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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 
1 

ส านักเลขานุการบริษัท 
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดัประชุมสามญั 
ผูถื้อหุ้น บมจ.อสมท ประจ าปี 2563 

 
เฉพาะเจาะจง 

  
1,772.00  

  
           -  

 
บจ.ลาดพร้าว สเตชัน่เนอร่ี  
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

           
  1,474.00  

298.00  

 
บจ.ลาดพร้าว สเตชัน่เนอร่ี  
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  

            
1,474.00                

298.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

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

เฉพาะเจาะจง  657.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

 - นางสาวฤดีชนก จงเสถียร 657.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นางสาวฤดีชนก จงเสถียร 657.00  
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
3 

ส านักข่าวไทย 
จดัซ้ือน ้ าด่ืมเปล่ียนขวด (24x500 ซีซี) 
จ  านวน 8 ถงั (ศูนยข่์าวภาคเหนือ) 

 
เฉพาะเจาะจง 

               
560.00  

               
560.00  

 
บจ.สิงห์พฒัน์ 2561 

               
560.00  

 
บจ.สิงห์พฒัน์ 2561 

               
560.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

4 จา้งท าความสะอาด (ศูนยข่์าวภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น) 

เฉพาะเจาะจง 2,200.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

2,200.00  
(ไม่มีภาษีฯ)  

นางทองสุข แกมสิงห์ 
 

 2,200.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นางทองสุข แกมสิงห์  2,200.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

5 จดัซ้ือน ้ าด่ืม จ านวน 11 ถงั (ศูนยข่์าวภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น) 

เฉพาะเจาะจง 330.00  330.00  บจ. น ้ าแขง็โคโรลิส  330.00  บจ. น ้ าแขง็โคโรลิส 330.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง 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 

ส านักวิทยุ 
จดัซ้ือหมึกพิมพ ์HP Laser Jet P1102 
จ านวน 1 กล่อง  (สถานีวทิย ุF.M.99 MHz) 

 
เฉพาะเจาะจง 

          
700.00  

         
 700.00  

 
บจ.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย)  

 
         700.00  

 
บจ.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย)  

 
         700.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

8 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(ศูนยบ์ริหารวิทยภุาคกลางฯ) 
 - หมึก Canon ink PG-41  1 กล่อง 
 - ซองน ้ าตาล ขนาด 10X13  1แพค 
 - คลิปด า ขนาด 112  1 กล่อง 
- ซองขาว ขนาด  9X125  1แพค 
 - กาวหัวฟองน ้ า  1 ขวด 

เฉพาะเจาะจง   
 

       1,100.00  
          125.00  
            15.00 
             35.00  
            25.00  

  
 

  -  
  -  
  -  

-  
  - 

  
 
บจ. ศิลปบรรณ  
บจ. ศิลปบรรณ  
บจ. ศิลปบรรณ  
บจ. ศิลปบรรณ  
บจ. ศิลปบรรณ 

  
 

       1,100.00  
          125.00  
            15.00 

35.00  
            25.00   

  
 
บจ. ศิลปบรรณ  
บจ. ศิลปบรรณ  
บจ. ศิลปบรรณ   
บจ. ศิลปบรรณ  
บจ. ศิลปบรรณ 

  
 

       1,100.00  
          125.00  
            15.00 

 35.00  
    25.00   

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วนัท่ีของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

9 จดัซ้ือน ้ าด่ืม 7 ถงั  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.ชลบุรี) 

เฉพาะเจาะจง           350.00    -  บจ. อริสโต เซลส์ แอนด ์เซอร์ วสิ           350.00  บจ. อริสโต เซลส์ แอนด ์เซอร์ วสิ           350.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

10 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.ประจวบคีรีขนัธ์) 
 - น ้ ายาลา้งจาน 2 แกลอน 
 - กระดาษทิชชู่  1 แพค็ 
 - ลูกเหม็น 1 แพค็ 
 - สเปรยก์ าจดัแมลง 1 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  2 แกลอน 
 - ไฮเตอร์ 1 แกลอน 
 - สเปนยป์รับอากาศ  1 แพค็ 
 - ถุงขยะ 24X28 1แพค็ 
 - ถุงขยะ 28X36 1แพค็ 

เฉพาะเจาะจง   
 

          350.00  
          380.00  
          180.00  
          300.00  
          360.00  
            80.00  
          300.00  
            80.00  
            70.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

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

  
 

          350.00  
          380.00  
          180.00  
          300.00  
          360.00  
            80.00  
          300.00  
            80.00  
            70.00  

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

  
 
          350.00  
          380.00  
          180.00  
          300.00  
          360.00  
            80.00  
          300.00  
            80.00  
            70.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

11 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.เชียงราย) 
 - น ้ าด่ืม   20 ถงั 
 - น ้ ามนัดิเซล เติมเคร่ืองป่ันไฟ สถานี  26 ลิตร 

เฉพาะเจาะจง   
 

          300.00  
          700.00  

  
 

- 
- 

 
 
ร้าน น ้ าด่ืม อาร์โอ วนัเพญ็ 
หจก.เด่นห้าปิโตรเล่ียม 

  
 

          300.00  
          700.00  

 
 
ร้าน น ้ าด่ืม อาร์โอ วนัเพญ็ 
หจก.เด่นห้าปิโตรเล่ียม 

  
 
          300.00  
          700.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

12 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.น่าน) 
 - กระดาษทิชชู่  1 แพค 
 - น ้ าด่ืม   6 ถงั 

เฉพาะเจาะจง   
 

          260.00  
          330.00  

  
 

  -  
  -  

 
 
บจ. นราไฮเปอร์มาร์ท 
นางภทัรวรินทร์  หงษดี์ 

  
 

          260.00  
          330.00  

 
 
บจ.นราไฮเปอร์มาร์ท 
นางภทัรวรินทร์  หงษดี์ 

  
 
          260.00  
          330.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

13 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.แม่ฮ่องสอน) 
 - น ้ าด่ืม    4  ถงั 

เฉพาะเจาะจง           280.00    -  ร้านน ้ าแขง็ เค.ที-สบาย           280.00  ร้านน ้ าแขง็ เค.ที-สบาย           280.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

14 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.พะเยา) 
 - กระดาษA4 2 รีม 
 - ถุงขยะ  2 ห่อ 
- กาวแท่ง 2 หลอด 
 - กระดาษทิชชู่ 1 ห่อ 

เฉพาะเจาะจง  
  

          340.00  
          150.00 

190.00  
          240.00  

  
 

  -  
  - 

-  
  -   

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

 
  

          340.00  
          150.00 

          190.00  
          240.00   

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

  
 
          340.00  
          150.00  
          190.00  
          240.00  

 
 

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 

 - ลวดเสียบ  2 กล่อง 
 - น ้ าด่ืม    17 ถงั 

             90.00  
          340.00 

  -  
  - 

  
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ร้านน ้ าด่ืมไฮโซน 

            90.00  
          340.00   

  
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ร้านน ้ าด่ืมไฮโซน 

            90.00  
          340.00   

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

15 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.แพร่) 
 - หลอดไฟ LED 5 หลอด 
 - กระดาษA4  1 กล่อง 

เฉพาะเจาะจง   
 
          675.00  
          540.00  

  
 

  -  
  -  

  
 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 

  
 
          675.00  
          540.00  

  
 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 
บจ. ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ 

  
 
