้ าด่ืมไฮโซน 

240.00                
150.00                  
90.00                

340.00 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี  

16 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัล าพูน) 
 - ตลบัหมึกสีด า  1 ตลบั 
 - หมึกเติมชนิดขวด  4 ขวด 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

  
               

700.00                
400.00  

  
 

  -  
  -  

 
 
ร้าน PIG Computer Service 
ร้าน PIG Computer Service 

  
               

700.00                
400.00  

 
 
ร้าน PIG Computer Service 
ร้าน PIG Computer Service 

  
               

700.00                
400.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง   

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

17 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัสุโขทยั) 
 - กระดาษA4    1 กล่อง 
 - แผน่CD    1  แพค 
 - ซองน ้ าตาลA4  2 ห่อ 
 - ถ่านอลัคาไลน์ AA  2 แพค็ 
 - ถ่านอลัคาไลน์ AAA  2 แพค็ 
 - น ้ ายาถูพื้น วชิ   1 แพค็ 
 - ซันไลต ์    1 แพค็ 
 - วชิเซ้คกระจก 1 ขวด 
 - วชิซอล    1 แพค็ 
 - สก๊อตซีเล็ก   1 แพค็ 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองตดัหญา้  10 ลิตร 
 - น ้ าด่ืม   10 ถงั 
จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศห้องส านกังาน  3  เคร่ือง 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                 

95.00                
350.00                
150.00                  
40.00                  
40.00                 
40.00                 
55.00                
55.00                 
60.00               

115.00              
300.00                
150.00            

1,500.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
หจก. พิษณุโลก พีแอล 
หจก. พิษณุโลก พีแอล 
หจก. พิษณุโลก พีแอล 
หจก. พิษณุโลก พีแอล 
หจก. พิษณุโลก พีแอล 
หจก.สุธนาปิโตรเลียม 
ร้านน ้ าด่ืมอิคคิว 
นางสาววณิชยา  ทบัทิมทอง 

  
                 

95.00                
350.00                
150.00                  
40.00                  
40.00                  
40.00                 
55.00                  
55.00                  
60.00                

115.00                
300.00                
150.00             

1,500.00  

 
 
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
หจก. พิษณุโลก พีแอล 
หจก. พิษณุโลก พีแอล 
หจก. พิษณุโลก พีแอล 
หจก. พิษณุโลก พีแอล 
หจก. พิษณุโลก พีแอล 
หจก.สุธนาปิโตรเลียม 
ร้านน ้ าด่ืมอิคคิว 
นางสาววณิชยา  ทบัทิมทอง 

  
                 

95.00                
350.00                
150.00                  
40.00                  
40.00                  
40.00                  
55.00                  
55.00                  
60.00                

115.00                
300.00                
150.00             

1,500.00  

 
 

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  

18 จดัซ้ือน ้ าด่ืม 15 ถงั (สถานีวทิย ุอสมท 
จงัหวดัอุตรดิตถ)์ 
จา้งตดัหญา้และตดัตน้ไม้ 

เฉพาะเจาะจง 
  

            165.00                 
 

500.00  

  -  
 

  -  

น ้ าด่ิมตราสวีท 
 
นายวินยั  คงถม 

            165.00                
 

500.00  

น ้ าด่ิมตราสวีท 
 
นายวินยั  คงถม 

   165.00                 
 

500.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
  

ไม่มี 
19 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 

(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัพิจิตร) 
 - น ้ ายาลา้งจาน  1 แกลอน 
 - น ้ ายาดงัฝุ่ น   1 แกลอน 
 - น ้ าด่ืม   15  ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  

  
               

235.00               
300.00                
225.00  

  
 

  -  
  -  
  -  

 
 
ร้านภูริพฒันภณัฑ ์
ร้านภูริพฒันภณัฑ ์
ร้าน น ้ าด่ืม เอเวอร์ พี 

  
               

235.00                
300.00                
225.00  

 
 
ร้านภูริพฒันภณัฑ ์
ร้านภูริพฒันภณัฑ ์
ร้าน น ้ าด่ืม เอเวอร์ พี 

  
               

235.00                
300.00                
225.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี  



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

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

20 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัก าแพงเพชร) 
 - ทิชชู่  3 แพค็ 
 - หลอดนีออน 30 W 
 - หลอดนีออน 18 W 
 - น ้ าด่ืม  15  ถงั 
 - น ้ ามนัตดัหญา้  20 ลิตร 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  

  
               

350.00                 
80.00                 
35.00               

150.00               
500.00  

 
  

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
ศรีเพชรการไฟฟ้า 
ศรีเพชรการไฟฟ้า 
นางนิตยา  เกตุแกว้ 
บจ. ธรรมรัตน์ ปิโตรเลียม 

  
               

350.00                  
80.00                  
35.00                

150.00                
500.00  

 
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
ศรีเพชรการไฟฟ้า 
ศรีเพชรการไฟฟ้า 
นางนิตยา  เกตุแกว้ 
บจ. ธรรมรัตน์ ปิโตรเลียม 

  
               

350.00                  
80.00                  
35.00                

150.00                
500.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
 ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

21 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัพิษณุโลก) 
 - ทิชชู่  1 แพค็ 
 - ถุงขยะ   3 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งจาน  1 แกลอน 
 -น ้ ายาถูพื้น   1  แกลอน 
 -น ้ ายาเช็ดประจก  1  แกลอน 
 - น ้ าด่ืม  16  ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  

  
               

300.00                
250.00                
200.00               
250.00                
200.00                
240.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
บจ.พิษณุโลก บ๊ิกซี 2015 (พิษณุโลก) 
บจ.พิษณุโลก บ๊ิกซี 2015 (พิษณุโลก) 
บจ.พิษณุโลก บ๊ิกซี 2015 (พิษณุโลก) 
บจ.พิษณุโลก บ๊ิกซี 2015 (พิษณุโลก) 
บจ.พิษณุโลก บ๊ิกซี 2015 (พิษณุโลก) 
นายภิรมย ์นอ้ยทอง 

  
               

300.00                
250.00                
200.00                
250.00                
200.00                
240.00  

 
 
