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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
ตามระเบียบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 
1 

ส านักธุรกิจดิจิทัล 
จดัซ้ือโฆษณาระบบ LINE Ad Platform (LAP) 
ระยะเวลา 1 ปี (เมษายน 2563 - มีนาคม 2564) 

 
ธุรกิจ 

        
211,860.00  

        
211,860.00  

 
บจ.แบงคอค เซิร์ช เทคโนโลจีย ์ 

        
211,860.00  

 
บจ.แบงคอค เซิร์ช เทคโนโลจีย ์ 

        
211,860.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

 
2 

ส านักข่าวไทย 
จดัซ้ือโฆษณา Line@ Ads Plalform (LAP) 
ตามโครงการธุรกิจ Line IDOL ส าหรับไลน์ 
Offcial Account ส านกัข่าวไทย ระยะเวลา 1 ปี 
(1 เมษายน 63 - 31 พฤษภาคม 2564) 

 
ธุรกิจ 

 
70,620.00  

 
70,620.00  

 
บจ.แบงคอค เซิร์ซ เทคโนโลจีส์  

 
70,620.00  

 
บจ.แบงคอค เซิร์ซ เทคโนโลจีส์  

 
70,620.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
สัญญาของผูข้าย 

3 จา้งบุคคลภายนอกให้บริการรับส่งการ์ด
บนัทึกภาพข่าว เอกสารและวสัดุอ่ืนๆ 

ตกลงราคา 36,500.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

36,500.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายบุญเล้ียง ศรล ้า  36,500.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายบุญเล้ียง ศรล ้า  36,500.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

4 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์เดือน พ.ค. 63 ตกลงราคา 1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช 1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช 1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
5 

ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 
จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
เพื่อใชใ้นการผลิตข่าวบนัเทิง เดือนพฤษภาคม 2563  

 
ตกลงราคา 

          
15,000.00  

          
15,000.00  

 
สถานีบริการน ้ ามนัในประเทศไทย 

          
15,000.00  

 
สถานีบริการน ้ ามนัในประเทศไทย 

          
15,000.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 077/2563 

6 จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง (ชมพู่ ธณัย์
สิตา) เดือนพฤษภาคม 2563 

ตกลงราคา      117,700.00  117,700.00  บจ.บีพี อโฟร์ไดท ์ 117,700.00  บจ.บีพี อโฟร์ไดท ์ 117,700.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี 080/2563 

7 จา้งพิธีกรรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
ระยะเวลาประมาณตั้งแต่เดือนพฤษภาคม -
กนัยายน 2563 

ตกลงราคา 500,000.00  500,000.00  บจ.มมัม่า เมีย โปรดกั  500,000.00  บจ.มมัม่า เมีย โปรดกั  500,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี 078/2563 

8 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
เพื่อใชใ้นการผลิตข่าวบนัเทิง เดือนมิถุนายน 2563  

ตกลงราคา 12,000.00  12,000.00  สถานีบริการน ้ ามนัในประเทศไทย 12,000.00  สถานีบริการน ้ ามนัในประเทศไทย 12,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 079/2563 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 
9 

ส านักโทรทัศน์ 
รายการบ่ายน้ีมีค  าตอบ  
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  

 
ตกลงราคา 

  
  
  
  
  

            
3,420.00  

  
  
  
  
  

 
  -  

  
  
  
  
  

  
 
บมจ.ปตท 
บมจ.ปตท 
บมจ.เอส.เค.ออยล ์
บมจ.ปตท 
บมจ. ซัน 168 คอร์ปอเรชัน่  

 
  

750.00 
700.00 
650.00 
730.00 
590.00 

  
 
บมจ.ปตท 
บมจ.ปตท 
บมจ.เอส.เค.ออยล ์
บมจ.ปตท 
บมจ.ซัน 168 คอร์ปอเรชัน่ 

 
  

750.00 
700.00 
650.00 
730.00 
590.00 

  
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

10 จา้งแปลบทพร้อมพากยล์งเสียงเป็นภาษาไทย
รายการประเภทภาพยนตร์จีนเร่ืองยาว 2 เร่ือง 
จ านวน 78 ตอน 

ธุรกิจ 846,300.00    -  นางศิริพร บ ารุงวดั 846,300.00  นางศิริพร บ ารุงวดั  846,300.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาจา้งเลขท่ี  
สท 005/2563  