          675.00  
          540.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

16 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.ล าปาง) 
 - กระดาษA4 1 รีม 
 - น ้ ายาถูพื้น    1 ขวด 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  2 ขวด 
 - น ้ ายาลา้งจาน 1 ถุง 
 - ถุงขยะ   1 แพค็ 
 - กระดาษช าระ 1 แพค็ 
 - กาวใส 2 มว้น 
 - เทปใส  2 มว้น 
 - ซองน ้ าตาล 3 แพค็ 
 - ซีดี  2 แพค็ 
 - ซองใส่ซีดี 2 แพค็ 

เฉพาะเจาะจง   
 
          600.00  
          190.00  
          200.00  
            45.00  
          120.00  
          320.00  
          100.00  
            60.00  
          120.00  
          420.00  
          120.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

- 
- 
- 
- 

 
 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
นายปรียวศิว ์ภิวงศก์องแกว้ 
นายปรียวศิว ์ภิวงศก์องแกว้ 

  
 
          600.00  
          190.00  
          200.00  
            45.00  
          120.00  
          320.00  
          100.00  
            60.00  
          120.00  
          420.00  
          120.00  

  
 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
นายปรียวศิว ์ภิวงศก์องแกว้ 
นายปรียวศิว ์ภิวงศก์องแกว้ 

  
 
          600.00  
          190.00  
          200.00  
            45.00  
          120.00  
          320.00  
          100.00  
            60.00  
          120.00  
          420.00  
          120.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

17 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.สุโขทยั) 
 - ธงชาติ  NO.6   1 ผนื 
 - ธงชาติ  NO.6   1 ผนื 
 - น ้ ามนัตดัหญา้  95 
 - น ้ าด่ืม    10 ถงั 

เฉพาะเจาะจง   
 
            50.00  
            70.00  
          150.00  
          150.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
หจก.สุธนาปิโตรเลียม 
ร้านน ้ าด่ืมอิคคิว 

  
 
            50.00  
            70.00  
          150.00  
          150.00  

  
 
บจ.นวตักรรม  
บจ.นวตักรรม  
หจก.สุธนาปิโตรเลียม 
ร้านน ้ าด่ืมอิคคิว 

  
 
            50.00  
            70.00  
          150.00  
          150.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

18 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.พิจิตร) 
 - น ้ ามนัตดัหญา้ 
 - น ้ าด่ืม   15 ถงั 

เฉพาะเจาะจง   
 
          300.00  
          225.00  

  
 

  -  
  -  

  
 
ปตท. น ้ ามนัและคา้ปลีก  
ร้าน นา้ด่ืม เอเวอร์พี 

  
 
          300.00  
          225.00  

  
 
ปตท. น ้ ามนัและคา้ปลีก  
ร้าน นา้ด่ืม เอเวอร์พี 

  
 
          300.00  
          225.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

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 

19 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.อุตรดิตถ)์ 
 - ค่าจา้งตดัหญา้ 
 - น ้ าด่ืม   11 ถงั 

เฉพาะเจาะจง   
 
          500.00  
          165.00  

  
 

  -  
  -  

  
 

นายวินยั  คงถม 
ร้านน ้ าด่ืมตราสวที 

  
 
          500.00  
          165.00  

  
 
นายวินยั  คงถม 
ร้านน ้ าด่ืมตราสวที 

  
 
          500.00  
          165.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

20 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.พิษณุโลก) 
 - ทิชชู่  1 แพค็ 
 -น ้ ายาถูพื้น   1  แกลอน 
 -เจลดบักล่ิน   1 แพค็ 
 -เจลสบู่ ลา้งมือ 1 แพค็ 
 -สเปรยฉี์ดหมด 1 แพค็ 
 - น ้ าด่ืม  16  ถงั 

เฉพาะเจาะจง   
 
          300.00  
          260.00  
          300.00  
          200.00  
          300.00  
          240.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
นายภิรมย ์นอ้ยทอง 

  
 
          300.00  
          260.00  
          300.00  
          200.00  
          300.00  
          240.00  

  
 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
นายภิรมย ์นอ้ยทอง 

  
 
          300.00  
          260.00  
          300.00  
          200.00  
          300.00  
          240.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

21 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.ก าแพงเพชร) 
 - กระดาษทิชชู่  3 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งจาน 1 แกลอน 
 - น ้ ายาถูพื้น  1  แกลอน 
 - ผงซักฟอก 1 ห่อ 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 1 แกลอน 
 - กระดาษA4 1 กล่อง 
 - เทปใส  1 แพค็ 
 - ชุดสายน ้ ามนั 1 อนั 
 - คาบู 
 - น ้ าด่ืม  15  ถงั 

เฉพาะเจาะจง   
 
          350.00  
          220.00  
          280.00  
          250.00  
          280.00  
          550.00  
          125.00  
          150.00  
          280.00  
          150.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 

บมจ. สยามแม็คโคร 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
น.รวมมิตรยนต ์
น.รวมมิตรยนต ์
นางเอกดยั  ศิริเลิศ 

  
 
          350.00  
          220.00  
          280.00  
          250.00  
          280.00  
          550.00  
          125.00  
          150.00  
          280.00  
          150.00  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
หจก.เพื่อนเรียน พานิช 
น.รวมมิตรยนต ์
น.รวมมิตรยนต ์
นางเอกดยั  ศิริเลิศ 

  
 
          350.00  
          220.00  
          280.00  
          250.00  
          280.00  
          550.00  
          125.00  
          150.00  
          280.00  
          150.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

22 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.ขอนแก่น) 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 2 แพค็ 
 - น ้ ายาปรับอากาศ 2 กระป๋อง 
 - สบู่เหลว ลา้งมือ 
 - น ้ ายาถูพื้น  1  แกลอน 

เฉพาะเจาะจง   
 
          200.00  
          120.00  
          255.00  
          270.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  

  
 

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

  
 
          200.00  
          120.00  
          255.00  
          270.00  

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

  
 
          200.00  
          120.00  
          255.00  
          270.00  

 
 

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 

-5- 
 

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

23 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.หนองคาย) 
 -น ้ าด่ืม  10 แกลอน 
 -น ้ าด่ืมแพค็  1 แพค็ 
 -ถุงด าใส่ขยะ  2  แพค็ 
 -กระดาษทิชชู 2 แพค็ 
 -กระดาษ A4  1 กล่อง 
 -ลา้งเคร่ืองปรับอากาศห้องส านกังาน 2 เคร่ือง 

เฉพาะเจาะจง   
 

          290.00  
            51.00  
          138.00  
          150.00  
          555.00  
       1,100.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
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 
นายอนุชา  ผาละนดั 

  
 
          290.00  
            51.00  
          138.00  
          150.00  
          555.00  
       1,100.00  

  
 
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 
นายอนุชา  ผาละนดั 

  
 
          290.00  
            51.00  
          138.00  
          150.00  
          555.00  
       1,100.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

24 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.อุดรธานี) 
 - ถุงขยะ  2 แพค็ 
 - กระดาษทิชชู  1 แพค็ 
 - ซองน ้ าตาล A4 
 - เทปใส 1 แพค็ 
 -น ้ าด่ืม  112 ถงั 

เฉพาะเจาะจง   
 

          110.00  
          300.00  
          160.00  
          200.00  
          180.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

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

  
 
          110.00  
          300.00  
          160.00  
          200.00  
          180.00  

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

  
 
          110.00  
          300.00  
          160.00  
          200.00  
          180.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

25 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.เลย) 
- น ้ าด่ืม  13 ถงั 

เฉพาะเจาะจง          260.00    -  หจก.ปราณีนิว           260.00  หจก.ปราณีนิว           260.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