บจ.พิษณุโลก บ๊ิกซี 2015 (พิษณุโลก) 
บจ.พิษณุโลก บ๊ิกซี 2015 (พิษณุโลก) 
บจ.พิษณุโลก บ๊ิกซี 2015 (พิษณุโลก) 
บจ.พิษณุโลก บ๊ิกซี 2015 (พิษณุโลก) 
บจ.พิษณุโลก บ๊ิกซี 2015 (พิษณุโลก) 
นายภิรมย ์นอ้ยทอง 

  
               

300.00                
250.00                
200.00                
250.00                
200.00                
240.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง  
คุณสมบติัถูกตอ้ง   

 
 

ไม่มี 
 ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

22 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัขอนแก่น) 
 - กระดาษช าระ   2 แพค็ 
 - กระดาษA4  2 กล่อง 
 - คลิปด า  3 แพค็ 
 - กรรไกร   2 แพค็ 
 - กาวแท่ง   2 แท่ง 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  

  
               

800.00             
1,120.00                

165.00                
100.00                 
60.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
บจ. ออฟฟิช คลบั 
บจ. ออฟฟิช คลบั 
บจ. ออฟฟิช คลบั 
บจ. ออฟฟิช คลบั 
บจ. ออฟฟิช คลบั 

  
               

800.00             
1,120.00                

165.00                
100.00                  
60.00  

 
 
บจ. ออฟฟิช คลบั 
บจ. ออฟฟิช คลบั 
บจ. ออฟฟิช คลบั 
บจ. ออฟฟิช คลบั 
บจ. ออฟฟิช คลบั 

  
               

800.00             
1,120.00                

165.00                
100.00                
60.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง   

 
 

ไม่มี 
 ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

23 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัอุดรธานี) 
 - น ้ าด่ืม   8 ถงั 
 - สบู่ลา้งมือ 1 ช้ิน 
 - ถุงขยะ  2 แพค็ 
 - สเปร์ยกนัยงุ   2 กระป๋อง 
 - น ้ ายาท าความสะอาดพื้น   1 ขวด 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  

  
               

120.00               
100.00                  
90.00               

210.00                
120.00  

 
  

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
ร้านโฮลีโปรดกัส์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
               

120.00                
100.00                  
90.00                

210.00                
120.00  

 
 
ร้านโฮลีโปรดกัส์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
               

120.00                
100.00                  
90.00                

210.00                
120.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี   

24 จดัซ้ือน ้ าด่ืม 12 ถงั (สถานีวทิย ุอสมท 
จงัหวดัมหาสารคาม) 

เฉพาะเจาะจง 300.00    -  ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยั มหาสารคาม 300.00  ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยั มหาสารคาม 300.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 



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

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

 
-6- 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

25 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัสกลนคร) 
 - น ้ าด่ืม 15 ถงั 
 - น ้ าด่ืมแพค็เล็ก  10 แพค็ 
 - กระดาษช าระ  1 แพค็ 
 -น ้ ายาท าความสะอาดพื้น 1 ขวด 
 - น ้ ายาท าความสะอาดห้องน ้ า 1 ขวด 
 - สบู่เหลวท าความสะอาด 
 - กอ้นดบักล่ิน  2 กล่อง 
 - ลูกเหม็น  2 แพค็ 
 - สเปรยด์บักล่ิน 2 กระป๋อง 
 - น ้ ายาลา้งจาน  1 แกลอน 
 - สเปรยก์ าจดัแมลง 1 แพค็ 
 - ค่าจา้งตดัหญา้และตดัตน้ไม ้
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองตดัหญา้ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
               

150.00              
450.00                
379.00                
130.00                
120.00                
185.00                  
80.00                  
35.00                

310.00                
165.00               
150.00               
500.00                
200.00  

 
  

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
ร้านน ้ าด่ืมค าสะอาด 
ร้านน ้ าด่ืมค าสะอาด 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.คลงัออฟฟิตซัพพลาย 
บจ.คลงัออฟฟิตซัพพลาย 
บจ.คลงัออฟฟิตซัพพลาย 
บจ.คลงัออฟฟิตซัพพลาย 
บจ.คลงัออฟฟิตซัพพลาย 
นายโกศล สอนหาร 
บจ. วมิลรัตน์ 1994 

  
               

150.00                
450.00                
379.00                
130.00                
120.00                
185.00                  
80.00                  
35.00                

310.00                
165.00                
150.00                
500.00                
200.00  

 
 
ร้านน ้ าด่ืมค าสะอาด 
ร้านน ้ าด่ืมค าสะอาด 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.คลงัออฟฟิตซัพพลาย 
บจ.คลงัออฟฟิตซัพพลาย 
บจ.คลงัออฟฟิตซัพพลาย 
บจ.คลงัออฟฟิตซัพพลาย 
บจ.คลงัออฟฟิตซัพพลาย 
นายโกศล สอนหาร 
บจ. วมิลรัตน์ 1994 

  
               

150.00                
450.00                
379.00                
130.00                
120.00                
185.00                  
80.00                  
35.00                

310.00                
165.00                
150.00                
500.00                
200.00  

 
 

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 

26 จดัซ้ือน ้ าด่ืม 13 ถงั (สถานีวิทย ุอสมท จงัหวดัเลย) เฉพาะเจาะจง 260.00    -  ร้านปราณีนิว 260.00  ร้านปราณีนิว 260.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

27 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัหนองคาย) 
 - น ้ าด่ืม 10  ถงั 
 - น ้ าด่ืมแพค็เล็ก  2 แพค็ 
 - สเปรยป์รับอากาศ  2 กระป๋อง 
 - กระดาษทิชชู่  2 แพค็ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  

  
               

290.00                  
51.00               

100.00                
238.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  

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

  
               

290.00                  
51.00                

100.00                
238.00  

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

  
               

290.00                  
51.00                

100.00                
238.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

28 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดันครราชสีมา) 
 - น ้ าด่ืม 10 ลงั 
 - กระดาษA4  1 กล่อง 
 - ซองน ้ าตาล A4 1 แพค็ 
 - ซองน ้ าตาล  6X9 1 แพค็ 
 - ซองน ้ าตาล  11X17 1 แพค็ 
 - กาวแท่ง   3  แพค็ 
 - เทปใส 3/4  

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  

  
               