11 ค่าวสัดุอุปกรณ์งานถวายพระพรสมเด็จ 
พระนางเจา้สุธิดาฯ 
- พรมอดัเรียบ สีเทา (1.50*30 ม.) , เทปกาว 
- แผน่ลูกฟูก หนา 3 มิล 
- สีน ้ าภายนอกก้ึงเงา,ลูกกล้ิง, 
กระดาษทรายแดง,แปรงทาสี 
 - พานพุ่มชนิดเรียบเมอร์ 
- แอลกอฮอลส์เปย ์
- กระดาษเช็คชู่,ถุงขยะ 
- เคลือบพลาสติก 

ตกลงราคา 
  

  
  
 

27,025.95 
  
  
  

  -  
  
  
  
  
  
 

  
 
บมจ.หน ่าอา เทรดด้ิง 
บมจ.ลิขิตโฆษณา 
บมจ.สีรุ้ง 
 
ร้านศรีวนัชาติ 
บมจ.บียอนด ์เฮลท ์
บมจ.เอก-ชยั ดีสทรีบิวชัน่ ซิสเทม 
คนรักการพิมพ ์

  
 

12,454.80 
5,992.00 
1,301.15 

 
3,424.00 

320.00 
3,214.00 

320.00 

  
 
บมจ.หน ่าอา เทรดด้ิง 
บมจ.ลิขิตโฆษณา 
บมจ.สีรุ้ง 
 
ร้านศรีวนัชาติ 
บมจ.บียอนด ์เฮลท ์
บมจ.เอก-ชยั ดีสทรีบิวชัน่ ซิสเทม 
คนรักการพิมพ ์

  
 

12,454.80 
5,992.00 
1,301.15 

 
3,424.00 

320.00 
3,214.00 

320.00 

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
12 

ส านักวิทยุ 
จา้งเปล่ียนแม็กติก และชุดคอนโทรล พร้อมเติม
น ้ ายาเคร่ืองปรับอากาศห้องเคร่ืองส่งวิทย ุF.M เขาฉลาก 

 
ตกลงราคา 

 
3,325.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
3,325.00 

(ไม่มีภาษีฯ)  

 
นายธวชั  เกตุแจ ้

 
3,325.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
นายธวชั  เกตุแจ ้

 
3,325.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

13 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศและเติมน ้ ายาแอร์ 
ห้องออกอากาศ วทิย ุจ.เลย 

ตกลงราคา 1,712.00  1,712.00  หจก.โปรเทค อินโนเวทีฟ ไอที โซลูชัน่ 1,712.00  หจก.โปรเทค อินโนเวทีฟ ไอที โซลูชัน่ 1,712.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

14 จา้งบ ารุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า ห้องเคร่ือง
วทิย ุจ.ปัตตานี 

ตกลงราคา 3,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

3,000.00 
 (ไม่มีภาษีฯ) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

15 จา้งเปล่ียนแม๊กเนติกเคร่ืองปรับอากาศใน
ห้องออกอากาศ จ.อุทยัธานี 

ตกลงราคา 800.00  800.00  ร้านเซ็นตเ์ตอร์ แอร์ เซอร์วสิ 800.00  ร้านเซ็นตเ์ตอร์ แอร์ เซอร์วสิ 800.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

16 จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศและเติมน ้ ายา  
ห้องออกอากาศ จ.สุโขทยั 

ตกลงราคา 1,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

1,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

น.สวณิชยา  ทบัทิมทอง 1,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

น.สวณิชยา  ทบัทิมทอง 1,000.00  
(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 

17 จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศและเติมน ้ ายา  
ห้องออกอากาศ จ.สงขลา 

ตกลงราคา 800.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

800.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

นายเอ็ด  ไชยศาสตร์ 800.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายเอ็ด  ไชยศาสตร์ 800.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

18 จา้งเปล่ียนเซนเซอร์พดัลม คอลยเ์ยน็
เคร่ืองปรับอากาศในห้องส่งวิทย ุอ.หลงัสวน 

ตกลงราคา 850.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

850.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

ร้านข าอนนัต ์เซอร์วสิ 850.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

ร้านข าอนนัต ์เซอร์วสิ 850.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

19 จา้งซ่อมท่อน ้ ายาและลา้งเคร่ืองปรับอากาศ
ในห้องออกอากาศ จ. อุตรดิตถ์ 

ตกลงราคา 4,601.00  4,601.00  ร้านยทุธเซอร์วสิ 4,601.00  ร้านยทุธเซอร์วสิ 4,601.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