26 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.กาฬสินธุ์) 
 -แผน่ซีดี  2 หลอด 
 -ซองใส่แผน่ซีดี  2 แพค็ 
 -กระดาษ A4  5 รีม 
 - เทปใส 10 มว้น 
 - ซองน ้ าตาล A4  50 ซอง 
 - ซองน ้ าตาล 7X10 50 ซอง 
 - ลวดเยบ็กระดาษ 6 กล่อง 
 - ลวดเสียบกระดาษ 12 กล่อง 
 - คลิปหนีบด า 2 โหล 
 - กาวแท่ง 1 แท่ง 
 - ผงซักฝอก  2 ถุง 

เฉพาะเจาะจง   
 

          500.00  
          100.00  
          525.00  
          230.00  
          100.00  
          100.00  
            42.00  
            72.00  
            40.00  
            60.00  
          318.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -   

  
 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

  
 
          500.00  
          100.00  
          525.00  
          230.00  
          100.00  
          100.00  
            42.00  
            72.00  
            40.00  
            60.00  
          318.00  

  
 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิกแอดโ์อเอ 
บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

  
 
          500.00  
          100.00  
          525.00  
          230.00  
          100.00  
          100.00  
            42.00  
            72.00  
            40.00  
            60.00  
          318.00  

 
 

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 

 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 2 แพค็ 
 - ถุงขยะด า 3 แพค็ 
 - น ้ ายาถูพื้น 2 แพค็ 
 - กระดาษช าระ 2 แพค็ 
 - ไมก้วาด 1 ดา้ม 
 - น ้ ายาลา้งจาน 3 แพค็ 

           198.00  
          147.00  
          150.00  
          390.00  
            85.00  
          237.00 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  - 

 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 

          198.00  
          147.00  
          150.00  
          390.00  
            85.00  
          237.00   

 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 

          198.00  
          147.00  
          150.00  
          390.00  
            85.00  
          237.00   

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

27 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.นครราชสีมา) 
 - น ้ าด่ืม 10 ลงั 
 - ลวดเสียบกระดาษ  
 - ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 10 
 - ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 8 
 - ซองน ้ าตาล A4   
 -กระดาษ A4  1 กล่อง 

เฉพาะเจาะจง   
 

         730.00  
           70.00  
           70.00  
         525.00  
           80.00  
           55.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
ร้านภาคภูมิการคา้ 
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์

  
 

         730.00  
           70.00  
           70.00  
         525.00  
           80.00  
           55.00  

  
 
ร้านภาคภูมิการคา้ 
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์
ร้านอิทธิภณัฑ ์

  
 
         730.00  
           70.00  
           70.00  
         525.00  
           80.00  
           55.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

28 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุจงัหวดัศรีสะเกษ) 
 - น ้ าด่ืม 7 ลงั 
 - กระดาษ PENQIN 70 แกรม  3 รีม 
 - เซลล็อกซืโรซ่ี 1 แพค็ 
 - แม๊กซ์ ลวดเยบ็กระดาษ  5 กล่อง 
 - น ้ ามนัเช้ือเพลิงตดัหญา้ 
 - จา้งตดัหญา้สถานี 

เฉพาะเจาะจง   
 

         490.00  
         285.00  
         119.00  
           75.00  
         100.00  
         500.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
บจ.มาลีธารทิพย ์จ า 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
หจก.ไพโรจน์ศรีสะเกษบริการ 
นายจตุพล  พลภูเมือง 

  
 

         490.00  
         285.00  
         119.00  
           75.00  
         100.00  
         500.00  

  
 
บจ.มาลีธารทิพย ์
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
หจก.ไพโรจน์ศรีสะเกษบริการ 
นายจตุพล  พลภูเมือง 

  
 
         490.00  
         285.00  
         119.00  
           75.00  
         100.00  
         500.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

29 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.บุรีรัมย)์ 
 - น ้ าด่ืม 20 ลงั 
 - ค่าจา้งแม่บา้น 
 - ค่าจา้งรปภ. 

เฉพาะเจาะจง   
 

         300.00  
      4,000.00  
      5,000.00  

  
 

  -  
  -  
  -  

  
 
โรงผลิตน ้ า ทวีทิพย ์
นางสาวกนกวรรณ  ไชยเตต ์
นายสมจิตร  กองสุข 

  
 

         300.00  
      4,000.00  
      5,000.00  

  
 
โรงผลิตน ้ า ทวีทิพย ์
นางสาวกนกวรรณ  ไชยเตต ์
นายสมจิตร  กองสุข 

  
 
         300.00  
      4,000.00  
      5,000.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

30 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุอสมท จ.สุรินทร์) 
 - น ้ าด่ืมเปล่ียนขวด 4  ลงั 
 - ลวดเยบ็กระดาษ 

เฉพาะเจาะจง   
 

         280.00  
         109.00  

  
 

  -  
  -  

  
 
บจ.เสริมสุข 
บมจ. สยามแม็คโคร 

  
 

         280.00  
         109.00  

  
 
บจ.เสริมสุข 
บมจ. สยามแม็คโคร 

  
 
         280.00  
         109.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
 



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - ค่าจา้งแม่บา้น 
 - ค่าจา้งรปภ. 

       3,300.00  
      5,000.00 

  -  
  - 

 นางสาวชญานิน  ทบัมะเริง 
นายยศ มีธรรม 

      3,300.00  
      5,000.00   

 นางสาวชญานิน  ทบัมะเริง 
นายยศ มีธรรม 

      3,300.00  
      5,000.00   

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

31 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุจงัหวดัชยัภูมิ) 
 - น ้ ายาถูพื้น  1 ขวด 
 - น ้ ายาเช็ดกระจก 1 ขวด 
 - น ้ าด่ืม 12 ถงั 
 - DVD 1 แพค็ 
 - CD 1 แพค็ 
 - ป้ายตราสัญญาลกัษ ์12 ส.ค 

เฉพาะเจาะจง   
 

         250.00  
         150.00  
         240.00  
         428.00  
         428.00  
         800.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

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

  
 

         250.00  
         150.00  
         240.00  
         428.00  
         428.00  
         800.00  

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

  
 

         250.00  
         150.00  
         240.00  
         428.00  
         428.00  
         800.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

32 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์ 
(สถานีวทิย ุจงัหวดัชยัภูมิ) 

เฉพาะเจาะจง        2,000.00  -  บมจ.ปตท.        2,000.00  บมจ.ปตท.        2,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

33 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุจงัหวดัภูเก็ต) 
 - กระดาษ A4 1 กล่อง 
 - กาวUHU  4 หลอด 
 - น ้ าหอมปรับอากาศ 2 กระปุก 
 - ซองน ้ าตาลขยายขา้ง 3 แพค็ 
 - ซองน ้ าตาล A4   
 - เทปใส 1 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งจาน 
 - กระดาษช าระ  1 ห่อ 
 - เซลล็อกซืโรซ่ี 1 แพค็ 

เฉพาะเจาะจง   
 

          550.00  
          240.00  
          238.00  
          150.00  
          150.00  
          140.00  
          100.00  
          340.00  
          110.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
บจ. ซุปเปอร์ซิป  
บจ. ซุปเปอร์ซิป  
บจ. ซุปเปอร์ซิป  
บจ. ซุปเปอร์ซิป  
บจ. ซุปเปอร์ซิป  
บจ. ซุปเปอร์ซิป  
บจ. ซุปเปอร์ซิป  
บจ. ซุปเปอร์ซิป  
บจ. ซุปเปอร์ซิป  

  
 