730.00                
525.00                 
80.00                  
60.00              

120.00                
170.00                 
56.00  

 
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
ร้านภาคภูมิการคา้ 
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์

  
               

730.00                
525.00                  
80.00                  
60.00                

120.00                
170.00                 
56.00  

 
 
ร้านภาคภูมิการคา้ 
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์

  
               

730.00                
525.00                  
80.00                  
60.00                

120.00                
170.00                  
56.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



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

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

 
-7- 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

29 จดัซ้ือน ้ าด่ืมเปล่ียนขวด 2  ลงั  
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัสุรินทร์) 
จา้งแม่บา้น 
จา้งรปภ. 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

280.00  
            

3,300.00  
5,000.00  

  -  
 

  -  
  -  

บมจ. เสริมสุข 
 
นางสาวชญานิน  ทบัมะเริง 
นายยศ  มีธรรม 

280.00  
            

3,300.00  
5,000.00  

บมจ. เสริมสุข 
 
นางสาวชญานิน  ทบัมะเริง 
นายยศ  มีธรรม 

280.00  
            

3,300.00  
5,000.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
  

ไม่มี 
ไม่มี  

30 จดัซ้ือน ้ าด่ืม 20 ถงั  
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดับุรีรัมย)์ 
จา้งแม่บา้น 
จา้งรปภ. 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

300.00  
            

4,000.00  
5,000.00  

  -  
 

  -  
  -  

โรงผลิตน ้ า ทวีทิพย ์
 
นางสาวกนกวรรณ  ไชยเตต ์
นายสมจิต  กองสุข 

300.00  
            

4,000.00             
5,000.00  

โรงผลิตน ้ า ทวีทิพย ์
 
นางสาวกนกวรรณ  ไชยเตต ์
นายสมจิต  กองสุข 

300.00  
            

4,000.00            
5,000.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

 คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
  

ไม่มี 
ไม่มี 

31 จดัซ้ือน ้ าด่ืม 7 ลงั (สถานีวทิย ุจงัหวดัศรีสะเกษ) เฉพาะเจาะจง 490.00    -  บจ.มาลีธารทิพย ์ 490.00  บจ.มาลีธารทิพย ์ 490.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

32 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุจงัหวดัชยัภูมิ) 
 - ซองน ้ าตาล  1 แพค็ 
 - น ้ ายาท าความสะอาดพื้น 1 แกลอน 
 - น ้ าด่ืม 12  ถงั 
จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศห้องส านกังาน 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  

  
               

300.00  
350.00  
240.00  
535.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ร้านปรียารัตน์ 
หจก.ทีวายเทรดด้ิง 

  
               

300.00  
350.00  
240.00  
535.00  

 
 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ร้านปรียารัตน์ 
หจก.ทีวายเทรดด้ิง 

  
               

300.00  
350.00  
240.00  
535.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
 ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

33 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(ศูนยบ์ริหารวิทยภุาคใตต้อนบน) 
 - ตลบัหมึก Canon  1 ตลบั 
 - กระดาษA4  1 กล่อง 
 - ลวดเสีบกลม 1 กล่อง 
 - คลิปด า NO.111  5 กล่อง 
 - คลิปด า NO.110  5 กล่อง 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  

  
               

750.00  
570.00  
90.00  

125.00  
175.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
ร้านเอ็มพี  ปร้ินเตอร์เซอร์วสิ 
บจ. ออพพิช แมทไทย 
บจ. ออพพิช แมทไทย 
บจ. ออพพิช แมทไทย 
บจ. ออพพิช แมทไทย 

  
               

750.00  
570.00  
90.00  

125.00  
175.00  

 
 
ร้านเอ็มพี  ปร้ินเตอร์เซอร์วสิ 
บจ. ออพพิช แมทไทย 
บจ. ออพพิช แมทไทย 
บจ. ออพพิช แมทไทย 
บจ. ออพพิช แมทไทย 

  
               

750.00  
570.00  
90.00  

125.00  
175.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

34 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
 - กระดาษA4  1 กล่อง 
 - ซองจดหมายขาว 1 แพค็ 
 - ซองขาวใส A4 1 แพค็ 
 - น ้ ามนัตดัหญา้  
 - น ้ ามนัเคร่ืองป่ันไฟฟ้า 
 - ธงตราสัญญาลกัษณ์  3 ผนื 
 - ธงชาติ 2 ผนื 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  

  
               

570.00  
350.00  
250.00  
300.00  
500.00  
180.00  
120.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
บจ. ออพพิช แมทไทย 
บจ. ออพพิช แมทไทย 
บจ. ออพพิช แมทไทย 
บจ. ก.บายพาส 
บจ. ก.บายพาส 
หจก. พงษไ์ชยการคา้ 
หจก. พงษไ์ชยการคา้ 

  
               

570.00  
350.00  
250.00  
300.00  
500.00  
180.00  
120.00  

 
 
บจ. ออพพิช แมทไทย 
บจ. ออพพิช แมทไทย 
บจ. ออพพิช แมทไทย 
บจ. ก.บายพาส 
บจ. ก.บายพาส 
หจก. พงษไ์ชยการคา้ 
หจก. พงษไ์ชยการคา้ 

  
               

570.00  
350.00  
250.00  
300.00  
500.00  
180.00  
120.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



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

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

35 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุอสมท จงัหวดัชุมพร) 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  1 แกลอน 
 - น ้ ายาถูพื้น  1 แกลลอน 
 - หลอดไฟ  7 หลอด 

เฉพาะเจาะจง 
  

  
  

  
               

255.00  
255.00  

1,085.00  

  
 

  -  
  -  
  -  

 
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 

  
               

255.00  
255.00  

1,085.00  

 
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 

  
               

255.00  
255.00  

1,085.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

36 จดัซ้ือน ้ าด่ืม 10 ถงั (สถานีวิทย ุจงัหวดัระนอง) เฉพาะเจาะจง 120.00    -  หจก.สงวนพาณิชย ์1987 120.00  หจก.สงวนพาณิชย ์1987 120.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

37 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุจงัหวดัตรัง) 
 - กระดาษช าระ 1 แพค 
 - ถุงด า  3 แพค็ 
 - น ้ าด่ืม  20 ถงั 
 - ซองน ้ าตาลไม่ขยายA4   50 ซอง 
 - ซองขาว 20 ซอง 
 - กาวน ้ าใส  2 ขวด 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองตดัหญา้  1 แกลอน 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  

