
“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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 านักกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

จดัซ้ือ SSL Certificate สาํหรับใชง้านกบั 
Website Wham.asia จาํนวน 1 รายการ 
(ระยะเวลา 1 ปี) 

 
ตกลงราคา 

 
5,885.00  

 
5,885.00  

 
บจ. เอเน็ต  

 
5,885.00  

 
บจ. เอเน็ต  

 
5,885.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

 
2 

ส านักการตลาด 
จา้งซักมาสคอต 

 
ธุรกิจ 

                   
8,291.08 

(ไม่มีภาษีฯ)  

                     
8,291.08  

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
ร้านมาสคอตสะอาด 

                    
8,291.08  

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
ร้านมาสคอตสะอาด 

                         
8,291.08  

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

 
3 

ส านักข่าวไทย 
จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ 
รถดาวเทียม SNG (ทาํข่าว จ.พิจิตร 
พิษณุโลก วนัท่ี 18-20 มิถุนายน 2563 

 
ตกลงราคา 

  
10,000.00  

 
 -  

 
หจก.เอสโซ่ พรพระนเรศ 
บจ.ทรรศนพรพรหม  
บจ.พยงคปิ์โตรเลียม 
บจ.พนัธ์เจริญกรุ๊ป 

 
1,330.00             
1,620.00                

960.00                
850.00  

 
หจก.เอสโซ่ พรพระนเรศ 
บจ.ทรรศนพรพรหม  
บจ.พยงคปิ์โตรเลียม 
บจ.พนัธ์เจริญกรุ๊ป 

 
1,330.00             
1,620.00                

960.00                
850.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

4 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ ตกลงราคา 1,300.00  -  บมจ. ปตท. นํ้ ามนัและการคา้ปลีก 1,300.00 บมจ. ปตท. นํ้ ามนัและการคา้ปลีก 1,300.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
5 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ ตกลงราคา 1,000.00  -  หจก.ตรัง เอสพี ปิโตรเลียม 1.000.00 หจก.ตรัง เอสพี ปิโตรเลียม 1,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
6 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์เดือนมิถุนายน 2563 ตกลงราคา 1,950.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 
1,950.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 
นายวิศณุ เอมโอช 1,950.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 
นายวิศณุ เอมโอช 1,950.00  

(ไม่มีภาษีฯ) 
คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
7 

ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 
จา้งพิธีกรรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน  
(แพร พิมพล์ดา) ระยะเวลาประมาณตั้งแต่
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2563 

 
ธุรกิจ 

                
303,666.00  

                
303,666.00  

 
บจ.ซิสเตอร์ ซิสเตอร์ 

             
303,666.00  

 
บจ.ซิสเตอร์ ซิสเตอร์ 

              
303,666.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ใบสั่งจา้งเลขท่ี 083/2563 

8 จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง  
(ชมพู่ ธณัยสิ์ตา) เดือนมิถุนายน 2563 

ตกลงราคา 94,160.00  94,160.00  บจ.บีพี อโฟร์ไดท ์ 94,160.00  บจ.บีพี อโฟร์ไดท ์ 94,160.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 084/2563 

9 จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง และตก
มนัส์บนัเทิง สุดสัปดาห์ (บุ๋ม ปนดัดา) 
เดือนมิถุนายน 2563 

ตกลงราคา 154,080.00  154,080.00  บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด์  154,080.00  บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด์ 154,080.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 085/2563 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

10 จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง  
(แพท ณปภา) เดือนมิถุนายน 2563 

ตกลงราคา 21,400.00  21,400.00  บจ.มหาร่ํารวย 21,400.00  บจ.มหาร่ํารวย 21,400.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 086/2563 

11 จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง สุดสัปดาห์ 
(แพท ณปภา) เดือนมิถุนายน 2563 

ตกลงราคา 42,800.00   42,800.00  บจ.มหาร่ํารวย 42,800.00  บจ.มหาร่ํารวย 42,800.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 087/2563 

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

ตกลงราคา 
 
 
 

  
              
 
 

       1,000.00                     
3,500.00  

  

  
               
       
 

1,000.00                     
3,500.00  

  

  
 
 
 
บมจ.ซีพี ออลล ์
นายสมยศ ปัทมะ 
  

  
         
 
                

700.00                  
2,700.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
 
 
 
บมจ.ซีพี ออลล ์
นายสมยศ ปัทมะ 
  

  
              
 
            

700.00                   
2,700.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
13 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และจดัจา้งบริการ ในการ

ผลิตสารคดีสั้น "สืบสานตาํนานศิลปิน
พื้นบา้น" ในเดือนมิถุนายน 2563 
- จา้งบริการเช่ารถยนต ์
  
- จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ 
- จดัซ้ือของท่ีระลึก 
  
  

ตกลงราคา 
 
 
 
 
 
 

  
              
 

       7,500.00   
                    

7,500.00  
                    

5,000.00  

  
                  
 

   7,500.00   
                    

7,500.00  
                    

5,000.00  
 

  
 
 
นายพยนต ์หม่ืนคาํแสน 
  
สถานีบริการสวสัดิการ กองบิน 41 
บจ.สุวรรณชาด   
ร้านภทัรพฒัน์ 
 
 ร้านโครงการหลวง สาขาถนนสุเทพ (10) 

  
               
 

   1,400.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)                    

330.00                       
40.00                     

139.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

78.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

  
 
 
นายพยนต ์หม่ืนคาํแสน 
  
สถานีบริการสวสัดิการ กองบิน 41 
บจ.สุวรรณชาด   
ร้านภทัรพฒัน์ 
 
ร้านโครงการหลวง สาขาถนนสุเทพ (10) 
  

  
                  
 

 1,400.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)                      