          550.00  
          240.00  
          238.00  
          150.00  
          150.00  
          140.00  
          100.00  
          340.00  
          110.00  

  
 
บริษทั ซุปเปอร์ซิป จ ากดั 
บริษทั ซุปเปอร์ซิป จ ากดั 
บริษทั ซุปเปอร์ซิป จ ากดั 
บริษทั ซุปเปอร์ซิป จ ากดั 
บริษทั ซุปเปอร์ซิป จ ากดั 
บริษทั ซุปเปอร์ซิป จ ากดั 
บริษทั ซุปเปอร์ซิป จ ากดั 
บริษทั ซุปเปอร์ซิป จ ากดั 
บริษทั ซุปเปอร์ซิป จ ากดั 

  
 

          550.00  
          240.00  
          238.00  
          150.00  
          150.00  
          140.00  
          100.00  
          340.00  
          110.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

34 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุจงัหวดัพทัลุง) 
 - น ้ าด่ืม 25 ถงั 
 - ซองน ้ าตาลA4 
 - กระดาษช าระ 2 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 1 แกลอน 
- น ้ ายาท าความะอาดพื้น 1 แกลอน 

เฉพาะเจาะจง   
 

         300.00  
         200.00  
         280.00  
         250.00  
         185.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
ร้านน ้ าด่ืมป่ินทิพยพ์านิช 
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์

  
 

         300.00  
         200.00  
         280.00  
         250.00  
         185.00  

  
 
ร้านน ้ าด่ืมป่ินทิพยพ์านิช 
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์
ร้านวชิญาพาณิชย ์

  
 

         300.00  
         200.00  
         280.00  
         250.00  
         185.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

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 

35 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุจงัหวดันครศรีธรรมราช) 
 - กระดาษ A4 1 กล่อง 
 - เทปใส 1 แพค็ 
 - เซนไดร์ก าจดัปลวก 
 - น ้ ายาถูพื้น 1แกลอน 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 1 แกลอน 
 - กระดาษช าระ  1 แพค็ 
 -  น ้ าด่ืม 15 ถงั 

เฉพาะเจาะจง   
 

         540.00  
         184.00  
         214.00  
         174.00  
         184.00  
         150.00  
         180.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
นายอุทิศ  ยอดสมุทร 

  
 

         540.00  
         184.00  
         214.00  
         174.00  
         184.00  
         150.00  
         180.00  

  
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. สยามแม็คโคร 
นายอุทิศ  ยอดสมุทร 

  
 
         540.00  
         184.00  
         214.00  
         174.00  
         184.00  
         150.00  
         180.00  

  
 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

36 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุจงัหวดัตรัง) 
 - น ้ าด่ืม 20 ถงั 
 - กระดาษช าระ  1 แพค็ 
 - เจลปรับอากาศ 2 แพค็ 
 - น ้ ายาลา้งจาน  2 ขวด 

เฉพาะเจาะจง   
 

         600.00  
         259.00  
         290.00  
         124.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
ทบัเท่ียงตรังทิพย ์
บจ. สิริบรรณชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์  
บจ. สิริบรรณชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์  
บจ. สิริบรรณชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์  

  
 

         600.00  
         259.00  
         290.00  
         124.00  

  
 
ทบัเท่ียงตรังทิพย ์
บจ. สิริบรรณชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์  
บจ. สิริบรรณชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์  
บจ. สิริบรรณชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์  

  
 
         600.00  
         259.00  
         290.00  
         124.00  

  
 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

37 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุจงัหวดัยะลา) 
 - น ้ าด่ืม  28 ถงั 
 - กระดาษช าระ 
 - น ้ ายาถูพื้น 
 - น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 
 - แปรงขดัห้องน ้ า 

เฉพาะเจาะจง   
 

         420.00  
         143.00  
         170.00  
         240.00  
           65.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
หจก.เจ.ดี วอเตอร์ 
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  

  
 

         420.00  
         143.00  
         170.00  
         240.00  
           65.00  

  
 
หจก.เจ.ดี วอเตอร์ 
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  
หจก. แฟมิล่ี ไฮเปอร์มาร์ท  

  
 
         420.00  
         143.00  
         170.00  
         240.00  
           65.00  

  
 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

38 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุจงัหวดัสตูล) 
 - คลิปลวดเสียบกระดาษ 2 กล่อง 
 - กระดาษช าระ 1 แพค็ 
 - กอ้นดบักล่ิน  2 แพค็ 
 - น ้ ามนัดรเซล ป่ันไฟสถานี 

เฉพาะเจาะจง   
 

         120.00  
         316.00  
         318.00  
      1,500.00  

  
  

 - 
- 
- 

-  

  
 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
หจก.สตูลวฒันา 

  
 

         120.00  
         316.00  
         318.00  
      1,500.00  

  
 
 บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์  
 บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์  
 บมจ. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์  
 หจก.สตูลวฒันา  

  
 
         120.00  
         316.00  
         318.00  
      1,500.00  

  
 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

  
 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

39 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียง ภาคกลาง 
และภาคตะวนัออก 

เฉพาะเจาะจง     47,000.00    -  บมจ.ปตท.     47,000.00  บมจ.ปตท.     47,000.00  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 ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

40 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียงภาคเหนือตอนบน) 

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

41 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ  
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียงภาคเหนือตอนล่าง)  

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

42 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียง ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือตอนบน)                     

เฉพาะเจาะจง     40,220.00    -  บมจ.ปตท.     40,220.00  บมจ.ปตท.     40,220.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

43 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียงภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง)             

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

44 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียงภาคใตต้อนบน)                         

เฉพาะเจาะจง     41,400.00    -  บมจ.ปตท.     41,400.00  บมจ.ปตท.     41,400.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

45 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ศูนยบ์ริหารวิทยกุระจายเสียงภาคใตต้อนล่าง)                 

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

46 จดัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานและเบด็เตล็ด  
(สถานีวทิย ุจงัหวดักาญจบุรี) 
 - ผงยอ่ยจุลินทรีย ์2 กระป๋อง 
 - ถ่านกระดุม 2 อนั 
 - ถ่านAA 2 แพค็ 
 - ถ่านAAA 4 แพค็ 

เฉพาะเจาะจง   
 

         500.00  
         110.00  
         110.00  
         140.00  

  
 

  -  
  -  
  -  
  -  

  
 
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นต ์
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นต ์
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นต ์
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นต ์

  
 

         500.00  
         110.00  
         110.00  
         140.00  

  
 
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นต ์
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นต ์
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นต ์
บจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นต ์

  
 

         500.00  
         110.00  
         110.00  
         140.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
47 

ฝ่ายจัดซ้ือ 
จา้งจดัท า "ไอคิวนิวส์คลิป บริการกฤตภาค
ข่าวออนไลน์" จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564 

 
เฉพาะเจาะจง 

                   
154,080.00  

               
154,080.00  

 
บจ. อินโฟเควสท ์

                
154,080.00  

 
บจ. อินโฟเควสท ์

              
154,080.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
สัญญาจา้งท าของ 
เลขท่ี 046/2563 

48 จดัซ้ือเคร่ืองคิดเลข 12 หลกั จ านวน 3 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง       1,444.50  1,332.15  บจ. แอล แอนด ์พี เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 
บจ. ซี.ดบับลิว.ดี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

 1,332.15 
1,444.50  

บจ. แอล แอนด ์พี เทรดด้ิง เซ็นเตอร์      1,332.15  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

49 จา้งพิมพห์นงัสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
จ านวน 100 เล่ม 