  
               

235.00  
102.00  
400.00  
150.00  
15.00  
24.00  

500.00  

  
 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

  
 
บจ.สิริบรรณชอ้ปป้ิงเซ็นตเ์ตอร์ 
บจ.สิริบรรณชอ้ปป้ิงเซ็นตเ์ตอร์ 
ทบัเท่ียงตรังทิพย ์
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก.ยิง่ทรัพยเ์จริญ 

  
               

235.00  
102.00  
400.00  
150.00  
15.00  
24.00  

500.00  

  
 
บจ.สิริบรรณชอ้ปป้ิงเซ็นตเ์ตอร์ 
บจ.สิริบรรณชอ้ปป้ิงเซ็นตเ์ตอร์ 
ทบัเท่ียงตรังทิพย ์
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก. ตรังซัพพลาย 
หจก.ยิง่ทรัพยเ์จริญ 

  
               

235.00  
102.00  
400.00  
150.00  
15.00  
24.00  

500.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี  

38 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุจงัหวดันครศรีธรรมราช) 
 - ซองน ้ าตาลขนาด 5X9  1 แพค็ 
 - ซองน ้ าตาลขนาด 9X12  1 แพค็ 
- น ้ ายาลา้งจาน   1  แกลอน 
 - น ้ าด่ืม  15 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  

  
               

115.00  
150.00  
175.00  
180.00  

  
 

 - 
 - 
 - 
 - 

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
นายอุทิศ  ยอดสมุทร 

  
               

115.00  
150.00  
175.00  
180.00  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
นายอุทิศ  ยอดสมุทร 

  
               

115.00  
150.00  
175.00  
180.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี  
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

39 
  
  
  

จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุจงัหวดัพทัลุง) 
 - น ้ าด่ืม  25 ถงั 
- กระดาษช าระ   2 แพค็ 
- น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 1 แกลอน 
- น ้ ายาลา้งจาน   1  แกลอน 

เฉพาะเจาะจง   
               

300.00  
280.00  
250.00  
210.00  

  
 

 - 
 - 
 - 
 - 

  
 
ร้านน ้ าด่ืมป่ินทิพยพ์านิช 
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์

  
               

300.00  
280.00  
250.00  
210.00  

  
 
ร้านน ้ าด่ืมป่ินทิพยพ์านิช 
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์

  
               

300.00  
280.00  
250.00  
210.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง  

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 
 



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

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

40 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุจงัหวดัยะลา) 
 - ถุงขยะด า  2 แพค็ 
- กระดาษช าระ   1 แพค็ 
- น ้ ายาถูพื้น 1 แกลอน 
- น ้ ายาลา้งจาน   1  แกลอน 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  

  
                 

90.00  
143.00  
180.00  
180.00  

 
  

 - 
 - 
 - 
 - 

  
 
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  

  
                 

90.00  
143.00  
180.00  
180.00  

  
 
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  

  
                 

90.00  
143.00  
180.00  
180.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

41 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียง                        
ภาคกลางและภาคตะวนัออก) 

เฉพาะเจาะจง 36,000.00   - บมจ.ปตท. 36,000.00  บมจ.ปตท. 36,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

42 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียงภาคเหนือตอนบน) 

เฉพาะเจาะจง 44,000.00   - บมจ.ปตท. 44,000.00  บมจ.ปตท. 44,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

43 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียงภาคเหนือตอนล่าง) 

เฉพาะเจาะจง 31,700.00   - บมจ.ปตท. 31,700.00  บมจ.ปตท. 31,700.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

44 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียง  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน) 

เฉพาะเจาะจง 38,570.00   - บมจ.ปตท. 38,570.00  บมจ.ปตท. 38,570.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

45 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียง                        
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 

เฉพาะเจาะจง 46,000.00   - บมจ.ปตท. 46,000.00  บมจ.ปตท. 46,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

46 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวทิยกุระจายเสียง ภาคใตต้อนบน) 

เฉพาะเจาะจง 37,000.00   - บมจ.ปตท. 37,000.00  บมจ.ปตท. 37,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

47 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวทิยกุระจายเสียงภาคใตต้อนล่าง) 

เฉพาะเจาะจง 17,100.00   - บมจ.ปตท. 17,100.00  บมจ.ปตท. 17,100.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
48 

ฝ่ายจัดซ้ือ 
จดัซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด 
A4  จ านวนประมาณ 6,000 รีม (แบบราคา
คงท่ีไม่จ ากดัปริมาณ)  ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
(ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 -31 พฤษภาคม 
2564) 

 
e-market 

        
571,380.00  

        
526,440.00  

 
บจ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 
บจ. สุรศิริ 
บจ.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พร้ินต้ิง 
บจ. อนนัต ์แอนด ์ซันส์ เทรดด้ิง 
บจ. เสมอดาว 
บจ. ดับ๊เบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
บจ. กาฬสินธุ์ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี 

        
513,600.00 
505,920.00  
513,600.00 
506,940.00  
526,440.00  
481,500.00 
660,000.00     

 
บจ. ดับ๊เบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี  

        
481,500.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
สัญญาจา้งเลขท่ี 037/2563 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

49 จา้งจดัท านามบตัร พร้อมรายละเอียด 
จ านวน 3 รายการ 

เฉพาะเจาะจง 1,605.00   - หจก.ธรรกมลการพิมพ ์ 1605.00 หจก.ธรรกมลการพิมพ ์ 1605.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

50 จา้งจดัท านามบตัร ผอ.ฝ่ายเลขานุการ 
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ พร้อม
รายละเอียด จ านวน 100 ใบ 

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

51 จา้งจดัท านามบตัร ผอ.ฝ่ายเผลิตรายการ 
พร้อมรายละเอียด จ านวน 100 ใบ 

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

52 จา้งจดัท านามบตัร ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ส านกั
ทรัพยากรมนุษยแ์ละบริการองคก์ร พร้อม
รายละเอียด จ านวน 100 ใบ 

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

53 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลางและรถเฉพาะกิจ จ านวน ประมาณ 
6,900 ลิตร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 

