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บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 
1 

ส านักกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

จดัซ้ือกระเชา้ดอกไมแ้สงความยนิดี  
ครบรอบ 44 ปี นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
2,000.00  

 
2,000.00  

 
Thinkking Bloom Flower  (คิดเบิกบาน)  

 
2,000.00  

 
Thinkking Bloom Flower  (คิดเบิกบาน)  

 
2,000.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

2 จดัซ้ือกระเชา้ดอกไมแ้สดงความยนิดี  
- ครบรอบส านกันายก 
 
- ครบรอบ Voice TV 

เฉพาะเจาะจง  
2,000.00 

 
1,500.00 

 
2,000.00 

 
1,500.00 

 

ร้านฟอร์เกทมีนอท บาย พาวเวอร์ดีไซน์  
(ส านกังานใหญ่) 
ร้านฟอร์เกทมีนอท บาย พาวเวอร์ดีไซน์  
(ส านกังานใหญ่) 

 

2,000.00 
 

1,500.00 

 

ร้านฟอร์เกทมีนอท บาย พาวเวอร์ดีไซน์  
(ส านกังานใหญ่) 
ร้านฟอร์เกทมีนอท บาย พาวเวอร์ดีไซน์  
(ส านกังานใหญ่) 

 

2,000.00 
 

1,500.00 

 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

3 การจดัเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพในการถ่ายภาพ
ผูบ้ริหาร อสมท  

เฉพาะเจาะจง 5,000.00  5,000.00  นายธนดนัย น่วมขยนั  5,000.00  นายธนดนัย น่วมขยนั  5,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
4 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
จดัซ้ือของขวญัเน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนั
เกิดประธานกรรมการ บมจ.อสมท  
พล.ต.ท.จตุพล  ปานรักษา 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
650.00 

  
- 

 
นางสาวฤดีชนก จงเสถียร 

 
650.00 

 
นางสาวฤดีชนก จงเสถียร 

 
 650.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

 
5 

ส านักข่าวไทย 
จดัซ้ือวสัดุต่างๆ (ศูนยข่์าวภาคเหนือ) 
- น ้ าด่ืมเปล่ียนขวด (24x500 ซีซี) จ  านวน 8 ถงั   
- ผงหมึกซัมซุง  จ านวน 1 กล่อง 

 
 

เฉพาะเจาะจง 

          
 

         700.00  
1,900.00 

    
         

    700.00  
1,900.00 

 
 
บจ.สิงห์พฒัน์ 2561 
บจ. ออฟฟิศเมท (ไทย) 

                 
 

  700.00  
1,900.00 

 
 
บจ.สิงห์พฒัน์ 2561 
บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) 

 
 

    700.00  
1,900.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

6 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 

7 จา้งท าความสะอาด (ศูนยข่์าว 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 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 

8 จดัซ้ือน ้ าด่ืม จ านวน 6 ถงั (ศูนยข่์าว 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น) 

เฉพาะเจาะจง             180.00          180.00  บจ. น ้ าแขง็โคโรลิส             180.00  บจ. น ้ าแขง็โคโรลิส           180.00  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 

ส านักวิทยุ 
จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.ชลบุรี ) 
 - กระดาษA4 2 รีม 
 - ซองน ้ าตาล  2 แพค็ 
 - ถ่านAA  1 แพค็ 
 - ถ่านAAA  1 แพค็ 
 - สเปรยก์ าจดัแมลง  2 กระป๋อง 
 - น ้ าด่ืม    7   ถงั 
 - ลูกลอยและกา้น 

 
เฉพาะเจาะจง 

  
             
 

   240.00                
100.00                
120.00                
120.00                
258.00                
350.00                
150.00  

  
 
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.อริสโต เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ 
บจ.ทองทิตตเ์จริญ 

  
 
               

240.00                
100.00                
120.00                
120.00                
258.00                
350.00                
150.00  

  
 
 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.อริสโต เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ 
บจ.ทองทิตตเ์จริญ 

  
            
 

    240.00                
100.00                
120.00                
120.00                
258.00                
350.00                
150.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

10 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.กาญจนบุรี ) 
 - ซองน ้ าตาล A4   1 แพค็ 
 - ซองน ้ าตาลขนาด เล็ก 1 แพค็ 
 - ธงชาติ   3 ผนื 
- ธงตราลญัลกัษณ์  3 ผนื 
 - กาวแท่ง  4 หลอด 
 -สก๊อตเทปใส 1 กล่อง 
 - กระดาษA4 1 กล่อง 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
 

  
               

150.00  
120.00                
120.00  
150.00                
260.00                
200.00                
650.00                

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  - 

  
 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 

  
               

150.00                
120.00                
120.00 
150.00               
260.00                
200.00                
650.00                 

 
 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 
ร้านมาศึกษา 

  
               

150.00                
120.00                
120.00 
150.00                
260.00                
200.00                
650.00                 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

11 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.ตราด ) 
 - กระดาษช าระ 3 แพค็ 
 - ซองน ้ าตาล A4   6 รีม 
 - ถุงขยะ  6 แพค็ 
 - ซองน ้ าตาล A4   2 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 2 แกลอน 
 - น ้ ายาลา้งจาน 2 แกลอน 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

  
 

777.00                
672.00                
294.00                
320.00                
418.00                
319.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

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

  
               

777.00                
672.00                
294.00                
320.00                
418.00                
319.00  

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

  
               

777.00                
672.00                
294.00               
320.00                
418.00                
319.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

12 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.ระยอง ) 
 - กระดาษทิชชู่ 1 แพค็ 
 - กระดาษA4 5 รีม 
 - ซองน ้ าตาล A4   1 แพค็ 
 - สก๊อตเทปใส 1 แพค็ 
 - ซองใสแผน่CD 1 แพค็ 
 - น ้ าด่ืม 10   ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

  
               

289.00                
500.00                
290.00                
200.00                
100.00                
250.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 
 
บจ.วชัราวรรณ 2008 
บจ.วชัราวรรณ 2008 
บจ.วชัราวรรณ 2008 
บจ.วชัราวรรณ 2008 
บจ.วชัราวรรณ 2008 
ห้างหุ้นส่วนสามญั น ้ าด่ืมแกว้ใส 

  
               

289.00                
500.00                
290.00                
200.00                
100.00                
250.00  

 
 
บจ.วชัราวรรณ 2008 
บจ.วชัราวรรณ 2008 
บจ.วชัราวรรณ 2008 
บจ.วชัราวรรณ 2008 
บจ.วชัราวรรณ 2008 
ห้างหุ้นส่วนสามญั น ้ าด่ืมแกว้ใส 

  
               

289.00                
500.00                
290.00                
200.00                
100.00                
250.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

13 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.แม่ฮ่องสอน ) 
 - ไขควงหัวแฉก1 อนั 
 - ไขควงหัวแบน 1 อนั 
 - ไขควงเวค็ไฟ 1 อนั 
 - หลอดไฟยาว 6 หลอด 
 - หลอดไฟสั้น 4 หลอด 
 - หลอดไฟ LED 1 หลอด 
 - สตาร์ทเตอร์ 10 หลอด 
 - น ้ าด่ืม 4 ถงั/4ลงั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
               

120.00                
150.00                
220.00                
300.00                
160.00                
150.00                
100.00                
280.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
คลงัเจริญ 
คลงัเจริญ 
คลงัเจริญ 
คลงัเจริญ 
คลงัเจริญ 
คลงัเจริญ 
คลงัเจริญ 
ร้านน ้ าแขง็ เค.ที-สบาย 

  
               

120.00                
150.00                
220.00                
300.00                
160.00                
150.00                
100.00                
280.00  

  
 
คลงัเจริญ 
คลงัเจริญ 
คลงัเจริญ 
คลงัเจริญ 
คลงัเจริญ 
คลงัเจริญ 
คลงัเจริญ 
ร้านน ้ าแขง็ เค.ที-สบาย 

  
               

120.00                
150.00                
220.00                
300.00                
160.00                
150.00                
100.00                
280.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

14 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.พะเยา ) 
 - กระดาษA4 2 รีม 
 - ถุงขยะ  2 ห่อ 
 - กาวแท่ง 2 หลอด 
 - กระดาษทิชชู่ 1 ห่อ 
 - ถ่านAAA  1 แพค็ 
 - ลวดเสียบ  2 กล่อง 
 - น ้ าด่ืม 17 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 

  
               

340.00                
150.00                
190.00                
240.00                
150.00                  
90.00                

340.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

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

  
               

340.00                
150.00                
190.00                
240.00                
150.00                  
90.00                

340.00  

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

  
               

340.00                
150.00               
190.00                
240.00                
150.00                  
90.00                

340.00  

 
 