330.00                        
40.00                      

139.00  
 (ไม่มีภาษีฯ) 

 78.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
 

14 
ส านักโทรทัศน์ 
จา้งแปลบทพร้อมพากยล์งเสียงเป็นภาษาไทย 
และมิกซ์เสียงพร้อมภาพ ภาพยนตร์จีนเร่ือง
ยาว (ซีรีย)์ 3 เร่ือง จาํนวน 107 ตอน 

 
ธุรกิจ 

 
1,282,288.00  

 
1,282,288.00  

 
บจ.เกรททีม ดิจิตอล 

 
1,282,288.00  

 
บจ.เกรททีม ดิจิตอล 

 
1,282,288.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
สัญญาจา้งเลขท่ี สท 

006/2563 (ทท 046/63) 

15 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดังานครบรอบ 
68 ปื บมจ.อสมท 

ตกลงราคา 25,000.00 25,000.00 บจ.แอล.เค.พลาสติก  
หสน.นายเล็ก ใจดี 
บจ. หนํ่าอา เทรดด้ิง  
บจ.ไอ.เจ.สยาม จาํกดั 

6,848.00 
8,560.00 
7,639.80 
1,496.00 

บจ.แอล.เค.พลาสติก  
หสน.นายเล็ก ใจดี 
บจ. หนํ่าอา เทรดด้ิง  
บจ.ไอ.เจ.สยาม จาํกดั 

6,848.00 
8,560.00 
7,639.80 
1,496.00 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

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 

16 จา้งจดัหาผูด้าํเนินรายการวเิคราะห์ข่าวและ
สถานการณ์ (รายการกาแฟดาํ) 

ธุรกิจ 1,112,800.00  1,112,800.00   บจ.กาแฟดาํ  1,112,800.00   บจ.กาแฟดาํ  1,112,800.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาจา้งเลขท่ี 
สท 007/2563 

17 จา้งจดัหาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานและ 
ผูด้าํเนินรายการของรายการคุยรอบทิศ 

ธุรกิจ 1,112,800.00  1,112,800.00   บจ.กาแฟดาํ    1,112,800.00   บจ.กาแฟดาํ  1,112,800.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาจา้งเลขท่ี 
สท 008/2563 

18 จดัซ้ือพลาสติกเคลือบบตัร จาํนวน 4 แพค็ ตกลงราคา 1,791.99 1,791.99 บมจ. ซีโอแอล 1,791.99 บมจ. ซีโอแอล 1,791.99 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

19 จา้งผลิตรายการบนัเทิง (ศกัด์ิสิทธ์ิ  
คงกระพนั S3) 26 ตอน 

ธุรกิจ 6,955,000.00  6,955,000.00  บจ.ดี.ดอคคิวเมนทาร่ี  6,955,000.00  บจ.ดี.ดอคคิวเมนทาร่ี 6,955,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาจา้งเลขท่ี 
สท 009/2563 

20 เช่าลิขสิทธ์ิรายการสารคดีต่างประเทศ 
จาํนวน 8 เร่ือง ของบริษทั TVF Ltd. 

ธุรกิจ 1,590,600.00 1,590,600.00 บจ. TVF  1,590,600.00 บจ. TVF 1,590,600.00 เจา้ของลิขสิทธ์ิ 
รายเดียว 

ไม่มี 

21 จา้งตดัต่อรายการ 2 Gens Venture In Japan ตกลงราคา 25,000.00 25,000.00 นายภกัดี ธารานนท ์ 25,000.00 นายภกัดี ธารานนท ์ 25,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

22 จา้งตดัต่อรายการ 2 Gens Venture In Japan ตกลงราคา 20,000.00 20,000.00 นายภกัดี ธารานนท ์ 20,000.00 นายภกัดี ธารานนท ์ 20,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

23 เช่าจอLED ระบบแสงและระบบเสียงงาน
แถลงข่าว CSR Tollway contest 2020 

ตกลงราคา 60,000.00  60,000.00  บจ. เอ็มเอสมีเดีย เซ็นเตอร์  60000.00 บจ. เอ็มเอสมีเดีย เซ็นเตอร์  60,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

24 รายการบ่ายน้ีมีคาํตอบถ่ายสกู๊ปบ่ายน้ีมีอะไร 
จ.จนัทบุรี 
 - ค่าเช่าโดรน 
 - ค่าแกว้กาแฟเบญจรงค ์ของท่ีระลึก
วทิยากร 
 - ค่าผา้ทอสีพื้นและผา้ลาย 37 ช้ิน 
 - การ์ด ริบบ้ิน 

ตกลงราคา 61,220.00  -   
 
นายอรรถพล  บุญพฒัน์ 
พี่นอ้งเบญจรงค ์
 
เพชรแกว้ลบัแล 
บมจ.โรบินสัน 

  
 

5,350.00 
5,600.00 

 
30,200.00 

870.00 

  
 
นายอรรถพล  บุญพฒัน์ 
พี่นอ้งเบญจรงค ์
 
เพชรแกว้ลบัแล 
บมจ.โรบินสัน 

  
            

5,350.00             
5,600.00  

          
30,200.00                

870.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
25 

ส านักวิทยุ 
จา้งผูด้าํเนินรายการห้องรับแขกเดือน 
มิถุนายน 2563 

 
ตกลงราคา 

 
9,630.00  

 
9,630.00  

 
บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด ์ 

 
9,630.00  

 
บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด ์ 

 
9,630.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

26 กิจกรรมมหานครแฟมมิล่ี "ทาํบุญครบรอบ 16 ปี" 
 - จา้งผลิตแอลกอฮอลลฯ์ 
 - จา้งผลิตหนา้กากผา้ฯ 
  
 - จา้งออกแบบแบนเนอร์ 
  

ตกลงราคา 
 
 
 