20 จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศและเติมน ้ ายา  
ห้องออกอากาศ จ.พิษณุโลก 

ตกลงราคา 1,500.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

ร้านธีระเคร่ืองเยน็ 1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

ร้านธีระเคร่ืองเยน็ 1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

21 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
(สถานีวทิย ุFM 95 MHz)  

ตกลงราคา          1,560.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

1,560.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

นายวิศณุ เอมโอช 1,560.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช 1,560.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

22 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2563 (สถานีวทิย ุFM 99 MHz) 

ตกลงราคา 1,550.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

1,550.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช 1,550.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

นายวิศณุ เอมโอช 1,550.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

23 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2563 (สถานีวทิย ุFM 96.5 MHz) 

ตกลงราคา 1,050.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

1,050.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช 1,050.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

นายวิศณุ เอมโอช 1,050.00 
(ไม่มีภาษีฯ)   

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
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ฝ่ายจัดซ้ือ 
จา้งบริการพฒันา Application ไนน์เอ็นเตอร์เทน 
จ านวน 1 งาน 

 
พิเศษ 

 
10,609,050.00 

 
10,609,050.00 

 
บจ. ดี อินเทลลิเจน็ซ์  

 
10,609,050.00 

 
บจ.ดี อินเทลลิเจน็ซ์ 

 
10,609,050.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
สัญญาจา้งเลขท่ี 038/2563 

25 จดัซ้ือกลอ้งส าหรับผลิตรายการ พร้อม
อุปกรณ์เสริม จ านวน 1 ชุด 

ตกลงราคา 500,000.00 499,690.00 บจ. โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  
บจ.ไมโคร ฟิวชัน่ (กรุงเทพ) 

499,690.00 
523,123.00 

บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 499,690.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือท่ี ง.002/2563 

26 เช่าเคร่ืองพล็อตเตอร์ ยีห่้อ Epson รุ่น SC-
B7070 จ านวน 1 ชุด ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 

ตกลงราคา 321,000.00 321,000.00 บจ. ไอ.เจ.สยาม  321,000.00 บจ. ไอ.เจ.สยาม  321,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาเช่า เลขท่ี 039/2563 

27 จดัซ้ือซอฟตแ์วร์กราฟฟิค จ านวน 39 
License 

ตกลงราคา 462,668.00 462,668.00 บจ. โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  
บจ. เอซอฟทว์นั 

439,663.00 
449,828.00 

บจ. โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  439,663.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือท่ี ท.041/2563 

28 จดัซ้ือไม ้MDF (ส าหรับใชใ้นการประกอบ
ฉาก) จ  านวน 2 รายการ  

ตกลงราคา 80,250.00  80,250.00  ร้านกิตพนาคา้ไม ้ 79,929.00  ร้านกิตพนาคา้ไม ้ 79,929.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
 
 
 
 



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

29 จดัซ้ือลิขสิทธ์ิคลิป จ านวน 10 คลิป 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ตกลงราคา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

103,092.80 
(ไม่มีภาษีฯ) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

103,092.80 
(ไม่มีภาษีฯ) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

นางฉลวย ยงประเดิม 
นายอภิวฒัน์ ทองสวสัด์ิ 
นางกรสุภา วงศธิ์ดาภา 
นายเอกวีร์ กลัน่ปรีชา 
นายเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง 
นายจิรทีปต ์ศกัด์ิศรี 
นายจกัรกฤษ ์ฤทธิศร 
เด็กหญิงชชัชญา ทองมูลเนือง 
นางสุรีภรณ์ สรรคพ์ฤกษสิ์น 
นายธนบูรณ์ ภูมิภกัดี 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางฉลวย ยงประเดิม 
นายอภิวฒัน์ ทองสวสัด์ิ 
นางกรสุภา วงศธิ์ดาภา 
นายเอกวีร์ กลัน่ปรีชา 
นายเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง 
นายจิรทีปต ์ศกัด์ิศรี 
นายจกัรกฤษ ์ฤทธิศร 
เด็กหญิงชชัชญา ทองมูลเนือง 
นางสุรีภรณ์ สรรคพ์ฤกษสิ์น 
นายธนบูรณ์ ภูมิภกัดี 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,309.28 
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
  