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 

 
-4- 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

15 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.แพร่ ) 
 - หมึกเติมเคร่ืองปร้ิน 100  CC : Black 
 - หมึกเติมเคร่ืองปร้ิน 100  CC : Yellow 
 - หมึกเติมเคร่ืองปร้ิน 100  CC : Magenta 
 - หมึกเติมเคร่ืองปร้ิน 100  CC: Cyan  
 - ถุงขยะ  3 แพค็ 
 - กระดาษทิชชู่ 3 แพค็ 
 - น ้ าด่ืม 12 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 

  
               

240.00                
240.00                
240.00                
240.00                
150.00                
585.00                
420.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
ร้านมยรุา  

  
               

240.00                
240.00                
240.00                
240.00                
150.00                
585.00                
420.00  

  
 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
ร้านมยรุา  

  
               

240.00                
240.00                
240.00                
240.00                
150.00                
585.00                
420.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

16 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.น่าน ) 
 - ซองน ้ าตาล ไม่ขยายขา้ง 1 แพค็ 
 - ซองน ้ าตาล ขยายขา้ง 1 แพค็ 
 - กระดาษA4 1 กล่อง 
 - กาวแท่ง 1 แท่ง 
 - สก๊อตเทปใส 1 แพค็ 
 - เทปปิดกล่อง  5 มว้น 
 - ซองจดหมาย  เล็ก 1 แพค็ 
 - น ้ าด่ืม 4 ถงั/6ลงั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
               

125.00                
150.00                
550.00                  
85.00                

192.00                
125.00                  
72.00                

330.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
นางภทัรวรินทร์ หงษดี์ 

  
               

125.00                
150.00                
550.00                  
85.00                

192.00                
125.00                  
72.00                

330.00  

  
 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
นางภทัรวรินทร์ หงษดี์ 

  
               

125.00                
150.00                
550.00                  
85.00                

192.00                
125.00                  
72.00                

330.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

17 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.สุโขทยั ) 
 - ธงตราสัญญาลกัษณ์ 60X90  2 ผนื 
 - สมุดลงเวลาเขา้งาน  1 เล่ม 
 - เทปขุ่นใหญ่  2 มว้น 
 - สก๊อตเทปใส 3 มว้น 
 - กาวแท่ง 1 แท่ง 
 - น ้ ามนัตดัหญา้  95 
 - น ้ าด่ืม   10 ถงั 
 - คา้จา้งตดัหญา้   1  งาน 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
               

140.00                  
75.00                  
90.00                

114.00                  
45.00                

150.00                
150.00                
500.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
หจก.สุธนาปิโตรเลียม 
ร้านน ้ าด่ืมอิคคิว 
นายบุญชุ่ม  พุ่มม่วง 

  
               

140.00                  
75.00                  
90.00                

114.00                  
45.00                

150.00                
150.00                
500.00  

  
 
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
หจก.สุธนาปิโตรเลียม 
ร้านน ้ าด่ืมอิคคิว 
นายบุญชุ่ม  พุ่มม่วง 

  
               

140.00                  
75.00                  
90.00                

114.00                  
45.00                

150.00                
150.00                
500.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
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 

18 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.พิษณุโลก ) 
 - แผน่ CD 
 - ซองใส่แผน่ CD 
 - น ้ าด่ืม   10 ถงั 
 - ค่างจา้งลา้งเคร่ืองปรับอากกาศ (สนง.) 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

  
               

513.60                
104.86               
240.00                
500.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
หจก.พิษณุโลก ไอที เซอร์วสิ 
หจก.พิษณุโลก ไอที เซอร์วสิ 
นายภิรมย ์นอ้ยทอง 
ร้านธีระเคร่ืองเยน็ 

  
               

513.60                
104.86                
240.00                
500.00  

  
 
หจก.พิษณุโลก ไอที เซอร์วสิ 
หจก.พิษณุโลก ไอที เซอร์วสิ 
นายภิรมย ์นอ้ยทอง 
ร้านธีระเคร่ืองเยน็ 

  
               

513.60                
104.86                
240.00                
500.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

19 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.อุตรดิตถ ์) 
 - กระดาษช าระ 1 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 2 แกลอน 
 - น ้ ายาเช็ดกระจก 2 แกลอน 
 - น ้ ายาลา้งจาน  1  แกลอน 
 - น ้ ายาถูพื้น  2  แกลอน 
 - สเปรยก์ าจดัแมลง  1 กระป๋อง 
 - น ้ าด่ืม   11 ถงั 
 - น ้ ามนัตดัหญา้  

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
               

160.00                
420.00                
140.00                
210.00                
390.00                
125.00                
165.00                
150.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
หจก.คลงัเคร่ืองเขียนอภิญญา 
หจก.คลงัเคร่ืองเขียนอภิญญา 
หจก.คลงัเคร่ืองเขียนอภิญญา 
หจก.คลงัเคร่ืองเขียนอภิญญา 
หจก.คลงัเคร่ืองเขียนอภิญญา 
หจก.คลงัเคร่ืองเขียนอภิญญา 
ร้านน ้ าด่ืมตราสวที 
บริษทัซังโก ้

  
               

160.00                
420.00                
140.00                
210.00                
390.00                
125.00                
165.00                
150.00  

  
 
หจก.คลงัเคร่ืองเขียนอภิญญา 
หจก.คลงัเคร่ืองเขียนอภิญญา 
หจก.คลงัเคร่ืองเขียนอภิญญา 
หจก.คลงัเคร่ืองเขียนอภิญญา 
หจก.คลงัเคร่ืองเขียนอภิญญา 
หจก.คลงัเคร่ืองเขียนอภิญญา 
ร้านน ้ าด่ืมตราสวที 
บริษทัซังโก ้

  
               

160.00                
420.00                
140.00                
210.00                
390.00                
125.00                
165.00                
150.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

20 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.ก าแพงเพชร ) 
 - กระดาษทิชชู่  3 แพค็ 
 - ธงชาติ   1 ผนื 
 - ธงตราสัญญาลกัษณ์ สท 1 ผนื 
- ธงตราสัญญาลกัษณ์ จปร. 1 ผนื 
 - หลอดไฟ LED 5 W  1 หลอด 
 - หลอดไฟ 3-5 W  1 หลอด 
 - น ้ าด่ืม   15 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

  
               

350.00                  
60.00                  
80.00 
80.00                  
59.00                  
10.00                

150.00                   

  
 

  -  
  -  
  -  

   -  
  -  
  -  
  - 

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
ศรีเพชรการไฟฟ้า 
ศรีเพชรการไฟฟ้า 
นางเอกดยั  ศิริเลิศ 

  
               

350.00                  
60.00                  
80.00 
80.00                  
59.00                  
10.00                

150.00                   

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
ศรีเพชรการไฟฟ้า 
ศรีเพชรการไฟฟ้า 
นางเอกดยั  ศิริเลิศ 

  
               

350.00                  
60.00                  
80.00 
80.00                  
59.00                  
10.00                

150.00                   

 
 

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 

21 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.พิจิตร ) 
 - กระดาษA4 1 กล่อง 
 - ธงตราสัญญาลกัษณ์ สท 3 ผนื 
 - ธงชาติ   3 ผนื 
 - น ้ าด่ืม   15 ถงั 
 - จา้งเปล่ียนท่อน ้ ายาแอร์และขาแขวนคอย
ร้อน (ห้องส านกังาน) 

เฉพาะเจาะจง 
  
  
  
  
  

  
               

600.00                
135.00                
135.00                
225.00             

3,800.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
ร้านภูริพฒัน์ภณัฑ ์
ร้านภูริพฒัน์ภณัฑ ์
ร้านภูริพฒัน์ภณัฑ ์
ร้าน นา้ด่ืม เอเวอร์พี 
ร้านธีระเคร่ืองเยน็ 

  
               

600.00                
135.00                
135.00                
225.00             

3,800.00  

  
 
ร้านภูริพฒัน์ภณัฑ ์
ร้านภูริพฒัน์ภณัฑ ์
ร้านภูริพฒัน์ภณัฑ ์
ร้าน นา้ด่ืม เอเวอร์พี 
ร้านธีระเคร่ืองเยน็ 

  
               

600.00                
135.00                
135.00                
225.00             

3,800.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
22 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  

( สถานีวทิย ุอสมท จ.เลย ) 
 - น ้ าด่ืม  13 ถงั 
 - น ้ ายาถูพื้นมาจิคลีน  1 แกลอน 
 - กระดาษช าระ 1 แพค็ 
 - เดล่ีเฟรชสเปรย ์ลาเวนเดอร์ 1 กระป๋อง 
 - เดล่ีเฟรชสเปรยซ์ากุระ  1 กระป๋อง 
 - น ้ ายาลา้งจาน 1 ถุง 
 - ผงซักฟอก  1 ถุง 
 - ซองน ้ าตาล 4 แพค็ 
 - ถุงขยะด า  2 แพค็ 
 - น ้ ายาเช็ดกระจก  1 ขวด 
 - ยาฉีดยงุ 1 แพค็ 
 - วกิซอลโกลด์  2 ขวด 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
               

260.00               
194.00              
279.00                  
79.00                  
79.00                  
42.00                  
45.00                