 
 

  
       49,950.00          

10,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)           

12,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
49,950.00  

 - 
  

 - 
  

  
บจ.หมอนพพร 
นายชยัวฒัน์ สินพงศธ์ัญภคั 
  
นางสาวชาลิสา  พนัทปิว 
  

  
49,950.00           
10,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)           
12,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
บจ.หมอนพพร 
นายชยัวฒัน์ สินพงศธ์ัญภคั 
  
นางสาวชาลิสา  พนัทปิว 
  

  
49,950.00           
10,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)           
12,000.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

27 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือนมิถุนายน 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 
 

28 จดัซ้ือนํ้ าเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้าใชส้าํหรับ
ในห้องส่งออกอากาศ วทิย ุจ.แม่ฮองสอน   

ตกลงราคา 600.00  600.00  บจ. สุขมุเซอร์วสิ 600.00  บจ. สุขมุเซอร์วสิ  600.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

29 จา้งเปล่ียนแม๊กเนติกและกล่องสวิทช์เคร่ือง
ปรับอากาสในห้องเคร่ืองส่ง วทิย ุจ.อุทยัธานี 

ตกลงราคา 
 

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายชชัพิสิฐ  สัพทน 
  

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายชชัพิสิฐ  สัพทน 
  

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
 

30 จดัซ้ือสายนาํสญญาณ STUDIO เพื่อใชใ้น
การออกอากาศ สถานีวทิย ุจ.ศรีสะเกษ 

ตกลงราคา 8,250.00  8,250.00  บจ. ฮิปโป ออดิโอ เอาทเ์ล็ท  8,250.00  บจ. ฮิปโป ออดิโอ เอาทเ์ล็ท 8,250.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

31 จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศ ห้องออกอากาศ  
จ.พะเยา 

ตกลงราคา 
 

1,050.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

1,050.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายณัฐวุฒิ  สังขว์เิศษ 
  

  1,050.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายณัฐวุฒิ  สังขว์เิศษ 
  

 1,050.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 
 

32 จา้งประชาสัมพนัธ์กิจกรรมโครงการส่ือ
สร้างสรรคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหาตั้งครรภ์
ในวนัรุ่น ปีงบ 63 ของหน่วยงาน บา้นพกั
เด็กและครอบครัว จ.สุโขทยั 
 - จา้งผลิตคลิปวีดีโอ 
 
 - จา้งผลิตสปอต 
  

ตกลงราคา 
 
 
 

 15,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

  
  
  

 
 
 
          

13,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ)            

1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
 
 
นายณัฐพงศ ์ เรืองขาํ 
 
นายณัฐพงศ ์ เรืองขาํ 
  

  
           
 
 

13,500.00  
   (ไม่มีภาษีฯ) 

1,500.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
 
 
นายณัฐพงศ ์ เรืองขาํ 
 
นายณัฐพงศ ์ เรืองขาํ 
  

  
 
 
          

13,500.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

1,500.00 
 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

 
 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

33 จา้งซ่อมหมอ้แปลงไฟฟ้าห้องส่งวทิย ุ 
FM เขาฉลาก  จ.ชลบุรี 

ตกลงราคา 1,285.51  1,285.51  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,285.51  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,285.51  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

34 จดัซ้ือแบตเตอร์ร่ีในห้องเคร่ืองส่ง  
บนเขาสมองแคลง จ.พิษณุโลก 

ตกลงราคา 2,650.00  2,650.00  บจ.เสรียนต ์2552  2,650.00  บจ.เสรียนต ์2552  2,650.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

35 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับในอากาศห้องวิทย ุ 
จ.จนัทบุรี 

ตกลงราคา 1,425.00  1,425.00  ร้าน ตี๋ เซอร์วสิ   1,425.00  ร้าน ตี๋ เซอร์วสิ        1,425.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

36 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์120 ฉบบั ประจาํเดือน
มิถุนายน 2563 (สถานีวทิย ุFM 99 MHz) 

ตกลงราคา 1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

1,500.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช          1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช        1,500.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

37 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือนมิถุนายน 
2563 (สถานีวทิย ุFM 96.5 MHz) 

ตกลงราคา 1,100.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

1,100.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช  1,100.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช        1,100.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
38 

ฝ่ายจัดซ้ือ 
จดัซ้ือ External Hard Disk และ Flash Drive 
จาํนวน 4 รายการ 

 
ตกลงราคา 

 
69,200.00 

 
66,768.00 

 
บจ. โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  
บจ. ไมโคร ฟิวชัน่ (กรุงเทพ) 

 
66,768.00 
71,454.60 

 
บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  

 
66,768.00 

 
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 

39 จดัซ้ือหลอดไฟสตูดิโอ ยีห่้อ OSRAM 
จาํนวน 5 รายการ 
 - CP/85 5000 W.240V. G38 6x1 รุ่น 64805 
จาํนวน 5 หลอด 
 - CP/72 FTM 2000 W. 24 V. GY16 รุ่น 
64788 จาํนวน 6 หลอด 
 -  P2/12 1250 W. 240 V. R7S-15 รุ่น 64751 
จาํนวน 40 หลอด   
 - CP/73 FKK 2000 W. 240 V.G38 รุ่น 
64789 จาํนวน 6 หลอด 
 - MSD 230 W. R7 YODN จาํนวน 4 หลอด 

ตกลงราคา 
 
 
 
 
 

40,289.78  
  
  
  
  
  

  40,289.78  
  
  
  
  
  

  
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 

  
 

12,572.50 
 

4,449.06 
 

9,844.00 
 

4,949.82 
 

8,474.40 

  
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 
 
บจ.เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์โซลูชัน่ เอเชีย 

  
           

