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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 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 
จา้งบริการจดัหาศิลปิน ในการดาํเนินการ
สร้างสรรคแ์ละผลิตรายการทางดา้นดนตรี 
ระหว่าง บมจ.อสมท และ บจ.ไลน์ คอมพานี 
(ประเทศไทย) 

 
ตกลงราคา 

          
23,540.00  

         
23,540.00  

 
บจ. มิวซิกมูฟ  

 
23,540.00  

 
บจ. มิวซิกมูฟ  

 
23,540.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

2 จา้งบริการจดัหาพิธีกร (บุคคลภายนอก) ใน
การดาํเนินการสร้างสรรคแ์ละผลิตรายการ
ทางดา้นดนตรี ระหวา่ง บมจ.อสมท และ 
บจ.ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) 

ตกลงราคา 57,780.00  57,780.00  บจ. มมัม่า เมีย โปรดกัชัน่  57,780.00  บจ. มมัม่า เมีย โปรดกัชัน่  57,780.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
3 

ส านักการตลาด 
จา้งผลิตสกู๊ปพิเศษในรายการ HERDAY  
วนัของเธอ จาํนวน 2 ตอน 

 
ธุรกิจ 

        
401,250.00  

        
401,250.00  

 
บจ.ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค  

        
401,250.00  

 
บจ.ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค  

        
401,250.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
สัญญาเลขท่ี สต 004/2563 

4 จา้งผลิตสกู๊ปพิเศษในรายการ HERDAY  
วนัของเธอ ผูส้นบัสนุนธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ จาํนวน 6 ตอน 

ธุรกิจ 1,027,200.00  1,027,200.00  บจ.ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค  1,027,200.00  บจ.ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค  1,027,200.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาเลขท่ี สต 006/2563 

5 จดัซ้ืออุปกรณ์ในการแนะนาํสินคา้โครงการ 
Shop maina 

ตกลงราคา 32,358.10 32,358.10 ร้านคา้ทัว่ไป 32,358.10 ร้านคา้ทัว่ไป 32,358.10 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
6 

ส านักข่าวไทย 
จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับรถยนต์
ดาวเทียม SNG (ทาํข่าว จ.สกลนคร  
วนัท่ี 12-14 กรกฎาคม 2563 

 
ตกลงราคา 

 
13,000.00  

 
  -  

 
บจ.เบสทเ์อ็นเนอร์ยี ่พลสั 
บจ.เอส.พี.ปิโตรเลียม 
หจก.สร้างคอ้บริการ 
หจก.วอีาร์ปิโตรเลียม วงันอ้ย 

 
1,700.10  
1,200.00             
1,660.00             
1,000.00  

 
บจ.เบสทเ์อ็นเนอร์ยี ่พลสั 
บจ.เอส.พี.ปิโตรเลียม 
หจก.สร้างคอ้บริการ 
หจก.วอีาร์ปิโตรเลียม วงันอ้ย 

 
1,700.10             
1,200.00             
1,660.00             
1,000.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

7 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับรถยนต์
ดาวเทียม SNG (ทาํข่าว จ.เลย  
วนัท่ี 15-17 กรกฎาคม 2563 

ตกลงราคา 12,000.00    -  บจ.ศิริสมบูรณ์สเตชัน่  
บจ.บางจากกรีนเนท  
หจก.เนรมิตรปิโตรเลียม 
หจก.หล่มเก่าปิโตรเลียม 

 1,040.40             
1,750.00             
1,860.00             
1,100.00  

บจ.ศิริสมบูรณ์สเตชัน่  
บ.บางจากกรีนเนท  
หจก.เนรมิตรปิโตรเลียม 
หจก.หล่มเก่าปิโตรเลียม 

1,040.40             
1,750.00             
1,860.00             
1,100.00  

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 

8 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับรถยนต์
ดาวเทียม SNG (ทาํข่าว จ.นครราชสีมา 
วนัท่ี 29-31 กรกฎาคม 2563) 

ตกลงราคา          8,000.00    -  บจ.หมูทองออยล ์สระบุรี  
บจ.พงษกิ์ต   
บจ.พนัธ์เจริญกรุ๊ป  

1,180.10                
860.00                
750.00  

บจ.หมูทองออยล ์สระบุรี  
บจ.พงษกิ์ต   
บจ.พนัธ์เจริญกรุ๊ป  

1,180.10                
860.00                
750.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
9 

ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน 
จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง และ 
ตกมนัส์บนัเทิงสุดสัปดาห์ (แพท ณปภา)  
เดือนกรกฎาคม 2563 

 
ตกลงราคา 

          
64,200.00  

          
64,200.00  

 
บจ.มหาร่ํารวย 

          
64,200.00  

 
บจ.มหาร่ํารวย 

          
64,200.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ใบสั่งจา้งเลขท่ี 089/2563 

10 จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง และ 
ตกมนัส์บนัเทิงสุดสัปดาห์ (บุ๋ม ปนัดดา) 
เดือนกรกฎาคม 2563 

ตกลงราคา  115,560.00  115,560.00  บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด์  115,560.00  บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด์ 115,560.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 090/2563 

11 จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง  
(ชมพู่ ธณัยสิ์ตา) เดือนกรกฎาคม 2563 

ตกลงราคา 94,160.00  94,160.00  บจ.บีพี อโฟร์ไดท ์  94,160.00  บจ.บีพี อโฟร์ไดท ์   94,160.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 091/2563 

12 จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง สุดสัปดาห์  
(แพร พิมพล์ดา)เดือนกรกฎาคม 2563 

ตกลงราคา 10,700.00  10,700.00  บจ.ซิสเตอร์ ซิสเตอร์  10,700.00  บจ.ซิสเตอร์ ซิสเตอร์ 10,700.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้งเลขท่ี 093/2563 

13 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ 
เพื่อใชใ้นการผลิตข่าวบนัเทิง เดือนสิงหาคม 2563  

ตกลงราคา 22,000.00  22,000.00  สถานีบริการนํ้ ามนัในประเทศไทย  22,000.00  สถานีบริการนํ้ ามนัในประเทศไทย   22,000.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 092/2563 

14 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและจดัจา้งเช่ารถยนต ์
ในการผลิตสารคดีสั้น "สืบสานตาํนาน
ศิลปินพื้นบา้น" ในเดือนกรกฎาคม 2563 
- จา้งบริการเช่ารถยนต ์
 
 
- จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ 

ตกลงราคา   
           
 

15,000.00  
 
 

5,000.00 

  
           
 

15,000.00  
 
 

5,000.00 

  
 
 
นางสาวสิริวมิล ไทยท่าบวก  
 
บจ.เอ็น เอส ซี อาร์ (2009)  
หสน. เชษฐชยัปิโตรเลียม 
บจ.บุทธกิจ ปิโตรเลียม 

  
             
 

2,298.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)             

2,568.00  
500.00 
571.80 

  
 
 
นางสาวสิริวมิล ไทยท่าบวก 
  
บจ.เอ็น เอส ซี อาร์ (2009)  
หสน. เชษฐชยัปิโตรเลียม 
บจ.บุทธกิจ ปิโตรเลียม 

  
          
 

   2,298.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)             

2,568.00  
500.00 
571.80 

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

15 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และจดัจา้งบริการรับ-ส่ง
เอกสาร ในการผลิตรายการไนน์เอ็นเตอร์
เทน, ไนนเอ็นเตอร์เทน วคีเอ็นและรายการ
ไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนทไ์ลฟ์ ในเดือน
กรกฎาคม 2563  
 - จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
 - จา้งบริการรับ-ส่งเอกสาร การ์ดถ่ายภาพ
ข่าว และส่งข่าว 

ตกลงราคา   
             
 
 
 

1,000.00             
4,500.00  

  
             
 
 
 

1,000.00             
3,300.00  

  
 
 
 
 
บจ.วลิล่า มาร์เก็ท เจพี 
นายสมยศ ปัทมะ 

  
                
 
 
 

238.00             
3,300.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
 
 
 
 
บจ.วลิล่า มาร์เก็ท เจพี 
นายสมยศ ปัทมะ 
  

  
          
 
 
 

      238.00             
3,300.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
 
 
 

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 

16 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะเพื่อ
ใชใ้นการผลิตข่าวบนัเทิงเดือนสิงหาคม 2563 

ตกลงราคา 22,000.00 22,000.00 สถานีบริการนํ้ ามนัในประเทศไทย 22,000.00 สถานีบริการนํ้ ามนัในประเทศไทย 22,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 092/2563 