200.00                 
78.00                  
60.00               

164.00                  
84.00  

  
 

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

  
 
หจก.ปราณีนิว  
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
               

260.00                
194.00                
279.00                  
79.00                  
79.00                  
42.00                  
45.00                

200.00                  
78.00                  
60.00               

164.00                  
84.00  

  
 
หจก.ปราณีนิว  
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
               

260.00                
194.00                
279.00                  
79.00                  
79.00                  
42.00                  
45.00                

200.00                  
78.00                  
60.00                

164.00                  
84.00  

 
 

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

 
 

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

23 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.สกลนคร ) 
 - กระดาษช าระ 1 แพค็ 
 - สเปรยด์บักล่ิน  2 กระป๋อง 
 - น ้ าด่ืม 15 ถงั 
- น ้ าด่ืมแพค็   10 แพค็ 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

  
               

379.00                
310.00                
150.00 
450.00                 

  
 

  -  
  -  
  -  
  - 

  
 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
น ้ าด่ืมค าสะอาด 1 
น ้ าด่ืมค าสะอาด 1 

  
               

379.00                
310.00                
150.00 
450.00                 

  
 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
น ้ าด่ืมค าสะอาด 1 
น ้ าด่ืมค าสะอาด 1 

  
               

379.00                
310.00                
150.00  
450.00                

 
 

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 ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

24 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.ร้อยเอ็ด ) 
 - กระดาษช าระ 1 แพค็ 
 - น ้ ายาถูพื้นมาจิคลีน  1 แกลอน 
 - น ้ ายาบ ารุงเคร่ืองหนงั 1 ขวด 
 - ม็อบถูพื้น 1 อนั 
 - น ้ ายาลา้งจาน 1 ขวด 
- หนีบด า 3 แพค็ 
 - สก๊อตเทปใส 3 แพค็ 
 - น ้ าด่ืมถงั 30 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
 

  
               

356.00                
189.00                  
89.00                

270.00                
152.00                 
120.00                
220.00                
300.00 

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

-  
  -  
  - 

  
 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
นางพรสวรรค ์ ภาประเวช 

  
               

356.00                
189.00                  
89.00                

270.00                
152.00                
120.00                
220.00                
300.00 

  
 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
นางพรสวรรค ์ ภาประเวช 

  
               

356.00                
189.00                 
89.00                

270.00                
152.00                 
120.00                
220.00                
300.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

25 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.อุดรธานี ) 
 - สบู่ลา้งมือ  2 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 1 ช้ิน 
 - สเปร์ยกนัยงุ 1 แพค็ 
 -น ้ ายาท าความสะอาดพื้น 1 ขวด 
 -น ้ ายาปรับอากาศ 2 แพค็ 
 -กาวแท่ง  1 ช้ิน 
 -แท่นประทบัตรา 1 ช้ิน 
 -ถาดวางเอกสาร 
 -กระดาษทิชชู 
 - น ้ าด่ืมถงั 8 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                 

80.00                  
50.00                

220.00                
120.00                
180.00                  
70.00                  
50.00                

200.00                
255.00                
120.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

- 

  
 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
น ้ าด่ืมโฮมโปรดกัส์ 

  
                 

80.00                  
50.00                

220.00                
120.00                
180.00                  
70.00                  
50.00                

200.00                
255.00                
120.00  

  
 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
น ้ าด่ืมโฮมโปรดกัส์ 

  
                 

80.00                  
50.00                

220.00                
120.00                
180.00                  
70.00                  
50.00                

200.00                
255.00                
120.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

26 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.หนองคาย) 
 -น ้ าด่ืม  10 แกลอน 
 -น ้ าด่ืมแพค็  1 แพค็ 
 -ถุงด าใส่ขยะ  2  แพค็ 
 -กระดาษทิชชู 2 แพค็ 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

  
               

290.00                  
51.00                

138.00                
150.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  

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

  
               

290.00                  
51.00                

138.00                
150.00  

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

  
               

290.00                  
51.00                

138.00                
150.00  

 
 

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 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

27 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.นครราชสีมา ) 
 - น ้ าด่ืม 10 ลงั 
 - คลิปหนีบกระดาษ เล็ก    10 กล่อง 
 - คลิปหนีบกระดาษ กลาง 5 กล่อง 
 - หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4 กล่อง 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

  
               

730.00                  
90.00                

180.00             
1,400.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
ร้านภาคภูมิการคา้ 
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์

  
               

730.00                  
90.00                

180.00             
1,400.00  

  
 
ร้านภาคภูมิการคา้ 
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์

  
               

730.00                 
90.00                

180.00             
1,400.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

28 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.อุบลราชธานี ) 
 - ไส้แฟ้ม   1 แพค็ 
 - น ้ าด่ืมถว้ย  2 ลงั 
- แผน่ CD   3 หลอด 
 - ซองใส่แผน่ CD    1 แพค็ 
 - หมึกเติม Brother  2 อนั 

เฉพาะเจาะจง 
 

  
               

429.00                
218.00                 
720.00                
200.00             

1,000.00 

  
 

  -  
  -  
 -  

  -  
  - 

 
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
ร้านสยามคูณอนันต ์
ร้านสยามคูณอนันต ์
หจก.ดูคอมพิวเตอร์เซอร์วสิ 

  
               

429.00                
218.00                 
720.00                
200.00             

1,000.00 

 
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
ร้านสยามคูณอนันต ์
ร้านสยามคูณอนันต ์
หจก.ดูคอมพิวเตอร์เซอร์วสิ 

  
               

429.00                
218.00                 
720.00                
200.00             

1,000.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

29 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุจงัหวดัศรีสะเกษ ) 
 - น ้ าด่ืม 8 ลงั 
 - หลอดไฟยาว  6 หลอด 
 - กาวลาเทก็ซฺ TOA 2 อนั 
 - กระดาษA4 3 รีม 
 - จา้งท าความสะอาดสถานีฯ 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 

  
               

560.00                
222.00                  
30.00                

339.00                
600.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
บจ.มาลีธารทิพย ์ 
บจ.ศิริมหาชยัศรีสะเกษ 
บจ.ศิริมหาชยัศรีสะเกษ 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
นายจตุพล  พลภูเมือง 

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
บจ.มาลีธารทิพย ์ 
บจ.ศิริมหาชยัศรีสะเกษ 
บจ.ศิริมหาชยัศรีสะเกษ 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
นายจตุพล  พลภูเมือง 

  
               

560.00                
222.00                  
30.00                

339.00                
600.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

30 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.บุรีรัมย ์) 
 - น ้ าด่ืม 20 ลงั 
 - น ้ าใชอุ้ปโภค  6,000 ลิตร 
 - ค่าจา้งแม่บา้น 
 - ค่าจา้งรปภ. 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

  
               

300.00             
1,200.00             
4,000.00             
5,000.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
โรงผลิตน ้ า ทวีทิพย ์
นายภานุวฒัน์  เจริญรัมย ์
นางสาวกนกวรรณ  ไชยเตต ์
นายสมจิตร  กองสุข 

  
               

300.00             
1,200.00             
4,000.00             
5,000.00  

  
 
โรงผลิตน ้ า ทวีทิพย ์
นายภานุวฒัน์  เจริญรัมย ์
นางสาวกนกวรรณ  ไชยเตต ์
นายสมจิตร  กองสุข 

  
               

300.00             
1,200.00             
4,000.00             
5,000.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

31 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุอสมท จ.สุรินทร์ ) 
 - น ้ าด่ืมเปล่ียนขวด 4  ลงั 
 - ไมปั้ดฝุ่ น 
 - ค่าจา้งแม่บา้น 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

  
               

280.00                
139.00             

3,300.00              

  
 

  -  
  -  
  - 

  
 
บจ.เสริมสุข 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
นางสาวชญานิน  ทบัมะเริง 

  
               

280.00                
139.00             

3,300.00              

  
 
บจ.เสริมสุข 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
นางสาวชญานิน  ทบัมะเริง 

  
               

280.00                
139.00             

3,300.00              

 
 

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 

 - ค่าจา้งรปภ.  5,000.00   - นายยศ  มีธรรม 5,000.00 นายยศ มี ธรรม 5,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

32 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุจงัหวดัยโสธร ) 
 - น ้ าด่ืมถว้ย  2 ลงั 
 - กระดาษA4 1 กล่อง 
 - ไมก้วาด  1 ดา้ม 
 - ไมถู้พื้น  1  อนั 
 - แผน่ CD   3 หลอด 
 - ซองใส่แผน่ CD    1 แพค็ 
 - น ้ ามนัตดัหญา้   

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 

  
               

218.00                
540.00                
199.00                
229.00                
720.00                
200.00                
300.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
ร้านสยามคูณอนันต ์
ร้านสยามคูณอนันต ์
บมจ.ปตท. 

  
               

218.00                
540.00                
199.00                
229.00                
720.00                
200.00                
300.00  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
ร้านสยามคูณอนันต ์
ร้านสยามคูณอนันต ์
บมจ.ปตท. 