12,572.50  
             

4,449.06  
             

9,844.00  
             

4,949.82  
             

8,474.40  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
40 เช่าอาคารพาณิชยพ์ร้อมท่ีดินเพื่อเป็นท่ีตั้ง 

สถานีวทิย ุบมจ.อสมท  จ.พะเยา (ระยะเวลา 
21 เดือน ตั้งแต่ 1 กค. 63 - 31 มีค. 65) 

ตกลงราคา 210,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

210,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายอานนท ์ หัตถกิจวฒันา 210,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายอานนท ์ หัตถกิจวฒันา 210,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาเช่า เลขท่ี 043/2563 

41 จดัซ้ือ External Hard Disk ขนาด 1 TB 
พร้อมกระเป๋ากนักระแทก จาํนวน 6 ชุด 

ตกลงราคา 9,822.60 9,822.60 บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  
บจ. ไมโคร ฟิวชัน่ (กรุงเทพ)  

9,822.60 
10,593.00 
10,849.80 

บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 9,822.60 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

42 จดัซ้ือ External Hard Disk ขนาด 1 TB  
จาํนวน 6 อนั 

ตกลงราคา 9,166.40 9,166.40 บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  
บจ. ไมโคร ฟิวชัน่ (กรุงเทพ)  

9,166.40 
9,565.80 
9,758.40 

บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 9,166.40 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

43 จดัซ้ือ External Hard Disk และ Flash Drive 
จาํนวน 2 รายการ 

ตกลงราคา 17,000.00 16,692.00 บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  
บจ. ไมโคร ฟิวชัน่ (กรุงเทพ)  

13,064.70 
16,692.00 
17,259.10 

บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 13,064.70 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

44 จดัซ้ือ External Hard Disk ขนาด 1 TB  
จาํนวน 1 ตวั 

ตกลงราคา 1,775.00 1,519.40 บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  
บจ. ไมโคร ฟิวชัน่ (กรุงเทพ)  

1,519.40 
1,594.30 
1,612.40 

บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 1,519.40 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

45 จดัซ้ือแบตเตอร่ีกลอ้งข่าวโทรทศัน์  
จาํนวน 3 ชุด 

ตกลงราคา 140,325.00  134,595.30  บจ. สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์คอนซัลแทนท ์
บจ. ป่ินรังษี 

130,326.00 
141,561.00 

บจ. สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์คอนซัลแทนท ์ 130,326.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  
ท.050/2563 

46 จดัจา้งซ่อมระบบประปา อาคารปฏิบติัการ
ศูนยข่์าวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 

ตกลงราคา 31,000.00  31,000.00  หจก.พีพีย ูเฮา้ส์ 31,000.00 หจก.พีพีย ูเฮา้ส์ 31,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  
ท.051/2563 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

47 จา้งบริการผูท้าํหนา้ท่ีดูแลเส้ือผา้เคร่ือง 
แต่งกายผูป้ระกาศข่าวและพิธีกรรายการ
ต่างๆ ของ สาํนกัข่าวไทย (ระยะเวลา  
6 เดือน ตั้งแต่ 1 กค. 63 - 31 ธค. 63) 

ตกลงราคา 449,400.00 449,400.00 หจก. เคเค คอสตูม 449,400.00 หจก. เคเค คอสตูม 449,400.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาจา้ง เลขท่ี 044/2563 

48 จา้งผูดู้แลการประชามสัมพนัธ์ และจดัจา้ง
จดัหาพื้นท่ีโฆษณาในเวบ็ไซต ์Contest War 
โครงการ CSR Tollway Contest 2020 ของ 
บมจ.ทางยกระดบัดอนเมือง จาํนวน 2 งาน 
- จา้งผูดู้แลการประชามสัมพนัธ์ เพื่อจดัหา
ผูส่ื้อข่าวร่วมงาน และเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง จาํนวน 
ไม่นอ้ยกวา่ 10 ส่ือ จาํนวน 1 งาน 
- จา้งจดัหาพื้นท่ีโฆษณาในเวบ็ไซต ์Contest 
War ในรูปแบบ Banner ขนาด B1 จาํนวน  
1 คร้ัง (ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกนัยายน 2563) 
จาํนวน 1 งาน 

ตกลงราคา   
 
 
 

64,200.00 
 
 
 

4,815.00 
 

  
 
 
 

64,200.00 
 
 
 

4,815.00 

  
 
 
 
นายครรชิต  ผนินารี 
 
 
 
นายนภจร  ยนตรรักษ์ 
 
 
 

  
 
 
 

60,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 
 

4,500.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 

  
 
 
 
นายครรชิต  ผนินารี 
 
 
 
นายนภจร  ยนตรรักษ์ 

  
 
 
 

60,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 
 

4,500.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 
 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 

49 จดัจา้งบริการโทรศพัทส์าํหรับ Call Center 
จาํนวน 1 เลขหมาย พร้อมคู่สาย และ
ค่าใชจ่้ายส่วนเกินตามจริง 
- จดัจา้งบริการโทรศพัทส์าํหรับ Call Center 
จาํนวน 1 เลขหมาย พร้อมคู่สาย 
- ค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง (วงเงินประมาณ) 

ตกลงราคา   
 
 

6,420.00 
 

64,200.00 

  
 
 

6,420.00 
 

64,200.00 

  
 
 
บจ. โปรโทลคอล แอดวานซ์เซอร์วสิ 
 
บจ. โปรโทลคอล แอดวานซ์เซอร์วสิ 

  
 
 

6,420.00 
 

64,200.00 

  
 
 
บจ. โปรโทลคอล แอดวานซ์เซอร์วสิ 
 
บจ. โปรโทลคอล แอดวานซ์เซอร์วสิ 

  
 