เฉพาะเจาะจง 200,000.00  120,441.00  บมจ. ปตท.   120,441.00  บมจ. ปตท. 120,441.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

54 จา้งท าตรายาง จ านวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,070.00   - ร้าน คิว ปร้ินต้ิง แอนด ์บิสซิเนส 
ประชาสงเคราะห์ 

1070.00 ร้าน คิว ปร้ินต้ิง แอนด ์บิสซิเนส 
ประชาสงเคราะห์ 

1070.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

55 จา้งซ่อมแซมปิดรูร่ัวตูค้อนเทนเนอร์ ขา้ง
อาคารโทรทศัน์ 2 ตู ้ จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 55,276.20  55,276.20  บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์  55,276.20  บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์  55,276.20  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

56 จา้งท าป้ายจอดรถประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารท่ี
จอดในอาคารอเนกประสงค ์จ านวน 36 ป้าย 

เฉพาะเจาะจง 61,200.00  61,200.00  ร้านซิลคส์กรีน 61,200.00  ร้านซิลคส์กรีน 61,200.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

57 จา้งจดัท าเส้ือโปโล (คละไซส์) จ านวน 150 ตวั เฉพาะเจาะจง 64,200.00  40,125.00  บจ. พิพฒัน์ฟอกยอ้ม         40,125.00  บจ. พิพฒัน์ฟอกยอ้ม  40,125.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

58 จา้งเหมาท าความสะอาดพื้นท่ีภายในและ
ภายนอกส านกังาน จ. ชลบุรี (เมืองพทัยา)  
(1 อตัรา) จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 22 เดือน 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวนัท่ี  
31 มีนาคม 2565  

เฉพาะเจาะจง 198,000.00  188,320.00  บจ. ลิฟวิง่ คลีนน่ิง เซอร์วสิ  256,800.00  บจ. ลิฟวิง่ คลีนน่ิง เซอร์วสิ  188,320.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาจา้ง เลขท่ี 005/2563 

59 จา้งเปล่ียนอะไหล่พร้อมลา้ง Tube ของ
เคร่ืองท าน ้ าเยน็(Chiller) จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 499,797.00  499,797.00  บจ. เอส.เอส.อลัลายแอนซ์  
หจก. พิสิษฐ ์แอร์ แอนด ์เซอร์วสิ 

 499,797.00 
712,727.00  

บจ. เอส.เอส.อลัลายแอนซ์  492,200.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้ง ท่ี ท.040/2563 

60 จา้งซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่
เคร่ืองปรับอากาศขนาด 220,000 บีทีย ู
จ านวน 1 เคร่ือง 

เฉพาะเจาะจง 75,970.00  75,970.00  บจ.เอส.เอส.อลัลายแอนซ์  
หจก.พิสิษฐ ์แอร์ แอนด ์เซอร์วสิ 

75,970.00 
85,814.00  

บจ.เอส.เอส.อลัลายแอนซ์  75,970.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 



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

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

 
-11- 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
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61 

ส านักธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จา้งทะลวงท่อระบายน ้ าท้ิง โถปัสสาวะ 
อุดตนั 1 จุด 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
1,605.00 

 
  -   

 
บจ. ว.ีอาร์.ดี.กรุ๊ป 

 
1,605.00 

 
บจ. ว.ีอาร์.ดี.กรุ๊ป 

 
1,605.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

62 จา้งเก็บและขนขยะมูลฝอย เดือน  ต.ค 62  
ถึง มี.ค. 63 

เฉพาะเจาะจง 12,000.00   -  ส านกังานเขตห้วยขวาง 12,000.00  ส านกังานเขตห้วยขวาง 12,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

63 จา้งแกไ้ขทะลวงพื้นห้องแอร์ ชั้น 4  
อาคารปฏิบติัการชั้น 4 จ านวน  1 จุด 

เฉพาะเจาะจง 1,605.00   -   บจ. ว.ีอาร์.ดี.กรุ๊ป 1,605.00 บจ. ว.ีอาร์.ดี.กรุ๊ป 1,605.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

64 จา้งเปล่ียนอะไหล่อุปกรณ์ระบบไมก้ั้น
ทางเขา้-ออก อาคารอเนกประสงค ์6 รายการ 

เฉพาะเจาะจง 12,840.00  12,840.00  บจ. อช ไอ พ ีดิจิตอล  12,840.00  บจ. อช ไอ พ ีดิจิตอล  12,840.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

65 จา้งเก็บก่ิงไม ้เศษไม ้เศษหญา้ จากการ
ตกแต่งสวน  จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 2,200.00  2,200.00  นายเสฐียน ประคองสาย 2,200.00  นายเสฐียน ประคองสาย 2,200.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

66 จดัซ้ือสารเคมีปรับสภาพน ้ าระบบ Chiller 
water cooled อาคารอ านวยการ 

เฉพาะเจาะจง 8,000.00  7,623.75  บมจ.เพอร์เฟค เคมิคลั แอนดเ์ซอร์วสิ 7,623.75  บมจ.เพอร์เฟค เคมิคลั แอนดเ์ซอร์วสิ 7,623.75  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

67 จา้งตระแกรงเหล็กฝาท่อ รอบอาคาร
อเนกประสงค ์จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 49,915.50    -   บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 49,915.50 บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 49,915.50 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

68 จดัซ้ือธงชาติ และธงตราสัญญลกัษณ์ เฉพาะเจาะจง 18,618.00    -   ร้าน บวรไตรรงค ์ 18,618.00 ร้าน บวรไตรรงค ์ 18,618.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

69 จดัซ้ือพรมเช็ดเทา้ดกัฝุ่ น เทปกนัล่ืนและเทป
ผา้มนัเงา 

เฉพาะเจาะจง 5,615.00   -  บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 5,615.00  บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 5,615.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
70 

ส านักวิศวกรรมโครงข่าย 
จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(สถานีฯ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) 

 
เฉพาะเจาะจง 

                
3,000.00  

               
3,000.00  

 
สถานีบริการน ้ ามนั 

            
3,000.00  

 
สถานีบริการน ้ ามนั 

            
3,000.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

71 จา้งปรับปรุงถนนและคูระบายน ้ าทางข้ึน
สถานีโทรทศัน์ จงัหวดัพงังา 

เฉพาะเจาะจง 19,600.00  19,600.00  นายพงษศ์กัด์ิ  เทียมทดั 19,600.00  นายพงษศ์กัด์ิ  เทียมทดั 19,600.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