  
               

218.00                
540.00                
199.00                
229.00                
720.00                
200.00                
300.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

33 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุจงัหวดัชยัภูมิ ) 
 - กระดาษA4 1 กล่อง 
 - น ้ ายาลา้งจาน  1  แพค็ 
 - สเปรยป์รับอากาศ  2  กระป๋อง 
 - น ้ าด่ืมถว้ย  12 ถงั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

  
               

600.00                
100.00                
400.00                
240.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  

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

  
               

600.00                
100.00                
400.00                
240.00  

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

  
               

600.00                
100.00                
400.00                
240.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

34 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุจงัหวดัพงังา ) 
 - น ้ าด่ืม 8 ถงั 
 - กระดาษA4 3 รีม 
 - กาวแท่ง  3 แท่ง 
 - ลูกแม๊ก NO10 5 กล่อง 
 -กระดาษชาระ  2 แพค็ 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 

  
                 

96.00                
315.00                
195.00                  
40.00                

280.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
น ้ าด่ืมศรีศกัดา 
บจ.พงังาพลาซ่า 
บจ.พงังาพลาซ่า 
บจ.พงังาพลาซ่า 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
                 

96.00                
315.00                
195.00                  
40.00                

280.00  

  
 
น ้ าด่ืมศรีศกัดา 
บจ.พงังาพลาซ่า 
บจ.พงังาพลาซ่า 
บจ.พงังาพลาซ่า 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
                 

96.00                
315.00                
195.00                  
40.00                

280.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

35 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุจงัหวดัพทัลุง ) 
 - น ้ าด่ืม 25 ถงั 
 - กระดาษA4 1 กล่อง 
 - ฟิวเจอร์บอด 60X120  6 แผ่น 
 - ฟิวเจอร์บอด 120X240  1 แผน่ 
 - กาวยาง  2 กระป๋อง 
 - น ้ ามนัตดัหญา้   

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

  
               

300.00                
550.00                
330.00                
180.00                
150.00                
500.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
ร้านน ้ าด่ืมป่ินทิพยพ์านิช 
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์
หจก.ไทยออยล ์พทัลุง 

  
               

300.00                
550.00                
330.00                
180.00                
150.00                
500.00  

  
 
ร้านน ้ าด่ืมป่ินทิพยพ์านิช 
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์
หจก.ไทยออยล ์พทัลุง 

  
               

300.00                
550.00                
330.00                
180.00                
150.00 
500.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

36 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุจงัหวดัตรัง ) 
 - น ้ าด่ืม 20 ถงั 
 - ธงชาติ 60x90  3 ผนื 
 - ธงตราสัญญลกัษณ์ วปร. 60x90  3 ผนื 
 - น ้ ามนัตดัหญา้   

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

  
               

400.00                
180.00                
180.00                
500.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
ทบัเท่ียงตรังทิพย ์
หจก.ตรังซัพพลาย 
หจก.ตรังซัพพลาย 
หจก.ยิง่ทรัพยเ์จริญ 

  
               

400.00                
180.00                
180.00                
500.00  

  
 
ทบัเท่ียงตรังทิพย ์
หจก.ตรังซัพพลาย 
หจก.ตรังซัพพลาย 
หจก.ยิง่ทรัพยเ์จริญ 

  
               

400.00                
180.00                
180.00                
500.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

37 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุจงัหวดัยะลา ) 
 - ซองน ้ าตาล  A4  1 แพค 
 - แผน่ซีดี  2 กล่อง 
- ซองใสซีดี  2 กล่อง 

เฉพาะเจาะจง 
 

  
               

125.00                
580.00                 
200.00 

  
 

  -  
  -  

- 

 
 
หจก.ศูนยห์นงัสือคลงัวทิยา 
หจก.ศูนยห์นงัสือคลงัวทิยา 
หจก.ศูนยห์นงัสือคลงัวทิยา 

  
               

125.00                
580.00                 
200.00 

 
 
หจก.ศูนยห์นงัสือคลงัวทิยา 
หจก.ศูนยห์นงัสือคลงัวทิยา 
หจก.ศูนยห์นงัสือคลงัวทิยา 

  
               

125.00                
580.00                
200.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

38 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด 
(สถานีวทิย ุจงัหวดันครศรีธรรมราช) 
 - โพลียรีูเทนอุดรอย  2 หลอด 
 - เทปกาวบิทูเมน  2 หลอด 
 - จา้งอุดรอยร่ัวหลงัคา 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

  
               

478.00             
6,160.00             
2,000.00  

  
 

  -  
  -  
  -  

  
 
บจ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บจ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
นายสุภรัตน์  พุทธรัตน์ 

  
               

478.00             
6,160.00             
2,000.00  

  
 
บจ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บจ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
นายสุภรัตน์  พุทธรัตน์ 

  
               

478.00             
6,160.00             
2,000.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

39 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
( สถานีวทิย ุจงัหวดัสตูล ) 
 - ซองน ้ าตาล  A4  5 แพค 
 - กาวแท่ง  2 แพค็ 
 - เทปใส 2 แพค็ 
 - ถุงด า  2 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  1 แกลอน 
 - สเปรยฆ่์าเช้ือ   1 กระป๋อง 
 - ไมก้วาด  1 ดา้ม 
 - แปรงขดัห้องน ้ า  1 อนั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
               

250.00                  
78.00                

168.00                
295.00                
189.00                
125.00                  
89.00                  
79.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
               

250.00                  
78.00                

168.00                
295.00                
189.00                
125.00                  
89.00                  
79.00  

  
 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
               

250.00                  
78.00                

168.00                
295.00                
189.00                
125.00                  
89.00                  
79.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

40 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียง ภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก) 

เฉพาะเจาะจง  47,000.00    -  บมจ.ปตท. 4,700.00  บมจ.ปตท. 4,700.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

41 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียง ภาคเหนือตอนบน) 

เฉพาะเจาะจง 45,000.00    -  บมจ.ปตท. 45,000.00  บมจ.ปตท. 45,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง 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 

42 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสีย งภาคเหนือตอนล่าง) 

เฉพาะเจาะจง 35,000.00    -  บมจ.ปตท. 35,000.00  บมจ.ปตท. 35,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

43 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียง  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน) 

เฉพาะเจาะจง 39,820.00    -  บมจ.ปตท. 39,820.00  บมจ.ปตท. 39,820.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

44 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียง  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 

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

45 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ
(ศูนยบ์ริหารวทิยกุระจายเสียง  ภาคใตต้อนบน) 

เฉพาะเจาะจง    42,000.00    -  บมจ.ปตท. 42,000.00  บมจ.ปตท.   42,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

46 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียง  ภาคใตต้อนล่าง) 

เฉพาะเจาะจง 26,000.00    -  บมจ.ปตท.   26,000.00  บมจ.ปตท. 26,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
47 

ฝ่ายจัดซ้ือ 
จา้งท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 

 
เฉพาะเจาะจง 

                  
856.00  

   
-  

 
ร้าน คิว ปร้ินต้ิง แอนด ์บิสซิเนส 
ประชาสงเคราะห์ 

 
856.00 

 
ร้าน คิว ปร้ินต้ิง แอนด ์บิสซิเนส 
ประชาสงเคราะห์ 

 
856.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

48 จา้งท าตรายาง จ านวน 1 อนั เฉพาะเจาะจง             321.00    -  ร้าน คิว ปร้ินต้ิง แอนด ์บิสซิเนส 
ประชาสงเคราะห์ 

    267.50  ร้าน คิว ปร้ินต้ิง แอนด ์บิสซิเนส 
ประชาสงเคราะห์ 

267.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

49 จา้งท านามบตัร ผช.กก.ผอ.ใหญ่  
ส านกักลยทุธ์องคก์รและบริหารความเส่ียง  
พร้อมรายละเอียด จ านวน 100 ใบ 

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

50 จา้งท านามบตัร ผอ.ฝ่ายข่าวภูมิภาค  
พร้อมรายละเอียด จ านวน 100 ใบ 

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

51 จา้งท านามบตัร พร้อมรายละเอียด  
จ านวน 6 รายการ 

เฉพาะเจาะจง  3,210.00    -  หจก.ธรรกมลการพิมพ ์ 3,210.00  หจก.ธรรกมลการพิมพ ์ 3,210.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

52 จา้งท านามบตัร ผอ.ฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์
ภาพข่าว พร้อมรายละเอียด จ านวน 100 ใบ 

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

53 จา้งท านามบตัร ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ส านกั
โทรทศัน์ พร้อมรายละเอียด จ านวน 200 ใบ 

เฉพาะเจาะจง  1,070.00    -  หจก.ธรรกมลการพิมพ ์  1,070.00  หจก.ธรรกมลการพิมพ ์ 1,070.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

54 จา้งท านามบตัร ผช.กก.ผอ.ใหญ่  
ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
พร้อมรายละเอียด จ านวน 100 ใบ 