เฉพาะเจาะจง 16,906.00  16,906.00  บจ. เมกา้เปเปอร์ แอนด ์ปร้ินท ์  16,906.00  บจ. เมกา้เปเปอร์ แอนด ์ปร้ินท ์ 16,906.00  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 

50 จดัซ้ือวสัดุช่างเขา้คลงั จ านวน 10 รายการ 
 - เทปพนัสายไฟ จ านวน 200 มว้น 
  
 - แผน่ CD-R 700 MB 80 นาที พร้อมซอง 
จ านวน 5,000 แผน่  
 - ปลัก๊ตวัผูข้ากลม (เยอรมนั) จ านวน 20 อนั 
  
 - ปลัก๊ตวัผูข้าแบน   จ านวน 100 อนั 
 
- ปลัก๊ตวัเมียขาแบน แบบ 3 รู (พร้อมกล่อง)  
จ านวน 100 อนั 
 - หลอดไฟ FLUORESCENT T5 จ านวน 
100 หลอด 
 - หลอดไฟตะเกียบ แบบขั้วเสียบ  
DAYLIGHT จ านวน 100 หลอด  
 - หลอดไฟตะเกียบ แบบขั้วเสียบ  COOL 
WHITE  จ านวน 100 หลอด  
 - หลอดไฟตะเกียบ แบบขั้วเกลียว  
DAYLIGHT จ านวน 100 หลอด  
 - แบตเตอร่ี 1.5 v sine AA (ALKALINE)  
จ านวน 3,000 กอ้น 

เฉพาะเจาะจง      120,717.40  120,717.40    
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ทูซีบรอดคาส 
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ทูซีบรอดคาส 
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ทูซีบรอดคาส 
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ทูซีบรอดคาส 
 บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ทูซีบรอดคาส 
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ทูซีบรอดคาส 
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ทูซีบรอดคาส 
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ทูซีบรอดคาส 
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ทูซีบรอดคาส 
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ทูซีบรอดคาส 

  
        2,247.00                     

2,354.00                   
26,215.00                   
26,750.00  

           770.40 
1,070.00  
4,494.00 
5,350.00 

14,766.00  
16,585.00     
4,226.50  
6,955.00 
8,025.00 

10,058.00 
8,025.00 

10,058.00   
8,453.00 

13,375.00  
42,532.50 
48,150.00   

  
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
 
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
  
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
  
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
 
 บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
  
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
  
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
  
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
  
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
  
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
 

  
2,247.00 

  
  26,215.00  

  
         770.40  

  
      4,494.00  

 
  14,766.00  

  
4,226.50  

  
     8,025.00  

  
   8,025.00  

  
     8,453.00  

  
42,532.50  

 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
51 จดัซ้ือหมึก Brother #LC-40BK  จ านวน 10 กล่อง เฉพาะเจาะจง 5,136.00  5,136.00  บจ. โฟนิกซ์    3,873.40  บจ. โฟนิกซ์      3,873.40  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
52 จา้งลงโฆษณาการประชุมผูถื้อหุ้นทาง

หนงัสือพิมพ ์จ านวน 1 งาน 
เฉพาะเจาะจง    22,256.00     22,256.00  บจ.บูรพาทศัน์ (1999)      22,256.00  บจ.บูรพาทศัน์ (1999)  22,256.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

53 จดัซ้ือชั้นเหล็กฉากส าหรับวางของ 3 ชั้นวาง 
ดามขาขา้ง 2" 1/4x1"1/2 สูง 210 ซม x. กวา้ง 
60 ซม. X ยาว 150 ซม. พร้อมค่าจา้ง
ประกอบ จ านวน 10 ตวั 

เฉพาะเจาะจง 28,890.00     28,890.00  บจ. พิชิต เมททลั  28,890.00  บจ. พิชิต เมททลั    28,890.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

54 จา้งท่ีปรึกษาโครงการ Cyber Security 
Service จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 498,834.00 498,834.00 บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
บมจ. ทีโอที 

437,330.40 
3,426,140.00 

บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 437,330.40 คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาจา้งท าของ เลขท่ี 
052/2563 

 
 



“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 จา้งระบบการจดัประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2563 จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 125,119.29  82,935.70  บจ.อินเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย)     82,935.70  บจ.อินเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) 82,935.70  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้ง เลขท่ี 059/2563 

56 จา้งเหมาปรับปรุงกั้นห้องท างานของผูบ้ริหาร 
และห้องเก็บเอกสารเพิ่มเติม (4 ห้อง) จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 190,534.90  190,534.90  บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์    190,534.90  บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 178,250.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้ง เลขท่ี 
ท.062/2563 

57 จา้งระบบแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ออนไลน์ 
LMS (Leaning Management System) 

เฉพาะเจาะจง 155,000.00  152,475.00  บจ. ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป    152,475.00  บจ. ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป  152,475.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้ง เลขท่ี 
ท.063/2563 

58 จา้งซ่อมเคร่ืองค านวณเลข จ านวน 1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง  1,130.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

 1,130.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

ร้านสถาพรการช่าง  1,130.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

ร้านสถาพรการช่าง  1,130.00 
(ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

59 จา้งเหมาบริการติดตั้งเคร่ืองฆ่าเช้ือ ดบักล่ิน
ห้องน ้ า 33 เคร่ือง จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง 63,558.00     63,558.00  บจ. ซันน่ี ซานีทาร่ี ซัพพลาย   63,558.00  บจ. ซันน่ี ซานีทาร่ี ซัพพลาย 63,558.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
60 

ส านักธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จดัซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 

 
เฉพาะเจาะจง 

             
3,840.00  

 
  -   

 
สหกรณ์ ๙ พฒันา จ ากดั 

            
3,840.00  

 
สหกรณ์ ๙ พฒันา จ ากดั 

            
3,840.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

61 จดัซ้ือน ้ ายาเทท่ออุดตนั น ้ ายาละลายตะกนั เฉพาะเจาะจง  8,560.00    -   บจ.เทค็แมน (ไทยแลนด)์  8,560.00  บจ.เทค็แมน (ไทยแลนด)์  8,560.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

62 จา้งทะลวงท่อน ้ าอุดตนั 4 จุด เฉพาะเจาะจง 4,815.00    -   บจ.ว.ีอาร์.ดี.กรุ๊ป    4,815.00  บจ.ว.ีอาร์.ดี.กรุ๊ป     4,815.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

63 จดัซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี เฉพาะเจาะจง 10,058.00    -   บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 10,058.00 บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 10,058.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

64 จดัซ้ือเคร่ืองมือส าหรับซ่อมบ ารุงอาคาร
สถานท่ี 

เฉพาะเจาะจง   19,116.62    -   บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 19,116.62 บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 19,116.62 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

65 จา้งผกูผา้ประดบัสีเหลือง-ขาว บริเวณ 
ประตูทางเขา้ฯ 

เฉพาะเจาะจง   12,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  -   นางธนิดา กุลหิรัญกนก 12,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นางธนิดา กุลหิรัญกนก   12,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

66 จดัซ้ืออุปกณ์ตกแต่งสถานท่ีและพธีลงนาม
ถวายพระพร ร.10 
-พระบรมฉายาลกัษณ์พระบามสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่ัว ร.10 
-ผา้ด่วน  สมุดลงนามถวายพระพร 
  
-ปากกาลงนามถวายพระพร 

เฉพาะเจาะจง 13,000.00    -     
 
บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
นางสาวประทีปทิพย ์วฒันาศิลาภรณ์ 
  