72 ศูนยฯ์ กรุงเทพฯ 
- ค่าระวางสัมภาระ 
- ค่าระวางสัมภาระ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

350.00  
  
  

350.00  
  
  

  
บจ. ขนส่ง 
บจ. ขนส่ง 

  
200.00                
150.00 

  
บจ. ขนส่ง 
บจ. ขนส่ง 

  
200.00                
150.00  

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
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 

73 
 

จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 9 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัระยอง) 
- น ้ าด่ืมฯ 
- สก๊อตตก์ระช าระ ฯลฯ 
- 'MAXA น ้ ายาเช็ดกระจก 
- แปรงลา้งสุขภณัฑ ์ฯลฯ 
- ปลัก๊แครนอน ฯลฯ 
- ปลัก๊ไมล YM-202D 
- ตะกัว่ 0.25 lb 
- ท่อหด 
- น ้ ายาบดักรี 

เฉพาะเจาะจง 
  
 

638.50  
  
  

638.50  
   

 
 
สหกรณ์เกษตรศรีเมืองระยอง จ ากดั 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์   
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
หจก.พฒันกิตระยอง เซลส์แอนดฯ์ 
หจก.พฒันกิตระยอง เซลส์แอนดฯ์ 
หจก.พฒันกิตระยอง เซลส์แอนดฯ์ 
หจก.พฒันกิตระยอง เซลส์แอนดฯ์ 
หจก.พฒันกิตระยอง เซลส์แอนดฯ์ 

  
               

120.00                  
73.00                  
41.50                  
69.00  
70.00                  
80.00                

150.00                  
10.00                  
25.00  

  
 
สหกรณ์เกษตรศรีเมืองระยอง จ ากดั 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์   
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
หจก.พฒันกิตระยอง เซลส์แอนดฯ์ 
หจก.พฒันกิตระยอง เซลส์แอนดฯ์ 
หจก.พฒันกิตระยอง เซลส์แอนดฯ์ 
หจก.พฒันกิตระยอง เซลส์แอนดฯ์ 
หจก.พฒันกิตระยอง เซลส์แอนดฯ์ 

  
               

120.00                  
73.00                 
41.50                 
69.00 
70.00                  
80.00                

150.00                 
10.00                 
25.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

74 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและส่ิงของ จ านวน 7 
รายการ (สถานีฯ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ) 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
- สก๊อตต ์คลีนแคร์ ฯลฯ 
- เทสโกน้ ้ าด่ืมฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  

6,059.00  
  
  
  
  
  
  
  

6,059.00  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ฯ 
บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ฯ 
บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ฯ 
บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ฯ 
บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ฯ 
บจ.เอก-ชยั ดีสทรีบิวชั้น ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดีสทรีบิวชั้น ซิสเทม 

  
            

1,240.00             
1,070.00                

500.00             
1,070.00             
1,070.00                

279.00                
830.00  

  
 
บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ฯ 
บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ฯ 
บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ฯ 
บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ฯ 
บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ฯ 
บจ.เอก-ชยั ดีสทรีบิวชั้น ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดีสทรีบิวชั้น ซิสเทม 

  
            

1,240.00            
1,070.00                

500.00             
1,070.00             
1,070.00                

279.00               
830.00  

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

75 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัตราด ) 
- กระดาษช าระ, ซันไลตพ์ลสั, มาจิคลีนห้องน ้ า ฯลฯ 
- น ้ าด่ืม 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

1,054.00  
  
  

1,054.00  
  
  

  
 
บมจ.สยามแม็คโคร 
ร้านสุทธิโชค 

  
               

694.00                
360.00  

  
 
บมจ.สยามแม็คโคร 
ร้านสุทธิโชค 

  
               

694.00               
360.00  

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 

76 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 5 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัสิงห์บุรี) 
- สิงห์น ้ าด่ืม  
- ฝาครอบโคมไฟฯลฯ 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองตดัหญา้ 
- N Adapter 
- สก๊อตต ์คลีนแคร์ ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  

3,070.50  
  
  
  
  
  

3,070.50  
  
  
  
  
  

  
 
บจ.เอก-ชยั ดีสทรีบิวชั้น ซิสเทม 
บจ.ซีทูล ฮาร์ดแวร์  
หจก.วบูิลยพ์าณิชย ์สิงห์บุรี 
ว ีพี คอมมิวนิเคชัน่ 
บจ.เอก-ชยั ดีสทรีบิวชั้น ซิสเทม 

  
               

375.00             
1,578.00                

250.00                
267.50                
600.00  

  
 
บจ.เอก-ชยั ดีสทรีบิวชั้น ซิสเทม 
บจ.ซีทูล ฮาร์ดแวร์  
หจก.วบูิลยพ์าณิชย ์สิงห์บุรี 
ว ีพี คอมมิวนิเคชัน่ 
บจ.เอก-ชยั ดีสทรีบิวชั้น ซิสเทม 

  
               

375.00             
1,578.00                

250.00                
267.50                
600.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

77 จดัซ้ือยาก าจดัวชัพืช จ านวน 1 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัสระแกว้) 

เฉพาะเจาะจง 900.00  900.00  บจ. ศรีกิจอะโกรเทรด 900.00  บจ. ศรีกิจอะโกรเทรด 900.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

78 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 4 รายการ  
(สถานีฯ จงัหวดัอุบลราชธานี) 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองตดัหญา้ 
- น ้ าประปา 
- ใบมีดตดัหญา้ 
- ตลบัหมึกโทนเนอร์ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  

4,868.82  
  
  
  
  

4,868.82  
  
  
  
  

  
 
บจ.อุบล-ตระการปิโตรเลียม 
การประปาส่วนภูมิภาค 
หจก.อุบลอนนัตพ์าณิช 
เอสซีเอ็น เซอร์วสิ 

  
               

388.90                
792.87                
337.05             

3,350.00  

  
 
บจ.อุบล-ตระการปิโตรเลียม 
การประปาส่วนภูมิภาค 
หจก.อุบลอนนัตพ์าณิช 
เอสซีเอ็น เซอร์วสิ 