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



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

55 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบเคล่ือนท่ี  
ขนาดไม่ต ่ากวา่ 12.000 บีทีย ู 
จ านวน 6 เคร่ือง 

เฉพาะเจาะจง 138,030.00   138,030.00  บจ. อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ี 
บจ. อีคอน พลสั  
บจ. เอทอ๊ป พลสั  

 96,300.00 
102,720.00 
104,646.00  

บจ.อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ี  93,090.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี ง.003/2563 

56 จา้งลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ ์จ านวน 1 งาน 
 - โฆษณาการประชุมผูถื้อหุ้น จ านวน 3 วนั 
 - โฆษณางบการเงิน จ านวน 1 วนั 

เฉพาะเจาะจง 
 
 

 25,000.00              
15,000.00  

22,256.00              
11,128.00  

  
บจ. บูรพาทศัน์ (1999) 
บจ. บูรพาทศัน์ (1999) 

  
22,256.00               
11,128.00  

  
บจ. บูรพาทศัน์ (1999) 
บจ. บูรพาทศัน์ (1999) 

  
22,256.00                
11,128.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ใบสั่งจา้งเลขท่ี ท.044/2563 
ใบสั่งจา้งเลขท่ี ท.044/2563 

57 จา้งบริการใชพ้ื้นท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุ้น 
จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 150,000.00  126,000.00  บจ. ซี เอ ซี 126,000.00  บจ. ซี เอ ซี 126,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี ท.045/2563 

58 จา้งบ ารุงรักษาระบบบญัชีแยกประเภท
กองทุนสวสัดิการ จ านวน 1 งาน (ตั้งแต่วนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564) 

เฉพาะเจาะจง 9,630.00 9,630.00 บจ. ดอทลายน์  9,630.00 บจ. ดอทลายน์  9,630.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี ท.048/2563 

59 จดัซ้ือสายไมโครโฟน ชนิด 3 สาย  
รวมสายซีล รุ่น L-2T2S จ านวน 3 ขด 

เฉพาะเจาะจง 26,400.00  18,553.80  บจ. ทูซีบรอดคาส 18,553.80  บจ. ทูซีบรอดคาส  18,553.80  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

60 จดัซ้ือวสัดุส านกังานเขา้คลงั  
จ านวน 4 รายการ 

เฉพาะเจาะจง 36,365.02  36,365.02  ร้านอาทรพาณิชย ์
บจ. อุดมภณัฑม์าร์เก็ตต้ิง (2543) 

 29,887.24 
36,365.02  

ร้านอาทรพาณิชย ์ 29,887.24  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

61 จดัซ้ือหมึกหมึกพิมพแ์ละ DRUM (ชนิด
เทียบเท่า) ส าหรับเคร่ืองพิมพ ์ยีห่้อ 
BROTHER MFC-7470D จ านวน 2 รายการ 
 - หมึกพิมพ ์TONER TN-2280 
 - DRUM NICE DR-2255 

เฉพาะเจาะจง 
 
 

1,284.00  
  
  

  -  
  
  

  
 
 
บจ. ฮาวาดี 
บจ. ฮาวาดี 

  
                    
 

749.00                    
535.00  

  
 
 
บจ. ฮาวาดี 
บจ. ฮาวาดี 

  
 
                    

749.00                     
535.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

62 จา้งระบบการจดัประชุมผูถื้อหุ้น  
ประจ าปี 2563 จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 150,000.00  82,935.70  บจ.อินเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) 82,935.70  บจ.อินเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) 82,935.70  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี ท.049/2563 

63 จา้งท านามบตัร ผช.กก.ผอ.ใหญ่  
ส านกักฎหมายและการก ากบัดูแล  
พร้อมรายละเอียด จ านวน 100 ใบ 

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

64 จดัซ้ือหมึกพิมพส์ าหรับเคร่ือง Printer  
ยีห่้อ RICOH รุ่น Aficio SP จ านวน 10 ตลบั 

เฉพาะเจาะจง 56,624.40  56,624.40  บจ.ริโก ้(ประเทศไทย) 56,624.40 บจ.ริโก ้(ประเทศไทย) 56,624.40 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

65 จา้งท าตรายาง จ านวน 1 อนั เฉพาะเจาะจง   321.00    -  ร้าน คิว ปร้ินต้ิง แอนด ์บิสซิเนส 
ประชาสงเคราะห์ 

267.50  ร้าน คิว ปร้ินต้ิง แอนด ์บิสซิเนส 
ประชาสงเคราะห์ 

     267.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

66 จา้งท าตรายาง จ านวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง 856.00    -  ร้าน คิว ปร้ินต้ิง แอนด ์บิสซิเนส 
ประชาสงเคราะห์ 

  727.60  ร้าน คิว ปร้ินต้ิง แอนด ์บิสซิเนส 
ประชาสงเคราะห์ 

     267.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง 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 

67 จา้งพิมพใ์บเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี  
จ านวน 10,000 ชุด 

เฉพาะเจาะจง 13,375.00  13,375.00  บจ. ธนาเทพการพิมพ ์
หจก. พี เค อินเตอร์ฟอร์ม 

 16,050.00 
13,375.00  

หจก. พี เค อินเตอร์ฟอร์ม 13,375.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

68 จดัซ้ือสบู่เหลว จ านวน 96 กล่อง  
(ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2563- 30 มิถุนายน 2564) 

เฉพาะเจาะจง 95,600.00  95,529.60  หจก. เบอเดนซัพพลาย 94,502.40  หจก. เบอเดนซัพพลาย 94,502.40  คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาจะซ้ือจะขาย 
เลขท่ี 045/2563 

69 จา้งร้ือถอนสต๊ิกเกอร์และติดตั้งสต๊ิกเกอร์
แบบใหม่ บริเวณประตูลิฟต ์จ านวน 11 ตวั 

เฉพาะเจาะจง 26,750.00  25,894.00  บจ.โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป บจก.ดบัเบ้ิล พีต  25,894.00 
27,606.00  

บจ.โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป 25,894.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
70 

ส านักธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จา้งแกไ้ขทะลวงท่ออ่างลา้งมือ ชั้น 1  
อาคารปฏิบติัการ 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 

71 จา้งเปล่ียนชุดควบคุมปริมาณน ้ า ชั้น 6,5 
อาคารอ านวยการ1 

เฉพาะเจาะจง 6,955.00    -   บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า  6,955.00  บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า  6,955.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

72 จดัซ้ืออปุปกรณ์ซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี เฉพาะเจาะจง 9,715.60    -   บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 6,715.60 บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 9,715.60 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

73 จา้งซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี เฉพาะเจาะจง 31,832.50    -   บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 31,832.50 บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 31,832.50 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

74 จา้งซ่อมป้ัมบ่อน ้ าพุ หมายเลข 6 เฉพาะเจาะจง 19,153.00    -   บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า  19,153.00  บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า  19,153.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

75 จดัซ้ือเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
- พระบรมฉายาลกัษณ์,พานธูปเทียนแพ และ
เคร่ืองประดบัอ่ืนๆ 
- พระบรมฉายาลกัษณ์ 
- จดัหาอุปกรณ์ส่ิงจ าเป็น (ขา้วสาร-อาหารแห้ง) 
- จดัหาอุปกรณ์ส่ิงจ าเป็น (ขา้วสาร-อาหารแห้ง) 
- จดัหาอุปกรณ์ส่ิงจ าเป็น (ขา้วสาร-อาหารแห้ง) 
- จดัซ้ืออุปกรณ์ส่ิงจ าเป็น (ขา้วสาร-อาหารแห้ง) 

เฉพาะเจาะจง  40,500.00   -   
  
 
นางสาวประทีปทิพย ์วฒันาศิลากรณ์ 
  
บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์  
บมจ.สยามแม็คโคร 
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สหกรณ์ ๙ พฒันา จ ากดั 

  
  
          

15,120.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)             

4,130.20           
14,924.00             
3,967.00               

590.00 
1,440.00   

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
  
 
นางสาวประทีปทิพย ์วฒันาศิลากรณ์ 
  
บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์  
บมจ.สยามแม็คโคร 
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สหกรณ์ ๙ พฒันา จ ากดั 

  
  
          

15,120.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)             

4,130.20           
14,924.00             
3,967.00               

590.00  
1,440.00 

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

76 จดัจา้งผกูผา้ประดบัสีม่วง-ขาว เน่ืองโอกาส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

เฉพาะเจาะจง 12,000.00   -  นางธนิดา กุลหิรัญกนก 12,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นางธนิดา กุลหิรัญกนก 12,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

77 จดัซ้ืออุปกรณ์ส่ิงจ าเป็น (ขา้วสาร-
อาหารแห้ง) 
 - ขา้วสาร นม บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
 - ขนม 
 - ขนม 
 - ปลากระป๋อง 
 - ถุงพลาสติก ขนาด 20x30 น้ิว 
 - ริบบ้ินสีม่วง 
 