 

6,420.00 
 

64,200.00 

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

50 
ส านักธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศอาคาร
ปฏิบติัการฯ 
 - อะไหล่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ZR72KC-TFD 
 - ไดเออร์ 053 S 

 
ตกลงราคา 

 
18,404.00  

 
18,404.00  

  
 
 
บจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020  
บจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020  

 
 

  
16,900.00                

300.00  

  
 
 
บจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020  
บจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020  

 
 

  
 16,900.00                

300.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

51 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 
อาคารปฏิบติัการฯ 
 - AEROTAPE AT-18230 1/8”x2”x30’ 
 - พีวซีีเทป ไม่มีกาว ขนาด 2” 
 - แคปท้ิว#2000 
 - นํ้ ายาไล่ระบบ F-11 
 - ยางหุ้มท่อ MAXFLEX ขนาด 9 mm. x 13 
mm. (1/2x3/8) 
 - ท่อทองแดงชนิดเส้น ขนาด 3/4” Type L 
 - ท่อทองแดงชนิดเส้น ขนาด 1/2” Type L 
 - ขอ้ต่อตรงทองแดง ขนาด 3/4” 
 - ขอ้ต่อตรงทองแดง ขนาด 1/2” 
 - ขอ้งอทองแดง 90 องศา ขนาด 3/4” 
 - ขอ้งอทองแดง 90 องศา ขนาด 1/2” 
 - ขอ้งอทองแดง 45 องศา ขนาด 3/4” 
 - ขอ้งอทองแดง 45 องศา ขนาด 1/2” 
 - ยางหุ้มท่อ MAXFLEX ขนาด 3434 
 - AEROSEAL ASE-819/7 700 GRAMS 

ตกลงราคา 19,934.10   19,934.10    
 
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
 
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์

  
               

340.00                
150.00                
430.00                
840.00                
200.00  

            
7,500.00             
4,380.00                

360.00                
260.00                
560.00                
360.00                
580.00                
390.00             

2,100.00                
180.00  

  
 
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
 
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์

  
               

340.00                
150.00                
430.00                
840.00                
200.00  

            
7,500.00             
4,380.00                

360.00                
260.00                
560.00                
360.00                
580.00                
390.00             

2,100.00                
180.00  

 
 

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 

52 จดัซ้ือสารเคมีปรับสภาพนํ้ า Chill water 
cooled อาคารทีวีและอะไหล่
เคร่ืองปรับอากาศ อาคารปฏิบติัการ 
 - เคมีป้องกนัและกาํจดัตะไคร่ 
 - เคมีป้องกนัและกาํจดัตะไคร่ 
 - อะไหล่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 
RH277VHAT 
 - อะไหล่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 
RH207VHET 
 - มอเตอร์คอยลเ์ยน็ ขนาด 1/10 แรงมา้ 

ตกลงราคา 19,046.00 19,046.00   
 
 
บมจ.เพอร์เฟค เคมีคลัแอนด ์เซอร์วสิ 
บมจ.เพอร์เฟค เคมีคลัแอนด ์เซอร์วสิ 
บจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020  
 
บจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020  
 
บจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020  

  
             
 

5,700.00             
2,850.00             
4,500.00  

            
3,300.00  

            
1,450.00  

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

  
        
 

     5,700.00             
2,850.00             
4,500.00  

            
3,300.00  

            
1,450.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
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 

53 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศอาคารอาคาร
ปฏิบติัการและอาคารสถานีโทรทศัน์  
 - สายไฟ THW 6mm. BL.R/100 
 - ท่อเหลือง PVC ขนาด 1” (คุณภาพ1) 
 - ต่อตรง เหลือง PVC 1” 
 - ขอ้งอ เหลือง PVC 1” 
 - แคลม้ประกบัหา 2” EMT 
 - รางตวัซี 
 - สีสเปรย ์(เทา) 
 - ท่อ PVC ½ ชั้น 8.5 TSD 
 - ต่อตรง  PVC 1/2” 
 - ขอ้งอ 1/2” 
 - กาวทาท่อ 250 กรัม นท. 
 - ขอ้ลด PVC 1” x ½” 
 - เทปพนัเกลียว 
 - ท่อพีวซีี 2  ชั้น13.5 TSD 
 - ลวดเงินเช่ือม HARRIS 0% 
 - Filter Drier ALCO EK-164S ½”S 
 - นํ้ ายาทาํความเยน็ R-22 (13.6 กก.) 
 - รางครอบท่อ KS SD99 
 - ยางหุ้มท่อ MAXFLEX ขนาด 3434 
 - ท่อทองแดง MMC 1/2”หนา #22 
 - อลูมิเนียม 
 - ยางหุ้มท่อ MAXFLEX ขนาด 3878 
 - น๊อตเกลียวปล่อย 
 - แคปท้ิว#800 
 - Magnetic Contractor FREZZER 2P 30A 
 - ขายาง 3” 
 - เบรคเกอร์ไทมเ์มอร์ RE22R1QCMU 

ตกลงราคา 17,737.39 17,737.39   
 
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
บจ.คลีนเอ็นเตอร์ไฟรส์ 

  
            

3,390.00             
1,176.00                

100.00                
280.00                
300.00                
108.00                
280.00                
180.00                  
40.00                

100.00                
140.00                  
20.00                  
54.00                

125.00                
340.00                
390.00             

1,900.00                
200.00                
840.00             

1,340.00                
120.00                
350.00                  
54.00                

250.00                
250.00                  
50.00             

2,100.00  

  
 
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
หจก.นานาอีควปิเมน้ท ์
บจ.คลีนเอ็นเตอร์ไฟรส์ 

  
            