ไม่มี 
  

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี  

30 จา้งเปล่ียนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์สายอากาศ
แรงดนักลาง จ านวน 1 งาน 

ตกลงราคา 340,000.00 340,000.00 การไฟฟ้านครหลวง 340,000.00 การไฟฟ้านครหลวง 340,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี ท.042/2563 

31 จา้งซ่อมอุปกรณ์ Encoder จ านวน 1 งาน ตกลงราคา 202,230.00 202,230.00 บจ. สตรองบราเดอร์ส 1961  202,230.00 บจ. สตรองบราเดอร์ส 1961  202,230.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งท่ี ท.043/2563 

32 จดัซ้ือเคร่ืองมือถ่ายทอดสดทาง Social 
Media พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด 

ตกลงราคา 79,030.00 79,030.00 บจ.สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์คอนซัลแทนท ์ 
บจ.ป่ินรังษี 

77,950.00 
79,000.00 

บจ.สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์คอนซัลแทนท ์ 77,950.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

33 จา้งซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่เกา้อ้ีผูป้ระกาศ
ข่าว ประจ าห้องส่ง 6 จ านวน 3 ตวั 

ตกลงราคา 8,346.00 8,346.00 ร้านรอยลั เทรดด้ิง 8,346.00 ร้านรอยลั เทรดด้ิง 8,346.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
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ส านักธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศอาคารสถานีโทรทศัน์
และอะไหล่เคร่ืองก าเนิดฟ้ารถ SNG  
 - มอเตอร์คอยลเ์ยน็ขนาด 1/10 

 
ตกลงราคา 

  
 

 
15,547.10  

 

 
15,547.10  

  
  

  
 
 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 

  
 
            

1,800.00  

  
 
 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 

  
 
            

1,800.00 

  
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  
 

ไม่มี 



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 
 

-มอเตอร์คอยล์ร้อยขนาด 1/4 
 -แมกเนติกขนาด 380v 30AMP 
-น ้ ายา R22 
 -รูมเทอร์โม DT04 
 -ท่อทองแดงขนาด 3/8 
 -ดรายเออร์ขนาด1/2 
 -น ้ ายาR 410 
 -กรองโซล่า 
 -หางปลา 
 -ท่อยาง 5/16 

  
 

   
  
  
  

บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
เรือนชยัอะไหล่ยนต ์
เรือนชยัอะไหล่ยนต ์
เรือนชยัอะไหล่ยนต ์

         1,500.00  
1,400.00 
1,500.00  
1,200.00  

900.00  
2,750.00  
2,500.00  

740.00  
30.00  

210.00  

บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า 
เรือนชยัอะไหล่ยนต ์
เรือนชยัอะไหล่ยนต ์
เรือนชยัอะไหล่ยนต ์

1,500.00  
1,400.00  
1,500.00  
1,200.00  

900.00  
2,750.00  
2,500.00  

740.00  
30.00  

210.00 

 คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

35 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 
อาคารปฏิบติัการ 

ตกลงราคา 14,712.50  14,712.50  บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า (ส านกังานใหญ่) 14,712.50  บมจ.เจษฏากรการไฟฟ้า (ส านกังานใหญ่) 14,712.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

36 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 
อาคารดาวเทียม  

ตกลงราคา 19,420.50  19,420.50  บมจ.อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง  19,420.50  บมจ.อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง  19,420.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

37 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 
อาคารปฏิบติัการ 

ตกลงราคา 17,970.65  17,970.65  บมจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง  17,970.65  บมจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง       17,970.65  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

38 จดัซ้ือสารเคมีปรับสภาพน ้ า Chill water 
cooled อาคารทีวีและอะไหล่
เคร่ืองปรับอากาศ อาคารปฏิบติัการ 
 -เคมีป้องกนัและก าจดัตะกรัน 
 -เคมีป้องกนัและก าจดัตะไคร่ 
 -มอเตอร์คอยลเ์ยน็ ขนาด 1/10 แรงมา้ 
 -มอเตอร์คอยล์ร้อน ขนาด 1/4 แรงมา้ 
 -น ้ ายาท าความเยน็ อาร์-22 

ตกลงราคา 
  
  
  
  
  