เฉพาะเจาะจง   29,400.00   -    
 
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 
สหกรณ์ ๙ พฒันา จ ากดั 
บจ.ไฮคิวผลิตภณัฑอ์าหาร  
บมจ.สยามแม็คโคร 
นายปรีชา มดักาฑรั์น 

  
          

14,212.00             
2,068.00                

600.00             
9,300.00             
1,026.00             
1,920.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
 
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 
สหกรณ์ ๙ พฒันา จ ากดั 
บจ.ไฮคิวผลิตภณัฑอ์าหาร 
บมจ.สยามแม็คโคร 
นายปรีชา มดักาฑรั์น 

  
          

14,212.00             
2,068.00                

600.00             
9,300.00             
1,026.00             
1,920.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
78 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ MCOT Cares U  

จ านวน 200 ดวง 
เฉพาะเจาะจง 1,000.00   -  บจ.แกรนดพ์อ้ยท ์ 856.00  บจ.แกรนดพ์อ้ยท ์ 856.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

79 จดัซ้ือกระดาษช าระแบบมว้น และแบบแผน่ เฉพาะเจาะจง 2,000.00   -  บมจ.สยามแม็คโคร 1,980.00  บมจ.สยามแม็คโคร 1,980.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

80 จดัซ้ือสารเคมีปรับสภาพน ้ าระบบ Chiller 
watwer cooled อาคารปฏิบติัการ 

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

81 จา้งเปล่ียนชุดควบคุมปริมาณน ้ า ชั้น 6,5 
อาคารอ านวยการ1 

เฉพาะเจาะจง 6,955.00  6,955.00  บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า   6,955.00  บจ.เจษฎากรการไฟฟ้า  6,955.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

82 จา้งตดัแต่งตน้ไมใ้หญ่ ตน้ตาล  
พร้อมขนท าลาย จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 62,060.00  62,060.00  บจ.ช่อมาลีการ์เดนเนอร์    62,060.00  บจ.ช่อมาลีการ์เดนเนอร์  62,060.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
83 

ส านักทรัพยากรมนุษย์ 
จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง ของงานบริการ
ยานพาหนะส่วนกลาง 

 
เฉพาะเจาะจง 

                   
136,401.00  

                    
136,401.00  

 
บมจ. ปตท  

 
136,4010.00 

 
บมจ. ปตท  

          
77,080.43  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ใบสั่งซ้ือเลขท่ี76/2563 

 
84 

ส านักวิศวกรรมโครงข่าย 
จา้งตดัตน้ไมต้ามแนวระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูงฯ (สถานีฯ จ.นครศรีธรรมราช) 

 
เฉพาะเจาะจง 

            
4,820.00  

            
4,820.00  

 
นายวชัรินทร์ แซ่อ้ืง 

            
4,820.00  

 
นายวชัรินทร์ แซ่อ้ืง 

            
4,820.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

85 จดัซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ (ศูนยว์ิศวกรรมภาคเหนือ) เฉพาะเจาะจง     2,490.00  2,490.00  บจ.ซ๊ีด ซีเอ็ม 2,490.00 บจ.ซ๊ีด ซีเอ็ม 2,490.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

86 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 3 รายการ  
(ศูนยฯ์ กรุงเทพฯ) 
- ค่าส่งอุปกรณ์เคร่ืองส่งฯ ดิจิตอล 
- ค่าส่งอุปกรณ์เคร่ืองส่งฯ ดิจิตอล 
- ค่าส่งอุปกรณ์เคร่ืองส่งฯ ดิจิตอล 

เฉพาะเจาะจง 665.00    665.00    
 
บจ. เคอร่ี เอ็กเพรส (ประเทศไทย) 
บจ. เคอร่ี เอ็กเพรส (ประเทศไทย) 
บจ. เคอร่ี เอ็กเพรส (ประเทศไทย) 

  
               

430.00                
205.00                  
30.00  

  
 
บจ. เคอร่ี เอ็กเพรส (ประเทศไทย) 
บจ. เคอร่ี เอ็กเพรส (ประเทศไทย) 
บจ. เคอร่ี เอ็กเพรส (ประเทศไทย) 

  
               

430.00                
205.00                  
30.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

87 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 5 รายการ  
(สถานีฯ จ.ประจวบคีรีชันธ์) 
- เทสโกน้ ้ าด่ืมฯลฯ 
- มาจิคลีนน ้ ายาฯลฯ 
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4ฯ 
- แพคเทค็กาวฯ 
- ธงชาติ 60x90ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 2,416.00  2,416.00    
 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
ร้าน อุ่นรุ่งกิจ 

  
            

1,050.00                
562.00                
224.00                
250.00                
330.00  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
ร้าน อุ่นรุ่งกิจ 

  
            

1,050.00                
562.00                
224.00 
250.00                
330.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

88 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 5 รายการ  
(สถานีฯ จ.สิงห์บุรี) 
- สิงห์น ้ าด่ืม  
- กระดาษถ่ายเอกสารฯ 
- ซองน ้ าตาลขยายขา้งฯลฯ 
- เหยือ่ก าจดัหนูสติน 40 กรัมฯลฯ 
- N male connector ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 3,095.50   3,095.50    
 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. คลงัวิทยาศึกษา 
บจ. คลงัวิทยาศึกษา 
ไชยแสงดีพาร์ทเมน้ทส์โตร์ 
ว ีพี คอมมิวนิเคชัน่ 

  
               

380.00                
736.00                
231.50                
490.00             

1,258.00  

  
 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. คลงัวิทยาศึกษา 
บจ. คลงัวิทยาศึกษา 
ไชยแสงดีพาร์ทเมน้ทส์โตร์ 
ว ีพี คอมมิวนิเคชัน่ 

  
               

380.00                
736.00                
231.50                
490.00             

1,258.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

89 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 3 รายการ (สถานีฯ จ.สระแกว้) 
- น ้ าด่ืมถงัใส ขนาด 20 ลิตร 
- เบลล ์กระดาษช าระฯ 
- ไมก้วาดทางมะพร้าว 

เฉพาะเจาะจง  3,202.50   3,202.50   
 หจก. คเณศเวชภณัฑ ์
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ 

  
1,444.50 
1,322.00 

436.00 

  
หจก. คเณศเวชภณัฑ ์
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ 

  
1,444.50 
1,322.00 

436.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

90 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 5 รายการ (สถานีฯ จ.ระยอง) 
- BUGERA Amplifier Tube, White 12Ax7  
- เป็ดมิสเตอร์มสัเซิลโปรฯลฯ 
- กล่องรับสัญญาณดิจิตอล Aconatic 
- Mikrotik RB941-2nD-TC hAP Lite-TC 
- น ้ าด่ืม 

เฉพาะเจาะจง 5,770.00  5,770.00    
บจ. บางกอกโฮแล็บ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
หจก. ใตฟ้้า ซิต้ี 
บจ. ไมโครติค (ประเทศไทย) 
สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระนอง จก. 

  
3,852.00                

145.00                
690.00                
963.00                
120.00  

  
บจ. บางกอกโฮแล็บ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
หจก. ใตฟ้้า ซิต้ี 
บจ. ไมโครติค (ประเทศไทย) 
สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระนอง จก. 

  
3,852.00               

145.00                
690.00                
963.00                
120.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

91 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 3 รายการ (สถานีฯ จ.ตราด ) 
- น ้ ายาลา้งจาน, กระดาษช าระ,  
ซิลทอกแนทเซอกาด, มาจิคลีนห้องน ้ า 
- งานเก็บขยะ 
- น ้ าด่ืม 

เฉพาะเจาะจง  947.00      947.00    
บมจ.สยามแม็คโคร 
 
ส านกังานเทศบลต าบลเชาสมิง 
ร้านสุทธิโชค 

  
537.00  

                 
50.00                

360.00  

  
บมจ.สยามแม็คโคร 
 
ส านกังานเทศบลต าบลเชาสมิง 
ร้านสุทธิโชค 

  
 537.00  

                 
50.00                

360.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

92 จา้งก าจดัวชัพืช (แผนกซ่อมบ ารุง  
ศูนยฯ์ กลางและตะวนัออก) 

เฉพาะเจาะจง  900.00  900.00  นางล าจวน ธญัญเจริญ 900.00  นางล าจวน ธญัญเจริญ 900.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

93 จดัซ้ือท่อพีวซีี (ศูนยว์ศิวกรรมภาคใต)้ เฉพาะเจาะจง 1,098.00   1,098.00  บจ. หัวถนน(สุราษฏร์ธานี) 1,098.00  บจ. หัวถนน(สุราษฏร์ธานี) 1,098.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
94 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองตดัหญา้

(สถานีฯ จ.ระนอง) 
เฉพาะเจาะจง 200.00  200.00  บจ. เทพศิรินทร์ 200.00  บจ. เทพศิรินทร์ 200.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