บจ.ออฟฟอศเมท (ไทย)  

  
            

4,280.00  
            

7,600.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

    875.00  

  
 
บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
นางสาวประทีปทิพย ์วฒันาศิลาภรณ์ 
 
บจ.ออฟฟอศเมท (ไทย)  

  
            

4,280.00  
            

7,600.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  875.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
67 จา้งซักผา้ปูโตะ๊ ผา้คลุมเกา้อ้ี และผา้สเกิต 

จ านวน  รายการ 
เฉพาะเจาะจง 12,500.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
  -   นายสาโรช  อุย้หา 12,300.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
นายสาโรช  อุย้หา  12,300.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  
คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

68 จดัซ้ือสารเคมีปรับสภาพน ้ าระบบ Chiller 
watwer cooled  

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

69 จดัซ้ือกุญแจคลอ้งล็อคประตูห้องเก็บของ
ดา้นหลงัห้องส่ง 5 

เฉพาะเจาะจง   598.00   -  บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย)     598.00  บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย)  598.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

70 จา้งซ่อมบ ารุงฝ้าเพดาน จ านวน 1 งาน เฉพาะเจาะจง   37,289.50    -   บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 37,289.50 บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 37,289.50 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

71 จา้งเปล่ียนรางประตู และซ่อมแซมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 งาน 

เฉพาะเจาะจง   9,416.00    -   บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 9,416.00 บจ.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 9,416.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

72 จดัซ้ือส่ิงของท่ีเก่ียวกบัการรับรอง เฉพาะเจาะจง 6,632.50   -  บจ.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 6,632.50  บจ.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล   6,632.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
 
73 

ส านักทรัพยากรมนุษย์ 
จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
(ส่วนกลาง) 

 
เฉพาะเจาะจง 

        
146,661.00  

        
146,661.00  

 
บมจ.ปตท 

        
146,661.00  

 
บมจ.ปตท 

        
109,271.68  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 090/63 

 
74 

ส านักวิศวกรรมโครงข่าย 
จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 5 รายการ (สถานีฯ สิงห์บุรี) 
- สิงห์น ้ าด่ืม  
- สกรูเกลียวมิล 1/4" ฯลฯ 
- โคมถนน LED 40W. ฯลฯ 
- แอทแทค 3D คลีนแอ็คชนัผงซักฟอก ฯลฯ 
- อะไหล่ซักโครกสุขภณัฑมื์อโยก ฯลฯ 

 
เฉพาะเจาะจง 

            
4,202.60  

            
4,202.60  

  
 
บมจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
มิตรสมยั ส านกังานใหญ่ 
บมจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 

  
               

304.00             
1,444.00             
1,583.60                

528.00                
343.00  

  
 
บมจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
มิตรสมยั ส านกังานใหญ่ 
บมจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 

  
               

304.00             
1,444.00             
1,583.60                

528.00                
343.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

75 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 3 รายการ (สถานีฯ จ.สระแกว้) 
- น ้ ามนัแก๊สโซฮอลเ์คร่ืองตดัหญา้ 
- ยาก าจดัวชัพืช 
- เอ็นส าหรับเคร่ืองตดัหญา้ 

เฉพาะเจาะจง 3,959.00   3,959.00    
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ศรีกิจอะโกรเทรด 
หจก. ประเสริฐวสัดุภณัฑส์ระแกว้ 

  
350.00             

1,600.00             
2,009.00  

  
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ศรีกิจอะโกรเทรด 
หจก. ประเสริฐวสัดุภณัฑส์ระแกว้ 

  
350.00             

1,600.00             
2,009.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

76 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ (ศูนยฯ์ กรุงเทพฯ)  
- ค่าส่งอุปกรณ์ เคร่ืองส่งฯ 

เฉพาะเจาะจง 3,959.00  3,959.00  บจ. ขนส่ง 150.00  บจ. ขนส่ง 150.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

77 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ จ.ระยอง) 
- สปริงทะลวงท่อ 

เฉพาะเจาะจง 481.50     481.50  ตะพงทรายทองวสัดุ      481.50  ตะพงทรายทองวสัดุ   481.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

78 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 5 รายการ  
(สถานีฯ จ.ประจวบคีรีชันธ์) 
- เซนไดร้ทส์เปรย ์ฯลฯ 
- สก๊อตตค์ลีนแคร์ฯ 
- ตะปูดอกไม ้ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง  4,741.00  4,741.00    
 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ร้าน จงเจริญการคา้ฯ 

  
               

433.00                
316.00                
831.00                 

  
 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
ร้าน จงเจริญการคา้ฯ 

  
               

433.00               
316.00                
831.00                 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - แก๊สโซฮอล ์95 
- สาย VAF2x1 ฯลฯ 

   บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
ร้าน จงเจริญการคา้ฯ 

300.00             
2,861.00 

บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
ร้าน จงเจริญการคา้ฯ 

300.00             
2,861.00 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

79 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 6 รายการ (สถานีฯ จ.ตราด) 
- ฝาพลาสติก 3 ช่องบอ็กซ์ลอย, เตา้รับคู่ มี
กราวดต์ะแกรงกนักล่ินสแตนเลส ฯลฯ  
- ซันไลทพ์ลสั มาจิคลีนห้องน ้ า APO ถุงขยะ, 
คาร์บูเรเตอร์, ชุดเส้ือสูบ, เอ็นตดัหญา้ 
- แผงวงจรคอลโรล, ท่อทองแดง, แมกเนิกส์สวทิซ์ 
- งานเก็บขยะ 
- น ้ าด่ืม 

เฉพาะเจาะจง 8,758.00      8,758.00    
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
ร้านธวชัชยัยนต ์
ร้านสมชาติแอร์ 
ส านกังานเทศบลต าบลเชาสมิง 
ร้านสุทธิโชค 

  
 1,692.00  

               
456.00             

1,900.00             
4,300.00                  

50.00                
360.00  

  
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
 
บมจ. สยามแม็คโคร 
ร้านธวชัชยัยนต ์
ร้านสมชาติแอร์ 
ส านกังานเทศบลต าบลเชาสมิง 
ร้านสุทธิโชค 

  
1,692.00  

               
456.00             

1,900.00             
4,300.00                  

50.00                
360.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

80 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 4 รายการ (สถานีฯ จ.นครสวรรค)์ 
- มู่เล่ย ์2"    
- มู่เล่ย ์20", สายพาน 70" 
- รูมแอร์ RT-03, หางปลา 
- มาจิคลีนถูพื้น, เป็ดโปร ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 3,233.40    3,233.40    
ไทยแสงดี 
หจก. อยัพานิช 
ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์ 
บจ. วถีิเทพสรรพสินคา้ 

  
160.50             

1,712.00                
395.90                
965.00  

  
ไทยแสงดี 
หจก. อยัพานิช 
ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์ 
บจ. วถีิเทพสรรพสินคา้ 

  
 160.50             

1,712.00                
395.90                
965.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

81 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 4 รายการ (สถานีฯ จ.เชียงราย) 
- กระดาษช าระ    
- สายพาน 
- น ้ าด่ืมถงั 
- น ้ ามนัเบนซิน 

เฉพาะเจาะจง 1,030.00  1,030.00    
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. ซีซีอาร์ ออโต ้
บจ. น ้ าแขง็-น ้ าด่ืมสากล (1900) 
หจก. ปัญญามอร์เตอร์ 