  
               

388.90               
792.87              
337.05             

3,350.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

79 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 3 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดันครราชสีมา) 
- Toner Laser 
- แมกเนติกส์ 30A 1 P 
- C สตาร์ทชิซูกิ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  

1,756.60  
  
  
  

1,756.60  
  
  
  

  
 
ร้านพีอาร์ เซอร์วสิ 
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 

  
            

1,476.60                
120.00                
160.00  

  
 
ร้านพีอาร์ เซอร์วสิ 
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 

  
            

1,476.60                
120.00               
160.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

80 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัสุรินทร์) 
- วชิถูพื้น ชมพูฯลฯToner Laser 

เฉพาะเจาะจง 
  

1,038.00  
  

1,038.00  
  

  
 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
            

1,038.00  

  
 
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
            

1,038.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
81 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ 

จงัหวดัมุกดาหาร) 
- น ้ าด่ืม 
- อะคริลิคกนัร่ัวซึม 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

2,116.00  
  
  

2,116.00  
  
  

  
 
บมจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 

  
               

336.00             
1,780.00  

  
 
บมจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 

  
               

336.00            
1,780.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 

82 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัขอนแก่น) 
- ลอนคู่ 5*1.20 ม. 
- สกรูลอนคู่ 
- ค่าน ้ าด่ืมประเภทถงัเพชร 
- ค่าเก็บขยะมูลฝอย 
- ปลัก๊แปลงไฟฯ 
- ปลัก๊ตวัเมีย 2 ขา 
- THYRISTOR#S60651 
- สาย LAN แบบกลม ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  
  

\5,088.85  
  
  
  
  
  
  
  
  

\               
5,088.85  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
บจ. ดูโฮม 
บจ. ดูโฮม 
บจ. น ้ าแข็โคโรลิส 
อบต. โคกสี 
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 
บจ. กรีนเวลิด์รีไซเคิล 
หจก. ว.พฒันโรจน์ 
บจ. อมรศูนยร์วมอะไหล่ฯ 

  
            

1,080.00                
211.00                
840.00                  
50.00                

144.45                  
80.25             

2,188.15                
495.00  

  
 
บจ. ดูโฮม 
บจ. ดูโฮม 
บจ. น ้ าแข็โคโรลิส 
อบต. โคกสี 
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 
บจ. กรีนเวลิด์รีไซเคิล 
หจก. ว.พฒันโรจน์ 
บจ. อมรศูนยร์วมอะไหล่ฯ 

  
            

1,080.00                
211.00               
840.00                 
50.00                

144.45                  
80.25            

2,188.15                
495.00  

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
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 

83 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัแพร่) 
- ซองน ้ าตาล 

เฉพาะเจาะจง 
  

                    
 

440.00 

 
                  

440.00  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

  
               

440.00  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

  
               

440.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
84 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 4 รายการ (สถานีฯ 

จงัหวดัน่าน) 
- น ้ าด่ืม 
- น ้ ายาแอร์ ฯลฯ 
- ไขควงกนักระแส ฯลฯ 
- BATTERY UPS 7.8 Ah. 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  

5,899.00  
  
  
  
  

5,899.00  
  
  
  
  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. มีสกุลน่าน 
ร้านเทพสยามอีเล็คทริค 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 

  
               

294.00             
4,500.00                

630.00                
475.00  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. มีสกุลน่าน 
ร้านเทพสยามอีเล็คทริค 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 

  
               

294.00            
4,500.00               

630.00               
475.00  

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

85 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัตาก) 
- ไกรโฟเซต (เจอพั) 

เฉพาะเจาะจง 
  

 
 

490.00   

 
                  

490.00   

  
 
นกนอ้ยคลีนิคเกษตร 

  
               

490.00  

  
 
นกนอ้ยคลีนิคเกษตร 

  
               

490.00  

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 

ไม่มี 
86 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ 

จงัหวดัล าปาง) 
- 8 wau Active Spitter 
- แมกเนติก 380V. 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

9,576.00  
  
  

9,576.00  
  
  

  
 
บจ. เมเซอร์โทรนิคซ์ 
บจ. เล่าจ้ินกวง 

  
            

7,276.00             
2,300.00  

  
 
บจ. เมเซอร์โทรนิคซ์ 
บจ. เล่าจ้ินกวง 

  
            

7,276.00            
2,300.00  

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 

87 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 3 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัเชียงราย) 
- โคมสปอร์ตไลท ์
- กระดาษช าระ 
- น ้ าด่ืมถงั 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  

2,783.00  
  
  
  

2,783.00  
  
  
  

  
 
แสงไทยการไฟฟ้า 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. น ้ าแขง็-น ้ าด่ืมสากล (1900) 

  
            

2,400.00               
158.00                
225.00  

  
 
แสงไทยการไฟฟ้า 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. น ้ าแขง็-น ้ าด่ืมสากล (1900) 

  
            

2,400.00               
158.00                
225.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

88 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัสุโขทยั) 
- ขวดใสสกรีน ฯลฯ 
- มาจิคลีน ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

1,054.00  
  
  

1,054.00  
  
  

  
 
หจก. ศรีสุขวสุ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
               

400.00                
654.00  

  
 
หจก. ศรีสุขวสุ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
               

400.00               
654.00  

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 

89 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดันครสวรรค)์ 
- ลวดเช่ือมเงิน, วาลว์ ฯลฯ 
- มาจิคลีนถูพื้น, เป็ดโปรฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

4,049.66  
  
  

4,049.66  
  
  

  
 
ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์ 
บจ. วถีิเทพสวรรพสินคา้ 

  
            

3,143.66                
906.00  

  
 
ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์ 
บจ. วถีิเทพสวรรพสินคา้ 

  
            

3,143.66                
906.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 

90 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ จงัหวดัชุมพร) เฉพาะเจาะจง 1,020.00  1,020.00   หจก. ทองมีการปิโตรเลียม  1,020.00  หจก. ทองมีการปิโตรเลียม 1,020.00  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 