95 จดัซ้ือส่ิงของ (สถานีฯ จ.สุราษฏร์ธานี) 
- แอสเซนต(์ยาก าจดัปลวก) 
- ค่าบริการส่งอุปกรณ์เคร่ืองส่งวทิย(ุรถตู)้ 
- เทปกาวบิวทิว, อะคริลิคแลนด์ฯลฯ  
- เล่ือยโคง้ 

เฉพาะเจาะจง 2,113.00  2,113.00    
บจ. น าชยัเกษตร 
727 รถตูป้รับอากาศ 
บมจ. โฮม โปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
บางใหญ่เกษตรภณัฑ ์

  
550.00                
300.00             

1,083.00                
180.00  

  
บจ. น าชยัเกษตร 
727 รถตูป้รับอากาศ 
บมจ. โฮม โปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
บางใหญ่เกษตรภณัฑ ์

  
  550.00                

300.00             
1,083.00                

180.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

96 จดัซ้ือน ้ าด่ืม (สถานีฯ จ.ภูเก็ต) เฉพาะเจาะจง  150.00   150.00  บจ. ภูเก็ตน ้ าด่ืม    150.00  บจ. ภูเก็ตน ้ าด่ืม    150.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

97 จดัซ้ือส่ิงของ (สถานีฯ จ.ตรัง) 
- สายน ้ าดี, โครงเล่ือย, ก๊อกน ้ าลา้งพื้น,  
ใบเล่ีอย, น ้ ายาก าจดัปลวก 

เฉพาะเจาะจง 880.76  880.76    
บมจ. โฮม โปรดกัส์เซ็นเตอร์ 

  
880.76 

 
 บมจ. โฮม โปรดกัส์เซ็นเตอร์ 

 
 880.76 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

98 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ  
จ านวน 17 รายการ (สถานีฯ จ.พงังา ) 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถจกัรยานยนต ์
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถจกัรยานยนต ์
- ค่าขนส่ง 
- ค่าเช่ือมและขดุหลุมเทปูนเสา 
- เบรคเกอร์ 
- แผงพลาสติก 
- น ้ ามนัใส่เคร่ืองตดัหญา้ 
- เคเบ้ิลไทร์ 12" 
- เคเบ้ิลไทร์ 8" 
- โบเวอร์พร้อมสายไฟ 
- ปลัก๊พ่วง 
- ทรายหล่อ 
- ปูนชา้ง 
- หิน(ส าหรับก่อสร้าง) 
- ค่าบริการและค่าแรง 
- ค่าเปล่ียนล่อฟ้าแรงต ่า 
- ค่าฉีดยาฆ่าหญา้ 

เฉพาะเจาะจง  14,995.92   14,995.92    
 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
สุนทร อีเล็คโทรนิคส์ 
นายธีระวฒัน์ เพช็รโมลี 
แสงสวสัด์ิพาณิชย ์
แสงสวสัด์ิพาณิชย ์
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
สุนทร อีเล็คโทรนิคส์ 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
บจ. จินตนาคา้วสัดุก่อสร้าง 
บจ. จินตนาคา้วสัดุก่อสร้าง 
บจ. จินตนาคา้วสัดุก่อสร้าง 
การไฟฟ้าภูมิภาคตะกัว่ป่า 
การไฟฟ้าภูมิภาคตะกัว่ป่า 
นายอ าพร  สัมเมือง 

  
               

150.00                
150.00 
150.00             

3,000.00               
128.40                  
53.50                

120.00                
128.40                  
69.55             

1,465.90                
363.80                
374.50                
327.42                
481.50                
321.00             

7,111.95                
600.00                  

  
 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
สุนทร อีเล็คโทรนิคส์ 
นายธีระวฒัน์ เพช็รโมลี 
แสงสวสัด์ิพาณิชย ์
แสงสวสัด์ิพาณิชย ์
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
สุนทร อีเล็คโทรนิคส์ 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
สุนทร อีเล็คโทรนิคส์ 
หจก. แสงชยั เทคนิคอล 
บจ. จินตนาคา้วสัดุก่อสร้าง 
บจ. จินตนาคา้วสัดุก่อสร้าง 
บจ. จินตนาคา้วสัดุก่อสร้าง 
การไฟฟ้าภูมิภาคตะกัว่ป่า 

  
               

150.00                
150.00  
150.00             

3,000.00                
128.40                  
50.00                

120.00                  
53.50                

120.00                
128.40                  
69.55             

1,465.90               
363.80                
374.50               
327.42                
481.50                
321.00                 

 
 

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

 
 

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

99 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 4 รายการ  
(สถานีฯ จ.สงขลา) 
- น ้ ายาท าความสะอาดฯ 
- โครงคอยล์ร้อนแอร์ฟูจิมิชิ 
- แก๊สหุงตม้(แอลพีจี)ใชส้ าหรับเคร่ืองเช่ือมฯ 
- น๊อตหัวกลม+สกรู 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

11,944.39  
  
  
  
  

11,944.39  
  
  
  
  

  
 
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์ 
บจ. นิวก่ีเอ็นจิเนียร่ิง 
หจก. หาดใหญ่ อานนท ์
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์ 

  
            

1,794.00             
6,548.59                

104.00             
3,497.80  

  
 
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์ 
บจ. นิวก่ีเอ็นจิเนียร่ิง 
หจก. หาดใหญ่ อานนท ์
บจ. เมกาโฮม เซ็นเตอร์ 

  
            

1,794.00             
6,548.59                

104.00             
3,497.80  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

100 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 6 รายการ  
(สถานีฯ จ.สงขลา) 
- TONER-REฯ 
- ค่าส่งอุปกรณ์เคร่ืองส่งฯ 
- ท่อมอ้นทองแดงฯ 
- เตา้รับคู่+กราวด์ฯ 
- SATA-III(3Y) 
- LI-HGL8AH-12 

เฉพาะเจาะจง 10,775.94   10,775.94    
 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 
บจ. เคอร่ี เอ็กเพรส (ประเทศไทย) 
บจ. นิวก่ีเอ็นจิเนียร่ิง 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 
บจ. ศูนยร์วมแบตเตอร่ี 

  
               

730.00                
660.00             

3,883.94             
1,712.00             
2,810.00                

980.00  

  
 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 
บจ. เคอร่ี เอ็กเพรส (ประเทศไทย) 
บจ. นิวก่ีเอ็นจิเนียร่ิง 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 
บจ. ศูนยร์วมแบตเตอร่ี 

  
               

730.00                
660.00             

3,883.94             
1,712.00             
2,810.00                

980.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

101 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 11 รายการ  
(สถานีฯ จ.นครราชสีมา) 
- ตวัตั้งเวลาแบบเขม็ 
- ซองเนต 9*12 
- ซิลจมัโบก้ระดาษช าระ 
- กระดาษถ่ายเอกสารฯ 
- ใบกอ้นเขียว 
- มาจิคลีน 
- เป็ดสูตรขจดัคราบ 
- ม็อบคอ๊ดตอล 3M 
- ถุงขยะสีด า 
- กอ้นดบักล่ิน 
- ไมก้วาดดอกหญา้ 

เฉพาะเจาะจง 1,517.00  1,517.00    
 
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
               

300.00                
209.00                  
48.00                

178.00                  
89.00                  
99.00                  
49.00                

165.00                
110.00                
132.00                
138.00  

  
 
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

  
               

300.00                
209.00                  
48.00                

178.00                  
89.00                  
99.00                  
49.00                

165.00                
110.00                
132.00                
138.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
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 

102 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 7 รายการ  
(สถานีฯ จ.มุกดาหาร) 
- น ้ าด่ืม 
- น ้ ายาประสานท่อ 
- ขอ้งอ 45 
- ขอ้งอ 90 
- ขอ้ต่อสามทาง 
- ก๊ิบจบัท่อ 
- ท่อ PVC 2" 

เฉพาะเจาะจง     784.00   784.00    
 
บมจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 

  
               

336.00                
135.00                  
40.00                  
26.00                  
34.00                  
35.00                

178.00  

  
 
บมจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 

  
               

336.00               
135.00                 
40.00                  
26.00                  
34.00                  
35.00                

178.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

103 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 10 รายการ  
(สถานีฯ จ.ขอนแก่น) 
- กระดาษช าระฯลฯ  
- น ้ าด่ืมประเภทถงัเพชร 
- แก๊สโซฮอล ์91 (ใส่เคร่ืองตดัหญา้) 
- ค่าเก็บขยะมูลฝอย 
- ประแจขนัน๊อตล็อคฯ 
- ไขควงวดัไฟฯ 
- ตูก้นัน ้ าพลาสติกฯ 
- หลอดนีออน LEDฯ 
- ค่าส่งพสัดุ 
- ป้ายไวนิล ขนาด 180x250 cm 