  
148.00                
157.00  
225.00                
500.00                 

  
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. ซีซีอาร์ ออโต ้
บจ. น ้ าแขง็-น ้ าด่ืมสากล (1900) 
หจก. ปัญญามอร์เตอร์ 

  
    148.00                

157.00  
225.00                
500.00                  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

82 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ จ.น่าน) 
- ฟองน ้ าใยขดั ฯลฯ   
- อาทยาเบ่ือหนู 120 กรัม, ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง      659.00    659.00    
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

  
473.00                
186.00  

  
บมจ. สยามแม็คโคร 
บมจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

  
473.00                
186.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

83 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 4 รายการ (สถานีฯ จ.ล าปาง) 
- ถงัน ้ า, กระดาษช าระ, ถงัป่ันม๊อบถูพื้น, ฯลฯ    
- ผา้ท าความสะอาด, ไฟฉาน, ฯลฯ 
- คีมปากแหลม, หลอดนีออน, สแปรยโ์ฟม, ฯลฯ  
- ใบมีดตดัหญา้ 

เฉพาะเจาะจง 5,777.00   5,777.00    
บมจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บจ. เล่าจ้ินกวาง 
หจก. นรงคช์ัย 

  
3,148.00             
1,207.00             
1,172.00                

250.00  

  
บมจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
บจ. เล่าจ้ินกวาง 
หจก. นรงคช์ัย 

  
3,148.00             
1,207.00             
1,172.00                

250.00  

 
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 ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

84 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และส่ิงของ  
จ านวน 6 รายการ (สถานีฯ จ.สุโขทยั) 
- ขวดใสสกรีน, ฯลฯ 
- มาจิคลีน, ฯลฯ 
- hap Lite 
- RASPVERRY PI ฯ 
- Micro SD Card ฯ 
- สายไฟ, สเปรย ์SONEX 400ml ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 4,582.96   4,582.96    
 
หจก. ศรีสุขวสุ 
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. ไพศาล เอ็นจิเนียร่ิงฯ 
RS Components Co.Ltd. 
บจ. ยนีูต้ี ไอที ซิสเตม็ 
บจ. บา้นสวน อิเล็คโทรนิคส์ 

  
               

400.00                
674.00                
961.93             

1,177.03                
120.00             

1,250.00  

  
 
หจก. ศรีสุขวสุ 
บจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บจ. ไพศาล เอ็นจิเนียร่ิงฯ 
RS Components Co.Ltd. 
บจ. ยนีูต้ี ไอที ซิสเตม็ 
บจ. บา้นสวน อิเล็คโทรนิคส์ 

  
               

400.00                
674.00                
961.93             

1,177.03                
120.00             

1,250.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

85 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ จ.ตาก) 
- ไกลโฟเซต 

เฉพาะเจาะจง     450.00    450.00  นกนอ้ยคลีนิคเกษตร 450.00  นกนอ้ยคลีนิคเกษตร   450.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

86 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ จ.แพร่) 
- ใบมีดตดัหญา้, ยาก าจดัวชัพืช 

เฉพาะเจาะจง  731.00  731.00  บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์   731.00  บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์        731.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

87 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 7 รายการ (สถานีฯ จ.เพชรบูรณ์) 
- Smart IP ฯลฯ 
- ธง วปร ฯลฯ 
- NW-TP-WA901ND 
- โคมพสลดัไลท ์ฯ 
- เป็ดโปร ฯลฯ 
- แมกเนติก 
- ดร็อฟเอา้ฯ 

เฉพาะเจาะจง 11,369.76  11,369.79    
บจ. ยนิูต้ีฯ สาขา 00061 
บจ. เมกา้โปรฯ  
บจ. นดัต้ี คอร์ปอเรชัน่ 
บมจ. สยามแม็คโคร สาขา 00032 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เก็ต  
หจก. เอสวายฯ สนญ. 
กฟภ. สาขา 00079 

  
 1,800.00                

480.00             
1,300.00                

970.00             
1,025.00           

18,900.00             
3,994.76  

  
บจ. ยนิูต้ีฯ สาขา 00061 
บจ. เมกา้โปรฯ  
บจ. นดัต้ี คอร์ปอเรชัน่ 
บมจ. สยามแม็คโคร สาขา 00032 
ร้านรุ่งโรจน์มาร์เก็ต  
หจก. เอสวายฯ สนญ. 
กฟภ. สาขา 00079 

  
  1,800.00               

480.00             
1,300.00                

970.00            
1,025.00             
1,800.00             
3,994.76  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

88 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 3 รายการ  
(ศูนยฯ์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
- แก๊สโซฮอล ์
- แก๊สโซฮอล ์
- ซองน ้ าตาลฯ, ลวดเยบ็กระดาษ, ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 2,691.00  2,691.00    
 
หจก. ขอนแก่นเสรี 
หจก. ขอนแก่นเสรี 
บจ. ขอนแก่น คลงันานาธรรม สนญ. 

  
 

 500.00             
1,000.00             
1,191.00  

  
 
หจก. ขอนแก่นเสรี 
หจก. ขอนแก่นเสรี 
บจ. ขอนแก่น คลงันานาธรรม สนญ. 

  
 

  500.00             
1,000.00             
1,191.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

89 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ จ.สุรินทร์) 
- น ้ าด่ืม 
- น ้ ายาแอร์ R-22 

เฉพาะเจาะจง 1,980.00  1,980.00    
น ้ าด่ืมจุฑาทิพย ์
ร้านสตาร์แอร์เซอร์วสิ 

  
480.00             

1,500.00  

  
น ้ าด่ืมจุฑาทิพย ์
ร้านสตาร์แอร์เซอร์วสิ 

  
480.00             

1,500.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 
 
 



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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

90 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 3 รายการ (สถานีฯ จ.นครราชสีมา) 
- สเปร์ยจารบี 400g 
- สเปร์ย SONEX เล็ก 
- สเปร์ยโฟม PU ตราจระเข ้

เฉพาะเจาะจง 435.00      435.00    
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

  
100.00                
100.00                
235.00  

  
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

  
   100.00                

100.00                
235.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

91 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ จ.เลย) 
- สังกะสี 12 ฟุต , ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง         4,390.00      4,390.00  หจก. จนัทาพาณิชย ์2017      4,390.00  หจก. จนัทาพาณิชย ์2017    4,390.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

92 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 8 รายการ (สถานีฯ จ.ขอนแก่น) 
- น ้ ามนัเคร่ือง(ตดัหญา้) 
- แก๊สโซฮอล ์91 (ใส่เคร่ืองตดัหญา้) 
- น ้ าด่ืมประเภทถงัเพชร 
- ค่าเก็บขยะมูลฝอย 
- หลอด LED ฯ 
- เทปกนัความร้อน ฯ 
- IC Audio Line ฯ 
- ป้ายไวนิล ขนาด 180x250cm. 