3,390.00             
1,176.00                

100.00                
280.00                
300.00                
108.00                
280.00                
180.00                  
40.00               

100.00                
140.00                  
20.00                  
54.00                

125.00                
340.00                
390.00             

1,900.00                
200.00                
840.00             

1,340.00                
120.00                
350.00                  
54.00                

250.00                
250.00                  
50.00             

2,100.00  

 
 

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 
54 

ส านักวิศวกรรมโครงข่าย 
จา้งซ่อม PA จาํนวน 1 รายการ  

 
ตกลงราคา 

  
13,696.00  

 
 13,696.00  

 
STRONG ENGINEERING AND 
CONSULTANT CO LTD (สนญ) 

 
 13,696.00  

 
STRONG ENGINEERING AND 
CONSULTANT CO LTD (สนญ) 

 
13,696.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

55 จา้งซ่อม PA จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา  14,445.00   14,445.00  STRONG ENGINEERING AND 
CONSULTANT CO LTD (สนญ) 

 14,445.00  STRONG ENGINEERING AND 
CONSULTANT CO LTD (สนญ) 

 14,445.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

56 จา้งซ่อมไฟหัวกลอ้ง จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา   15,247.50     15,247.50   บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย   15,247.50   บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย  15,247.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

57 จดัซ้ืออะไหล่ SWITCHER จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา  16,799.00   16,799.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย  16,799.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย  16,799.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

58 จดัซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ตดัต่อ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา  9,180.60   9,180.60  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  9,180.60  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 9,180.60  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

59 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ตดัต่อ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา  19,099.50   19,099.50  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  19,099.50  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 19,099.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

60 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ตดัต่อ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา  19,099.50   19,099.50  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  19,099.50  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 19,099.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

61 จดัซ้ืออะไหล่ STORAGE จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 19,795.00 19,795.00 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 19,795.00 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 19,795.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

62 จดัซ้ือคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ 
(สถานีโทรทศัน์ จ.เพชรบูรณ์) 

ตกลงราคา  12,000.00  12,000.00  หจก.เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเตม็     12,000.00  หจก.เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเตม็ 12,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

63 จดัซ้ือกล่องดิจิตอลทีว ีจาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา  631.30  631.30 หจก.จิวจลัซัพพลาย (สนญ.) 631.30 หจก.จิวจลัซัพพลาย (สนญ.)  631.30  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

64 จดัซ้ือกล่องรับดาวเทียม จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 1,391.00 1,391.00 หจก.จิวจลัซัพพลาย (สนญ.) 1,391.00 หจก.จิวจลัซัพพลาย (สนญ.) 1,391.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

65 จา้งซ่อม CPU คอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 13,642.50 13,642.50 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 13,642.50 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 13,642.50 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

66 จดัซ้ืออะไหล่ Power MOSFET 151G ตกลงราคา 20,954.88  20,954.88  บจ.โอเวอร์วนิน์ อิเล็กทริกส์ ซอร์ซ 20,954.88  บจ.โอเวอร์วนิน์ อิเล็กทริกส์ ซอร์ซ 20,954.88  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

67 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนต์
กาํเนิดไฟฟ้า (สถานีโทรทศัน์ จ.ระยอง) 

ตกลงราคา 12,000.00  12,000.00  บจ.หยกพาณิชย ์ 12,000.00  บจ.หยกพาณิชย ์  12,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

68 จดัซ้ืออะไหล่ไวร์เรสไมค ์จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 19,848.50  19,848.50  นพดลอิเล็คทรอนิคส์ 19,848.50  นพดลอิเล็คทรอนิคส์    19,848.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

69 จา้งซ่อมอุปกรณ์ Storage  จาํนวน 1 งาน ตกลงราคา 29,960.00   29,960.00  บจ.เคบีพี อินโนเวชั่น เทคโนโลย ี  29,960.00  บจ.เคบีพี อินโนเวชั่น เทคโนโลย ี    29,960.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

70 จดัซ้ืออะไหล่ STORAGE จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 12,305.00 12,305.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 12,305.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 12,305.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
71 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 17,387.50 17,387.50 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 17,387.50 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 17,387.50 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 

72 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 
(สถานีโทรทศัน์จ.ลาํปาง) 

ตกลงราคา 11,600.00 11,600.00 หจก.วชิิตพาณิชย ์ 11,600.00 หจก.วชิิตพาณิชย ์ 11,600.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

73 จดัซ้ืออุปกรณ์และอะไหล่ท่ีจาํเป็นสาํหรับ
การกระจายเสียงวทิยรุะบบAMและ FM 
- GASOHL 91S 

ตกลงราคา 400.00  400.00  
 
บมจ.บางจากกรีนเนท 

 
               

400.00  

 
 
บมจ.บางจากกรีนเนท 

 
               

400.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
74 จดัซ้ืออะไหล่เครน  จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 14,017.00 14,017.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 14,017.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 14,017.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

75 จดัซ้ืออะไหล่ฮาร์ตดิฯ  จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 6,152.50 6,152.50 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 6,152.50 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 6,152.50 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

76 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองตดัต่อ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 10,165.00 10,165.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 10,165.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 10,165.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

77 จดัซ้ืออะไหล่มิกซ์เซอร์ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 7,918.00 7,918.00 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 
จาํกดั (สนญ.) 

7,918.00 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 
จาํกดั (สนญ.) 

7,918.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

78 จดัซ้ืออะไหล่ STORAGE HDD  
จาํนวน 1 รายการ  

ตกลงราคา 19,795.00 19,795.00 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 
จาํกดั (สนญ.) 

19,795.00 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 
จาํกดั (สนญ.) 