เฉพาะเจาะจง 5,190.13   5,190.13    
 
บจ. ดูโฮม 
บจ. น ้ าแข็โคโรลิส 
หจก. ขอนแก่นชยัเสรี 
อบต. โคกสี 
บจ. ดูโฮม 
ร้านไพศาลอีเล็คโทนิคส์ 
บจ. กรีนเวลิด์รีไซเคิล 
บจ. ดูโฮม 
บจ. เคอร่ีเอ็กซ์เพรส 
ร้านเออิงคเ์จก็ 

  
               

453.00                
900.00                
100.00                  
50.00                

209.00                
240.75                
849.58  

1,150.00                
660.00                
577.80             

  
 
บจ. ดูโฮม 
บจ. น ้ าแข็โคโรลิส 
หจก. ขอนแก่นชยัเสรี 
อบต. โคกสี 
บจ. ดูโฮม 
ร้านไพศาลอีเล็คโทนิคส์ 
บจ. กรีนเวลิด์รีไซเคิล 
บจ. ดูโฮม 
บจ. เคอร่ีเอ็กซ์เพรส 
ร้านเออิงคเ์จก็ 

  
               

453.00                
900.00                
100.00                  
50.00                

209.00                
240.75                
849.58  

1,150.00                
660.00                
577.80             

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

104 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ  
(สถานีฯ จ.อุบลฯ) 
- ฝักบวัห้องน ้ าฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 1,359.97  1,359.97   
 
หจก. อุบลอนนัตพ์านิช 

 
 

1,359.97  

 
 
หจก. อุบลอนนัตพ์านิช 

 
 

 1,359.97  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
105 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 3 รายการ (สถานีฯ จ.เลย) 

- ค่าส่งอุปกรณ์เคร่ืองส่งวิทยฯุ 
- สวทิซ์ป๊ัมน ้ า HITACHI 1.4-1.8 รู 3/8 

เฉพาะเจาะจง  1,020.00  1,020.00   บจ. เคอร่ี เอ็กเพรส (ประเทศไทย) 
บจ. เพื่อนช่างเลย 

 420.00 
600.00 

 บจ. เคอร่ี เอ็กเพรส (ประเทศไทย) 
บจ. เพื่อนช่างเลย 

 420.00 
600.00 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

106 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ  
(สถานีฯ จ.เชียงใหม่) 
- แก๊สโซฮอล ์95 

เฉพาะเจาะจง 300.00   -   
 
บจ. สุขมุเซอร์วสิ (00006) 

 
 

300.00 

  
 
บจ. สุขมุเซอร์วสิ (00006) 

 
 

 300.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
107 จดัซ้ือน ้ าด่ืม 25 ถงั (สถานีฯ จ.ตาก) เฉพาะเจาะจง 325.00  325.00  ร้านตากน ้ าทิพย ์2012   325.00  ร้านตากน ้ าทิพย ์2012       325.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง 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 

108 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 5 รายการ (สถานีฯ จ.สุโขทยั) 
- กระดาษ A4G. 5 
- ขวดใสสกรีนฯลฯ 
- หลอดนิออน 36 วตัตฯ์ลฯ 
- สายพ่วงแบตเตอร่ี 
- สีสเปรยฯ์ลฯ 

เฉพาะเจาะจง 2,469.50  2,469.50    
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
หจก. ศรีสุขวสุ 
บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
หจก. พ.เจริญภณัฑฯ์ 
มาลีวสัดุ 

  
648.00                
400.00                
581.00                
350.00                
490.50  

  
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
หจก. ศรีสุขวสุ 
บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
หจก. พ.เจริญภณัฑฯ์ 
มาลีวสัดุ 

  
648.00                
400.00                
581.00                
350.00                
490.50  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

109 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ  
(สถานีฯ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน) 
- จระเขเ้ฟล็กชิลส์ฯ 

เฉพาะเจาะจง 1,145.00  1,145.00   
 
หจก. ช่ืนชูไพรก่อสร้าง 

 
 

1,145.00  

 
 
หจก. ช่ืนชูไพรก่อสร้าง 

  
 

  1,145.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
110 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 4 รายการ  

(สถานีฯ จ.แม่ฮ่องสอน) 
- น ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์91, แม็กซ์สปิด 4T (1L) 
- เบตาดีน, เคาร์เตอร์เพนฯ 
- ผงซักฟอก, ลูกเหม็น, ถุงขยะด าแบบหนาฯลฯ 
- น ้ าด่ืม 

เฉพาะเจาะจง   2,480.00  2,480.00    
 
บจ. สุขมุเซอร์วสิ (00006) 
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
โรงน ้ าแขง็ เค.ที.สบาย 

  
               

610.00                
333.00             

1,297.00               
240.00  

  
 
บจ. สุขมุเซอร์วสิ (00006) 
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
โรงน ้ าแขง็ เค.ที.สบาย 

  
               

610.00                
333.00             

1,297.00                
240.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

111 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 4 รายการ (สถานีฯ จ.แพร่) 
- ชุดสายฉีดช าระ 
- กอ้นดบักล่ินในห้องน ้ าฯลฯ 
- กระดาษทิชชูฯลฯ 
- ลวดเสียบกระดาษฯ 

เฉพาะเจาะจง 2,536.00  2,536.00    
บจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
หจก. ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 

  
  398.00            

1,633.00                
195.00                
310.00  

  
บจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
หจก. ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 

  
  398.00             

1,633.00                
195.00                
310.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

112 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 4 รายการ (สถานีฯ จ.น่าน) 
- ซองน ้ าตาล Kaฯลฯ 
- เซนไดร์สเปรยน์ฯลฯ 
- น ้ ามนัใส่เคร่ืองตดัหญา้ แก๊สโซฮอล ์
- ใบมีดตดัหญา้ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 2,377.00    2,377.00    
บมจ. สยามแม็คโคร 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
หจก. เตง็ไตรรัตน์บริการ 
สนัน่การช่าง 

  
 721.00                
661.00                
300.00                
695.00  

  
บมจ. สยามแม็คโคร 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
หจก. เตง็ไตรรัตน์บริการ 
สนัน่การช่าง 

  
721.00               
661.00                
300.00                
695.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

113 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 3 รายการ  
(สถานีฯ จ.เชียงราย) 
- กระดาษช าระ 
- น ้ าด่ืมถงั 
- หางปลา, ปลอกหุ้ม, ฟิวส์ 

เฉพาะเจาะจง   1,437.00  1,437.00    
 
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. น ้ าแขง็-น ้ าด่ืมสากล (1900) 
หจก. สมบติัโฮมไอเดีย 

  
               

172.00                
225.00             

1,040.00  

  
 
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. น ้ าแขง็-น ้ าด่ืมสากล (1900) 
หจก. สมบติัโฮมไอเดีย 

  
               

172.00                
225.00             

1,040.00  

 
 

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 

114 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ  
(สถานีฯ จ.นครสวรรค)์ 
- เป็ดโปร, มาจิคลีนฯ 

เฉพาะเจาะจง 870.00   870.00  บจ. เทพสรรพสินคา้    870.00  บจ. เทพสรรพสินคา้      870.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

115 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 4 รายการ  
(สถานีฯ จ.เพชรบูรณ์) 
- รางปลัก๊ไฟฯลฯ 
- วกิซอลฯลฯ 
- ปุ๋ยชีวภาพ 
- เมเดอร์ลีนฯลฯ 
- สาย VCTฯลฯ 
- กล่องดิจิตอลTฯลฯ 
- น ้ าด่ืม 

เฉพาะเจาะจง   11,236.00  11,236.00    
 
บจ. อมรศูนยร์วมอะไหล่ฯ 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เกต 
ร้านคา้พนธ์พานิช 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ร้านสหธรรมฯ 
ร้านฟิวเจอร์เทคนิค 
หจก. น ้ าร้อน มีเร่ 

  
               

978.00                
835.00                
920.00                
598.00             

3,615.00             
4,050.00                

240.00  

  
 
บจ. อมรศูนยร์วมอะไหล่ฯ 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เกต 
ร้านคา้พนธ์พานิช 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ร้านสหธรรมฯ 
ร้านฟิวเจอร์เทคนิค 
หจก. น ้ าร้อน มีเร่ 

  
               

978.00                
835.00                
920.00                
598.00             

3,615.00             
4,050.00                

240.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

116 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ จ.ล าปาง) 
- เกจวดัน ้ ายาแอร์พร้อมสาย 
- มอเตอร์ 1/4 

เฉพาะเจาะจง 1,702.30   1,702.30   
 ช. เคร่ืองเยน็ 
บจ. ชุมพลเทรดด้ิง 

 
 750.00 
952.30 

 
 ช. เคร่ืองเยน็ 
บจ. ชุมพลเทรดด้ิง 

 
 750.00 
952.30 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

117 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ จ.สุรินทร์) 
- LASUPRINT Cannon326ฯ 

เฉพาะเจาะจง 750.00        750.00  หจก.เหลืองพฒันา(สนญ.) 750.00  ช. เคร่ืองเยน็        750.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
 

 