18,778.50 
  
  
  
  
  

18,778.50 
  
  
  
  
  

  
 
 
บมจ.เพอร์เฟค เคมีคลัแอนด ์เซอร์วสิ 
บมจ.เพอร์เฟค เคมีคลัแอนด ์เซอร์วสิ 
บมจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บมจ.อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บมจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

  
 
            

5,700.00             
2,850.00             
2,900.00             
1,850.00             
4,250.00  

  
 
 
บมจ.เพอร์เฟค เคมีคลัแอนด ์เซอร์วสิ 
บมจ.เพอร์เฟค เคมีคลัแอนด ์เซอร์วสิ 
บมจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บมจ.อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บมจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

  
 
            

5,700.00             
2,850.00             
2,900.00             
1,850.00            
4,250.00  

  
 
 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
39 

ส านักทรัพยากรมนุษย์ 
จา้งซ่อมรถยนตถ่์ายทอดโทรทศัน์ หมายเลข
ทะเบียน 91-9105 

    
 ตกลงราคา 

 
6,452.10 

 
-                 

 
บจ. โอ.พี.ออโต ้ซัพพลาย 

 
6,452.10 

 
บจ. โอ.พี.ออโต ้ซัพพลาย 

 
6,452.10 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

 
40 

ส านักวิศวกรรมโครงข่าย 
จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ จงัหวดัล าปาง) 

 
ตกลงราคา 

 
10,000.00  

 
10,000.00  

 
บจ.วุฒิมงคลเซอร์วสิ  

 
10,000.00  

 
บจ.วุฒิมงคลเซอร์วสิ  

 
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 

41 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ือง Microwave ยีห่้อ Elber 
รุ่น REBLE610 หมายเลข REB610/06/00645/15 

ตกลงราคา  94,160.00  94,160.00 บจ.จีบีเอส อลิอนัซ์(ประเทศไทย) 94,160.00 บจ.จีบีเอส อลิอนัซ์(ประเทศไทย) 94,160.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 14/2563 

42 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 15,943.00  15,943.00  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 15,943.00  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 15,943.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

43 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองตดัต่อ จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 13,375.00  13,375.00  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 13,375.00  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 13,375.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

44 จดัซ้ืออะไหล่ส่งสัญญาณไมคไ์วร์เรส 
จ านวน 1 รายการ  

ตกลงราคา 3,296.67  3,296.67  BPPG SERVICE CO.,LTD (สนญ) 3,296.67  BPPG SERVICE CO.,LTD (สนญ) 3,296.67  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

45 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองส่งฯ Power Supply 
RSP-2000-48 จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์) 

ตกลงราคา 19,170.12  19,170.12  บจ.ไทยอีเล็คทริค ซัพพลายฯ 19,170.12  บจ.ไทยอีเล็คทริค ซัพพลายฯ 19,170.12  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

46 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) 

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

47 จดัซ้ืออะไหล่ SET TOP BOX  
จ านวน 1 รายการ  

ตกลงราคา 631.30  631.30  หจก.จิวตลัซัพพลาย (สนญ.)  631.30  หจก.จิวตลัซัพพลาย (สนญ.)  631.30  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

48 จดัซ้ืออะไหล่ HARDDISK STORAGE 
จ านวน 1 รายการ  

ตกลงราคา 11,342.00  11,342.00  บจ. เทิร์นออนโซลูชัน่  11,342.00  บจ.เทิร์นออนโซลูชัน่  11,342.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

49 จดัซ้ืออไหล่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  
จ านวน 1 รายการ  

ตกลงราคา 10,165.00  10,165.00  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 10,165.00  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 10,165.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

50 จดัซ้ืออะไหล่เครน จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 19,474.00  19,474.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 19,474.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 19,474.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
51 จดัซ้ืออะไหล่ชุดรับสัญญาณดาวเทียม 

จ านวน 1 รายการ  
ตกลงราคา 1,476.60  1,476.60  หจก.จิวตลัซัพพลาย (สนญ.)  1,476.60  หจก.จิวตลัซัพพลาย (สนญ.)  1,476.60  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

52 จา้งซ่อมไฟหัวกลอ้ง จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 5,885.00  5,885.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 5,885.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 5,885.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