19,795.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

79 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 1 รายการ  
(แผนกซ่อมบาํรุง กรุงเทพฯ) 
- Diesel 198.5 L 

ตกลงราคา 4,240.00  4,240.00   
 
 
บจ. เบสเอ็นเนอย ีพลสั  

            
 
 

 4,240.00  

 
 
 
บจ. เบสเอ็นเนอย ีพลสั  

             
 
 

4,240.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
80 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 

ระบบดิจิตอล จาํนวน 3 รายการ 
(สถานีฯ จ.สระแกว้) 
- หัวปลัก๊ 2 ขา กลมพร้อมสายฯ 
- SSD mSATA120GB. 
- A2296 บอร์ดทดลองฯ 

ตกลงราคา  320.00  320.00    
  
 
บจ.เมกา้ โฮม เซ็นเตอร์ 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเทม 
ร้านอาดุลโน่ออล 

  
  
 

1,240.00             
1,900.00                

560.00  

  
  
 
บจ.เมกา้ โฮม เซ็นเตอร์ 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเทม 
ร้านอาดุลโน่ออล 

  
  
 

1,240.00             
1,900.00                

560.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

81 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 3 รายการ  
(สถานีฯ จ.ประจวบคีรีขนัธ์) 
- นํ้ ายา R-22ฯลฯ 
- ท่อชาร์จนํ้ ายาแอร์ฯ 
- D0276135 Mikrotik BR941ฯ 

ตกลงราคา  3,733.00   3,733.00    
 
 
ร้าน NP AIR & ENGINEERING 
บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
บจ. ไมโครติค (ประเทศไทย) 

  
             
 

2,150.00                
620.00                
963.00  

  
 
 
ร้าน NP AIR & ENGINEERING 
บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
บจ. ไมโครติค (ประเทศไทย) 

  
            
 

 2,150.00                
620.00                
963.00  

 
 
 

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 

82 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 1 รายการ (ศูนยฯ์ กรุงเทพฯ) 
- เทปกาวผา้แรงยดึสูงฯลฯ 

ตกลงราคา 555.00  555.00   
 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

          
 

      555.00  

 
 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

      
 

          555.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
83 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 

ระบบดิจิตอล จาํนวน 2 รายการ 
(สถานีฯ จ.สุราษฏร์ธานี) 
- CAP.E-10µF/200V., CAP.E-100µF/100V. 
IC MC14538BCPฯลฯ 
- เบรคเกอร์ HB 30A, กล่องเบรคเกอร์ 

ตกลงราคา    1,749.39    1,749.39    
  
 
บจ. เวสเทค็ คอมโพเนนท ์
 
บจ. ส.ววิฒัน์การไฟฟ้า 

  
  
            

1,609.39  
               

140.00  

  
  
 
บจ. เวสเทค็ คอมโพเนนท ์
 
บจ. ส.ววิฒัน์การไฟฟ้า 

  
  
            

1,609.39  
               

140.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
84 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนต์

กาํเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ 4 รายการ  
(สถานีฯ จ.ชุมพร) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 
- มอเตอร์คอยล์ร้อนแอร์ 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 

ตกลงราคา 6,836.00  6,836.00    
  
 
บจ. เค.พี. เอฟ. กรุ๊ฟ 
หลงัสวนเคร่ืองเยฯ็ 
บจ. หลงัสวนปิยะแก๊ส 
บจ. หลงัสวนปิยะแก๊ส 

  
  
            

3,000.00             
2,996.00                

420.00                
420.00  

  
  
 
บจ. เค.พี. เอฟ. กรุ๊ฟ 
หลงัสวนเคร่ืองเยฯ็ 
บจ. หลงัสวนปิยะแก๊ส 
บจ. หลงัสวนปิยะแก๊ส 

  
  
            

3,000.00             
2,996.00                

420.00                
420.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

85 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 2 รายการ 
(สถานีฯ จ.สงขลา) 
- DDR3(333) 8GB Kingstonฯ 
- PSU (Sata) 60w. OKER,ฯ 

ตกลงราคา 
 
 
 

 6,900.00  
  
  
  

 6,900.00  
  
  
  

  
  
 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 

  
  
            

4,850.00             
2,050.00  

  
  
 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 

  
  
            

4,850.00             
2,050.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

86 เช่าหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื่องานออกอากาศ 
จาํนวน 1 รายการ (สถานีฯ จ.นครศรีธรรมราช) 

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

87 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 4 รายการ (สถานีฯ จ.ตาก) 
- สายสัญญาณ Link Cat 5 4 เมตร, ฯลฯ 
- คาปาซิเตอร์ 5 ไมโคร, ฯลฯ 
- รางปลัก๊พร้อมสาย 10 เมตร 
- Access Point Mikrotik (RB941-2nD-TC) 

ตกลงราคา 2,384.50  2,384.50    
  
หจก. ตากคอมพิวเตอร์ 
ร้านสินทรัพยเ์คร่ืองเยน็ 
ร้านคงสิริไฟฟ้า 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 

  
  

590.00              
270.00                
374.50             

1,150.00  

  
  
หจก. ตากคอมพิวเตอร์ 
ร้านสินทรัพยเ์คร่ืองเยน็ 
ร้านคงสิริไฟฟ้า 
บจ. ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 

  
  

590.00                
270.00                
374.50             

1,150.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

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 

88 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 7 รายการ 
(สถานีฯ จ.เชียงใหม่) 
- เปล่ียนรังผึ้งแอร์ฯลฯ 
- อุปกรณ์ไฟฟ้า Breaker Switch 
- อะไหล่แอร์ นํ้ ายาลา้งแอร์ 
- อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า VFF ฯลฯ 
- อุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ ค่า C 82uF ฯลฯ 
- อุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ Cap WCAP-EDLC 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 