91 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 7 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี) 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงใชง้านกบัยานพาหนะ 
- สายแรงดนัสูงเพาเวอร์, น ้ ามนัเพาเวอร์, ค่าแรง 
- สกรูน๊อต+อีแปะเบ้ิล STL 8*40 ฯลฯ  
- สกรูน๊อต+สริง+อีแปะเบ้ิล STL 8*40  
- น ้ ามนัเบนซิน ULG ใส่เคร่ืองตดัหญา้ 
- กระดาษถ่ายเอกสาร, เซลล็อกดบัเบ้ิลโรล 
- น ้ าด่ืม 20 ลิตร 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  
  
  

4,756.00  
  
  
  
  
  
  
  

4,756.00  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
หจก. ส.จินดาวฒุิ 
หจก. สามญั บี.เอส.เซอร์วสิ 
ตรีเพชรฮาร์ดแวร์ 
ตรีเพชรฮาร์ดแวร์ 
หจก. ส.จินดาวฒุิ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
น ้ าด่ืมฉัตรแกว้ 

  
            

1,000.00             
1,800.00             
1,025.00                

125.00                
120.00                
386.00                
300.00  

  
 
หจก. ส.จินดาวฒุิ 
หจก. สามญั บี.เอส.เซอร์วสิ 
ตรีเพชรฮาร์ดแวร์ 
ตรีเพชรฮาร์ดแวร์ 
หจก. ส.จินดาวฒุิ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
น ้ าด่ืมฉัตรแกว้ 

  
            

1,000.00            
1,800.00             
1,025.00                

125.00               
120.00                
386.00                
300.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

92 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัตรัง) 
- เบรคเกอร์ 3P 100A  
- เล่ือยก่ิงไมต่้อดา้ม ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

2,774.00  
  
  

2,774.00  
  
  

  
 
วรรธนะการไฟฟ้า สนง.ใหญ่ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 

  
            

1,965.00                
809.00  

  
 
วรรธนะการไฟฟ้า สนง.ใหญ่ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 

  
            

1,965.00               
809.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 

93 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัสงขลา) 
- น ้ ายาท าความสะอาด ฯลฯ 
- ค่าน ้ าด่ืมบรรจุถงัใสฯ 

เฉพาะเจาะจง 
  
  

2,305.00  
  
  

2,305.00  
  
  

  
 
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์ 
บจ. น ้ าด่ืมหงส์ฟ้า 

  
            

1,555.00                
750.00  

  
 
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์ 
บจ. น ้ าด่ืมหงส์ฟ้า 

  
            

1,555.00               
750.00  

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 

94 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ จ านวน 22 
รายการ (สถานีฯ จงัหวดัพงังา ) 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
- ตูไ้ปรษณียเ์ช่า 
- ปร้ินสีภาพภ่ายถนน 
- ปร้ินสีภาพภ่ายถนนพร้อมเคลือบ 
- น ้ าด่ืม 
- ยาก าจดัวชัพืช (ยาฆ่าหญา้) 
- เชนไดท ์
- ไพหลอดแลมป์ สีเหลือง 
- ไพหลอดแลมป์ สีน ้ าเงิน 
- CABLE 
- เตา้รับกราวดคู่์ 

เฉพาะเจาะจง 
  
   

2,310.40  
  
  
  

2,310.40  
  

  

  
 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
บจ. โปรษณียไ์ทย 
ร้านบุษกร 
ร้านบุษกร 
น ้ าด่ืมฉัตรแกว้ 
เสรีภณัฑ ์
เสรีภณัฑ ์
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
บจ. กรีน อินโฟร์เทค 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 

  
               

225.00                
100.00                
200.00  
100.00                
141.00                
150.00                
200.00                  
80.00                  
80.25                  
80.25                

344.00                
267.50                

  
 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
บจ. โปรษณียไ์ทย 
ร้านบุษกร 
ร้านบุษกร 
น ้ าด่ืมฉัตรแกว้ 
เสรีภณัฑ ์
เสรีภณัฑ ์
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
บจ. กรีน อินโฟร์เทค 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 

  
               

225.00                
100.00               
200.00  
100.00                
141.00               
150.00                
200.00                 
80.00                  
80.25                 
80.25                

344.00               
267.50                                 

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

  
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
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 

 - หนา้กาก 3 ช่อง 
- บอ๊กซ์ลอย 
- สาย VAF 

     หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 

 42.80                  
32.10                

267.50   

หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 

42.80                 
32.10                

267.50   

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

95 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 6 รายการ  
(สถานีฯ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ) 
-Power Supply  
-หัว BNC 
-เป็ดโปรห้องน ้ า 
-สเปรยโ์ฟม 
-ยาก าจดัวชัพืช 
-น ้ าด่ืม 

เฉพาะเจาะจง 5,383.00  
  
  
  
  
  
  

5,383.00  
  

  
 
ไนน์ทีน คอมพิวเตอร์ 
ไนน์ทีน คอมพิวเตอร์ 
ร้าน รุ่งโรจน์มาร์เก็ต 
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
ร้าน ค าพนัธ์พานิช  
หจก.น ้ าแขง็อนามยั 

  
            

2,000.00                
250.00                
510.00                
978.00             

1,300.00                
345.00  

  
 
ไนน์ทีน คอมพิวเตอร์ 
ไนน์ทีน คอมพิวเตอร์ 
ร้าน รุ่งโรจน์มาร์เก็ต 
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
ร้าน ค าพนัธ์พานิช  
หจก.น ้ าแขง็อนามยั 

  
            

2,000.00               
250.00               
510.00                
978.00             

1,300.00                
345.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

96 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยว์ิศวกรรมภาคกลางฯ) 

เฉพาะเจาะจง 40,500.00  40,500.00  บมจ.ปตท 16,750.00  บมจ.ปตท 16,750.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

97 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยว์ิศวกรรมภาคเหนือ) 

เฉพาะเจาะจง  110,500.00  110,500.00  บมจ.ปตท  31,717.10  บมจ.ปตท  31,717.10  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

98 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยว์ิศวกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

เฉพาะเจาะจง 57,500.00  57,500.00  บมจ.ปตท  36,620.20  บมจ.ปตท 36,620.20  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

99 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยว์ิศวกรรมภาคใต)้ 

เฉพาะเจาะจง 60,600.00   60,600.00  บมจ.ปตท 31,850.20  บมจ.ปตท 31,850.20  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 