53 จา้งซ่อมอุปกรณ์Remote Control CCU 
ยีห่้อSONYรุ่นRCP-1500 S/N.115201 

ตกลงราคา 39,055.00  39,055.00  บจ. ป่ินรังษี  39,055.00  บจ. ป่ินรังษี  38,520.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 15/2563 

54 จดัจา้งซ่อม SERVER จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 20,000.00  20,000.00 บจ.เคบีพี อินโนเวชั่น เทคโนโลย ี  (สนญ) 20,000.00 บจ.เคบีพี อินโนเวชั่น เทคโนโลย ี (สนญ) 20,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

55 จดัซ้ืออะไหล่ HYBRID จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 12,305.00  12,305.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 12,305.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 12,305.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

56 จดัซ้ืออุปกรณ์และอะไหล่ท่ีจ าเป็นส าหรับ
การกระจายเสียงวทิยรุะบบ FM 

ตกลงราคา 350.00  350.00 บมจ.บางจากกรีนเนท 350.00 บมจ.บางจากกรีนเนท 350.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

57 จดัซ้ืออะไหล่ CG จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 10,967.50  10,967.50 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 10,967.50 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 10,967.50 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

58 จดัซ้ืออะไหล่ SERVER จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 7,490.00  7,490.00 บจ.เทิร์นออนโซลูชัน่ (สนญ.)  7,490.00 บจ.เทิร์นออนโซลูชัน่ (สนญ.)  7,490.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

59 จดัซ้ืออะไหล่ STORAGE SERVER  
จ านวน 1 รายการ  

ตกลงราคา 12,305.00  12,305.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 12,305.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 12,305.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

60 จา้งซ่อมกลอ้ง จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 18,671.50  18,671.50 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 18,671.50 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 18,671.50 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

61 จา้งซ่อมกลอ้ง จ านวน 1 รายการ  ตกลงราคา 15,836.00  15,836.00 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 15,836.00 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 15,836.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

62 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จ านวน 1 รายการ (ศูนยฯ์ กรุงเทพฯ) 
- แท่นชาร์จ Panasonic 2hr ฯลฯ 

ตกลงราคา 1,390.00  1,390.00    
 
บจ.อมรศูนยร์วมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 

 
 

1,390.00  

  
 
บจ.อมรศูนยร์วมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 

 
 

1,390.00  

 
 

 คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี  
63 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 

ระบบดิจิตอล จ านวน 2 รายการ 
(แผนกซ่อมบ ารุง กรุงเทพฯ) 
- Wireless N Access Point 

ตกลงราคา 856.00  856.00   
 
 
บจ.เอฟเวอร์เบสเทคโนโลย(ีประเทศไทย) 

 
 
 

856.00  

  
 
 
บจ.เอฟเวอร์เบสเทคโนโลย(ีประเทศไทย) 

 
 
 

856.00  

  
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี  
64 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์

ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัสิงห์บุรี) 

ตกลงราคา 4,000.00  4,000.00  หจก.วบูิลยพ์าณิชย ์สิงห์บุรี 4,000.00  หจก.วบูิลยพ์าณิชย ์สิงห์บุรี 4,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

65 จดัซ้ือ LED PILOP LAMP จ านวน 1 
รายการ (สถานีฯ จงัหวดัสระแกว้) 

ตกลงราคา 320.00  320.00  บจ.เมกา้ โฮม เซ็นเตอร์ 320.00  บจ.เมกา้ โฮม เซ็นเตอร์ 320.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

66 จดัซ้ืออุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ  
(สถานีฯ จงัหวดันครราชสีมา) 
- สายน าสัญญาณ RG 85 
- ขั้ว TNC 
- ขั้ว TNC ตวัเมีย 
- SMA 

ตกลงราคา 
  
  
  
  

508.25  
  
  
  
  

508.25  
  
  
  
  

  
 
หจก.โคราชซีคิว (1995) 
หจก.โคราชซีคิว (1995) 
หจก.โคราชซีคิว (1995) 
หจก.โคราชซีคิว (1995) 

  
               

267.50                  
69.55                  
69.55                

101.65  

  
 
หจก.โคราชซีคิว (1995) 
หจก.โคราชซีคิว (1995) 
หจก.โคราชซีคิว (1995) 
หจก.โคราชซีคิว (1995) 

  
               

267.50                  
69.55                  
69.55                

101.65  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

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

ตกลงราคา 2,930.00  2,930.00  บจ. สุขมุเซอร์วสิ   2,930.00  บจ. สุขมุเซอร์วสิ  2,930.00   คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