ตกลงราคา 14,959.14     14,959.14    
  
 
นายเฉลิมกิต  แบบแผน 
บจ. พาย โซลูชัน่ โพรไวเตอร์ 
บจ. เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียร่ิง  
บจ. คลงัไฟฟ้า 
ร้านบิวต้ี อีเลครอนิคส์ 
RS Componente Co.Ltd. 
บจ. สุขมุเซอร์วสิ (00006) 

  
  
            

4,000.00             
3,300.00                

460.10             
2,233.00                

481.50                
484.54             

4,000.00  

  
  
 
นายเฉลิมกิต  แบบแผน 
บจ. พาย โซลูชัน่ โพรไวเตอร์ 
บจ. เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียร่ิง  
บจ. คลงัไฟฟ้า 
ร้านบิวต้ี อีเลครอนิคส์ 
RS Componente Co.Ltd. 
บจ. สุขมุเซอร์วสิ (00006) 

  
  
            

4,000.00             
3,300.00                

460.10             
2,233.00                

481.50                
484.54             

4,000.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

89 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ดิจิตอล จาํนวน 2 รายการ 
(สถานีฯ จ.สุโขทยั) 
- แบตเตอร่ี GS 190L 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 

ตกลงราคา    4,500.00   4,500.00    
  
 
เกียรติชยัการไฟฟ้า แอร์แอนดซ์าวด์ 
บจ. ทองปากนํ้ าปิโตรเลียม 

  
  
            

2,500.00             
2,000.00  

  
  
 
เกียรติชยัการไฟฟ้า แอร์แอนดซ์าวด์ 
บจ. ทองปากนํ้ าปิโตรเลียม 

  
  
            

2,500.00             
2,000.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

90 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ดิจิตอล จาํนวน 4 รายการ (สถานีฯ จ.แพร่) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 
- ปลัก๊ตวัผูฯ้ลฯ 
- ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเคร่ือง(เคร่ืองยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) DEO C14 18L 
- ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเคร่ือง ENG OIL CH-4 
(เคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 

ตกลงราคา 4,782.36  4,782.36    
  
หจก.อุตรดิตถอ์อยล์ 
บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
บจ. เมโทรแมซีนเนอร์ 
 
บจ. เมโทรแมซีนเนอร์ 

  
  

950.00                
720.00             

2,505.67  
               

606.69  

  
  
หจก.อุตรดิตถอ์อยล์ 
บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
บจ. เมโทรแมซีนเนอร์ 
 
บจ. เมโทรแมซีนเนอร์ 

  
  

950.00               
720.00             

2,505.67  
               

606.69  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

91 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ดิจิตอล จาํนวน 1 รายการ 
(สถานีฯ จ.นครสวรรค)์ 
- นํ้ ายาแอร์ R-410,เทอร์มินอล 25A 6P 

ตกลงราคา          2,204.20       2,204.20   
 
 
ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์ 

             
 
 

2,204.20  

 
 
 
ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์ 

          
 
 

   2,204.20  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

92 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ดิจิตอล จาํนวน 2 รายการ 
(สถานีฯ จ.สกลนคร) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 
- มอเตอร์พดัลมแอร์ คอยลร้์อน 3 เฟส 

ตกลงราคา 6,000.00  6,000.00    
  
 
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ฯ 
ร้านเขาวงเคเบ้ิลทีวี 

  
  
            

3,000.00             
3,000.00  

  
  
 
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ฯ 
ร้านเขาวงเคเบ้ิลทีวี 

  
  
            

3,000.00            
3,000.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

93 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ดิจิตอล จาํนวน 1 รายการ 
(สถานีฯ จ.นครราชสีมา) 
- Mikrotil RB941-2nD hAP Lite 

ตกลงราคา  1,819.00    1,819.00   
 
 
บจ. ไมโครติค(ประเทศไทย) 

             
 
 

1,819.00  

 
 
 
บจ. ไมโครติค(ประเทศไทย) 

             
 
 

1,819.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
94 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 

ดิจิตอล จาํนวน 1 รายการ (สถานีฯ จ.อุบลราชธานี) 
- VEE BELT 

ตกลงราคา 2,327.57   2,327.57   
 
บจ. เมโทรแมซินเนอร่ี  

 
 

2,327.57  

 
 
บจ. เมโทรแมซินเนอร่ี  

         
 

    2,327.57  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
95 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 

ดิจิตอล จาํนวน 5 รายการ (สถานีฯ จ.ขอนแก่น) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 
- มินิโพนทา้นใหญ่ฯ 
- สวทิช่ิง DC24V/25A 
- MRF 151G 
- แบตเตอร่ี LN3 MF(เคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 

ตกลงราคา 15,643.49    15,643.49    
  
หจก. ศรีพลรัตน์ 
 
ร้านไพศาลอีเลคโทนิคส์ 
บจ. กรีนเวลิด์รีไซเคิล 
ร้าน ซ.ศิลป์การไฟฟ้า 
บจ. ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ฯ 

  
  

 1,500.00  
               

435.49             
1,498.00             
9,000.00             
3,210.00  

  
  
หจก. ศรีพลรัตน์ 
 
ร้านไพศาลอีเลคโทนิคส์ 
บจ. กรีนเวลิด์รีไซเคิล 
ร้าน ซ.ศิลป์การไฟฟ้า 
บจ. ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ฯ 

  
  

1,500.00  
               

435.49             
1,498.00             
9,000.00             
3,210.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

96 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนต์
กาํเนิดไฟฟ้า (สถานีฯ จ.สิงห์บุรี) 

ตกลงราคา 4,528.00  4,528.00  หจก.วบูิลยพ์าณิชย ์สิงห์บุรี 4,528.00  หจก.วบูิลยพ์าณิชย ์สิงห์บุรี  4,528.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 