เฉพาะเจาะจง 7,891.71   7,891.71    
บจ. ดูโฮม 
หจก. วภิาณีเจริญกิจออยล์ 
บจ. น ้ าแขง็โคโรลิส 
อบต. โคกสี 
บจ. กรีนเวลิด์รีไซเคิล 
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 
บจ. ทรีอีพีคอมโพเนนท ์
ร้านเออิงคเ์จก็ 

  
   301.00                

100.00               
750.00                  
50.00                

633.44                
416.23             

5,063.24                
577.80  

  
บจ. ดูโฮม 
หจก. วภิาณีเจริญกิจออยล์ 
บจ. น ้ าแขง็โคโรลิส 
อบต. โคกสี 
บจ. กรีนเวลิด์รีไซเคิล 
ร้านไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 
บจ. ทรีอีพีคอมโพเนนท ์
ร้านเออิงคเ์จก็ 

  
   301.00                

100.00                
750.00                  
50.00                

633.44                
416.23             

5,063.24                
577.80  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

93 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ จ.มุกดาหาร) 
- น ้ าด่ืม 

เฉพาะเจาะจง 312.00        312.00  บมจ. สยามแม็คโคร        312.00  บมจ. สยามแม็คโคร     312.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

94 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 3 รายการ (สถานีฯ จ.สุราษฏร์ธานี) 
- ถงั B (ถงัน ้ าด่ืม 20 ลิตร) 
- ค่าบริการส่งอุปกรณ์เคร่ืองส่งวทิยทุางรถตู ้
- น ้ าด่ืม 20 ลิตร 

เฉพาะเจาะจง 914.00        914.00    
ร้านลาเช่ 
บจ. เทพปกาสิต หลงัสวนขนส่ง 
น ้ าด่ืมฉัตรแกว้ 

  
354.00                
300.00                
260.00  

  
ร้านลาเช่ 
บจ. เทพปกาสิต หลงัสวนขนส่ง 
น ้ าด่ืมฉัตรแกว้ 

  
354.00                
300.00                
260.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

95 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 4 รายการ (สถานีฯ จ.สงขลา) 
- ค่าส่งอุปกรณ์เคร่ืองส่งฯ 
- ค่าส่งอุปกรณ์เคร่ืองส่งฯ 
- น ้ ากลัน่สีใส 
- X-CAMP 
- โมดูล่าปลัก๊ตวัผู ้RJ45 LINK US-1001, ฯลฯ 
- แจค็ RCA ผูเ้หล็กสีด า, ฯลฯ 
- LI-HGL8AH-12V LION HGL8AH-12V 
- เหล็กประปา 1.1/2" BS-S ซิงค ์ชมพู่, ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง 6,928.75   6,928.75    
บจ. เคอร่ี เอ็กซ์เพรสฯ 
บจ. เคอร่ี เอ็กซ์เพรสฯ 
อาณาจกัรน ้ ามนัเคร่ือง 
บจ. อมรส่ือสารแอนดอิ์เลคฯ 
บจ. น าสินไฟฟ้า 
บจ. ไพศาล ซาวดซิ์สเทมส์ฯ 
บจ. ศูนยร์วมแบตเตอรีฯ 
บจ. ปัตตานี คา้เหล็ก 

  
895.00                
300.00                  
70.00                

535.00             
2,293.00                

775.75             
1,470.00                

590.00  

  
บจ. เคอร่ี เอ็กซ์เพรสฯ 
บจ. เคอร่ี เอ็กซ์เพรสฯ 
อาณาจกัรน ้ ามนัเคร่ือง 
บจ. อมรส่ือสารแอนดอิ์เลคฯ 
บจ. น าสินไฟฟ้า 
บจ. ไพศาล ซาวดซิ์สเทมส์ฯ 
บจ. ศูนยร์วมแบตเตอรีฯ 
บจ. ปัตตานี คา้เหล็ก 

  
895.00                
300.00                  
70.00                

535.00             
2,293.00                

775.75             
1,470.00                

590.00  

 
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 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที่/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

96 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 4 รายการ (สถานีฯ จ.สตูล) 
- แมกเนติก (HARTLAND) 3 POLE 40 
AMP แคปรัน 3 หัวหลกั 365+ 1.5 ไมโคร 

เฉพาะเจาะจง  1,669.20  1,669.20 บจ. นิวก่ีเอ็นจิเนียร่ิง   1,669.20  บจ. นิวก่ีเอ็นจิเนียร่ิง     1,669.20  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

97 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 3 รายการ (สถานีฯ จ.ระนอง) 
- น ้ ามนัใส่เคร่ืองตดัหญา้ 
- เขม็ขดั, น๊อต, ฯลฯ 
- สามหาง, ขอ้ต่อ, ฯลฯ 

เฉพาะเจาะจง   2,575.40      2,575.40    
บจ. เทพศิรินทร์  
ร้านน าผลโลหะภณัฑ ์
ร้านน าผลโลหะภณัฑ ์

  
  200.00             

2,033.00                
342.40  

  
บจ. เทพศิรินทร์  
ร้านน าผลโลหะภณัฑ ์
ร้านน าผลโลหะภณัฑ ์

  
   200.00             
2,033.00                

342.40  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

98 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 1 รายการ (สถานีฯ จ.ตรัง) 
- MITSUMI Yx-360 
- ใบมีด, คอยส์, คาร์บู, ชุดคนัเร่ง 
- ชีลป๊ัมน ้ า, ใบพดั, สวทิซ์ 
- แก๊สโซฮอล ์95 

เฉพาะเจาะจง 5,575.00    5,575.00    
ร้านตรังสุนทรซัพพลาย 
หจก. ตรังกลการ สนญ. 
หจก. ตรังกลการ สนญ. 
บจ. ตรังจงัหวดัพาณิชย ์

  
475.00             

2,900.00             
1,700.00                

500.00  

  
ร้านตรังสุนทรซัพพลาย 
หจก. ตรังกลการ สนญ. 
หจก. ตรังกลการ สนญ. 
บจ. ตรังจงัหวดัพาณิชย ์

  
 475.00             

2,900.00             
1,700.00                

500.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

99 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 6 รายการ (สถานีฯ จ.พงังา) 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถจกัรยานยนต ์
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถจกัรยานยนต ์
- น ้ าด่ืม 
- น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองตดัหญา้ 

เฉพาะเจาะจง 2,485.00     2,485.00    
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
น ้ าด่ืมตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 

  
 1,300.00                

500.00                
275.00                
150.00                
120.00                
140.00  

  
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 
น ้ าด่ืมตะกัว่ป่า 
หจก. กิจโชคชยัตะกัว่ป่า 

  
1,300.00                

500.00 
275.00 
150.00 
120.00 
140.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

100 จดัซ้ือส่ิงของ จ านวน 2 รายการ (สถานีฯ จ.ชุมพร) 
- น ้ ามนัเบนซิน 95 
- สายไฟ VTC 2x1.5 

เฉพาะเจาะจง  2,485.00  2,485.00    
หจก. ทองมีการปิโตเลียม 
บจ. ไถ่เชียงหลงัสวน 

  
1,020.00                

300.00  

  
หจก. ทองมีการปิโตเลียม 
บจ. ไถ่เชียงหลงัสวน 

  
1,020.00                

300.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

101 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส์ถานีฯ
และศูนยว์ิศวกรรมภาคกลาง  

เฉพาะเจาะจง 39,800.00  39,800.00  บมจ.ปตท. 25,280.00  บมจ.ปตท. 25,280.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

102 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส์ถานีฯ
และศูนยว์ิศวกรรมภาคเหนือ 

เฉพาะเจาะจง   75,500.00  75,500.00  บมจ.ปตท.    41,806.30  บมจ.ปตท. 41,806.30 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

103 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส์ถานีฯ
และศูนยว์ิศวกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เฉพาะเจาะจง      56,600.00    56,500.00  บมจ.ปตท. 48,950.50  บมจ.ปตท. 48,950.50 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

104 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส์ถานีฯ
และศูนยว์ิศวกรรมภาคใต ้

เฉพาะเจาะจง       67,100.00    67,100.00  บมจ.ปตท.   45,310.10  บมจ.ปตท. 45,310.10 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 