68 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัแพร่) 

ตกลงราคา 3,276.00  3,276.00  หจก. เอกะชยั   3,276.00  หจก. เอกะชยั  3,276.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
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โดยสังเขป 
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ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

69 จดัซ้ืออุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ จงัหวดัน่าน) 
- SATA-III 2TB (เก็บขอ้มูลส ารอง) 
- ACONATIC เคร่ืองรับสัญญาณ DTV ฯลฯ 

ตกลงราคา 
  
  

3,593.00  
  
  

3,593.00  
  
  

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

           
1,830.00            
1,763.00  

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

            
1,830.00            
1,763.00  

  
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
ไม่มี 
ไม่มี 

70 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 
(สถานีฯ จงัหวดัสุโขทยั) 

ตกลงราคา 3,000.00  3,000.00  บจ. ทองปากน ้ าปิโตรเลียม 3,000.00  บจ. ทองปากน ้ าปิโตรเลียม 3,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

71 จดัซ้ืออุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ 
จงัหวดัเชียงใหม่) 
- อะไหล่แอร์ 
- อะไหล่แอร์ 

ตกลงราคา 
  
  

7,639.40  
  
  

7,639.40  
  
  

  
 
บจ. เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียร่ิง 
หจก. สยามแอร์เอ็นจิเนียร่ิง 

  
               

342.40             
7,297.00  

  
 
บจ. เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียร่ิง 
หจก. สยามแอร์เอ็นจิเนียร่ิง 

  
               

342.40             
7,297.00  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 

ไม่มี 
ไม่มี 

72 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ จงัหวดัพงังา) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (น ้ ามนัเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (น ้ ามนัเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า) 

ตกลงราคา 
  
  
  

4,782.00  
  
  
  

4,782.00  
  
  
  

  
  
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 

  
  

930.00             
3,852.00  

  
  
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 

  
  

930.00             
3,852.00  

  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
  

ไม่มี 
ไม่มี 

73 จดัซ้ืออุปกรณ์ จ านวน 5 รายการ  
(สถานีฯ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี) 
- หลอดไส้กนัสะเทือน 100W/E27 
- TC4429CAT, APT30D60BCAG 
- สาย VSF 4, ไสไ้ก่ , ปลัก๊กราวน์คู่, หนา้กาก 
- VOLT DC METER, AMP DC METER 
- RESISTER 0.02 ohm 3W, IC UC3825DC 

ตกลงราคา 
  
  
  
  
  

5,649.78  
  
  
  
  
  

5,649.78  
  
  
  
  
  

  
 
บจ. แสงทองอินเตอร์เทรด 
บจ. โอเวอร์วินน์ อิเล็คทรอนิคส์ ซอร์ซ 
เสริมอิเลคทริค 
ร้านสาธิตวทิย ุ
บจ. โอเวอร์วินน์ อิเล็คทรอนิคส์ ซอร์ซ 

  
               

720.00             
1,712.00                

590.00                
560.00             

2,067.78  

  
 
บจ. แสงทองอินเตอร์เทรด 
บจ. โอเวอร์วินน์ อิเล็คทรอนิคส์ ซอร์ซ 
เสริมอิเลคทริค 
ร้านสาธิตวทิย ุ
บจ. โอเวอร์วินน์ อิเล็คทรอนิคส์ ซอร์ซ 

  
               

720.00             
1,712.00                

590.00                
560.00             

2,067.78  

 
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
  

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

74 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 

75 จดัซ้ืออุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ  
(สถานีฯ จงัหวดัภูเก็ต) 
- แคป๊รัน 10 ไมโครฟารัด/450V 

ตกลงราคา 120.00  120.00   
 
อีเล็คโทรเทคซัพพลาย 

 
 

120.00  

 
 
อีเล็คโทรเทคซัพพลาย 

 
 

120.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง  

 
 

 ไม่มี 
76 จา้งซ่อม ยา้ยและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ

ห้องเคร่ืองส่งวิทย ุจ.ขอนแก่น 
(สถานีโทรทศัน์ จ.ขอนแก่น) 

ตกลงราคา 20,410.00  20,410.00  ทีที แอร์เซอร์วสิ 20,410.00  ทีที แอร์เซอร์วสิ  20,410.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 