17 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และจดัจา้งบริการในการ
ผลิตสารคดีสั้น “สืบสานตาํนานศิลปิน
พื้นบา้น” ในเดือนกรกฎาคม 2563 
- จดัซ้ือของท่ีระลึก 

ตกลงราคา 
 

5,000.00 5,000.00 บจ.สุวรรณชาต 100.00 บจ.สุวรรณชาต 100.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
18 

ส านักโทรทัศน์ 
รายการบ่ายน้ีมีคาํตอบ 
 - นํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ 
 - นํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ 

 
ตกลงราคา 

                   
1,520.00  

   
-  

  
 
หจก.ดบัเบ้ิลเอ็น สเตชัน่ 
บมจ.เค.ซีลาดกระบงั 

  
            

1,060.00  
460.00 

  
 
หจก.ดบัเบ้ิลเอ็น สเตชัน่ 
บมจ.เค.ซีลาดกระบงั 

  
 

1,060.00               
460.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

19 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์รายการบ่ายน้ีมีคาํตอบ  ตกลงราคา 600.00                  - บมจ.ฟาร์มาซี   600.00 บมจ.ฟาร์มาซี  600.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
20 CSR Tollway contest 2020 

 - ค่าโปสเตอร์ 
 - ค่าJ-Flage,Roll up,Backdrop 
 - ค่าอุปกรณ์ 
 - ค่าอุปกรณ์ 

ตกลงราคา 26,870.50  -  
บมจ.บางกอก เอการ์ด 
บมจ.สกายเจ็ทพร้ินต้ิง 
บมจ.วลิล่า มาร์เก็ท เจฟ์ 
บมจ.บีทูเอส 

  
         1,123.50  

23,861.00 
462.00 

1,424.00 

  
บมจ.บางกอก เอการ์ด 
บมจ.สกายเจ็ทพร้ินต้ิง 
บมจ.วลิล่า มาร์เก็ท เจฟ์ 
บมจ.บีทูเอส 

                
 1,123.50           

23,861.00                
462.00             

1,424.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

21 จา้งบริการรถตูพ้ร้อมคนขบัรายการบ่ายน้ีมีคาํตอบ ตกลงราคา 2,842.00  - นายสาํเนียง ไขหินตั้ง 2,842.00 นายสาํเนียง ไขหินตั้ง 2,842.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

22 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ
ผลิตรายการ 1 ในพระราชดาํริ 

ตกลงราคา 3,350.50  - บจ.ธรรมรัตน์ปิโตเลียม  
บจ.ภาคเหนือชยัวฒันา  
บจ.ปตท บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

1,120.00 
900.00 

1,330.50 

บจ.ธรรมรัตน์ปิโตเลียม  
บจ.ภาคเหนือชยัวฒันา  
บจ.ปตท บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

1,120.00 
900.00 

1,330.50 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

23 จา้งทาํกราฟฟิกผลิตส่ือจดัทาํองคค์วามรู้ KM ตกลงราคา 22,500.00  - นายไกรวชิญ ์ มุ่งธญัญา 22,500.00 นายไกรวชิญ ์ มุ่งธญัญา 22,500.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
24 จา้งตดัต่อผลิตส่ือจดัทาํองคค์วามรู้ KM ตกลงราคา 75,000.00  - นายภกัดี  ธารานนท ์ 75,000.00 นายภกัดี  ธารานนท ์ 75,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

25 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประกอบฉากรายการ
ตลาดนดัรัชดา 

ตกลงราคา 28,713.10  - บจ.แอล.เค.พลาสติก 
หจก.สง่าอุดมการช่าง 
เจียม เตก็ ไถ่ 
บจ.อิคาโน่(ประเทศไทย) 
บจ.สีรุ้ง 
บจ.ธนาบุตร 

17,120.00 
1,765.50 
3,638.00 
4,260.00 
1,335.75 

593.85 

บจ.แอล.เค.พลาสติก  
หจก.สง่าอุดมการช่าง 
เจียม เตก็ ไถ่ 
บจ.อิคาโน่(ประเทศไทย) 
บจ.สีรุ้ง 
บจ.ธนาบุตร 

17,120.00 
1,765.50 
3,638.00 
4,260.00 
1,335.75 

593.85 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

26 รายการปักจิต ปักใจ ตกลงราคา 8,100.00  - บจ.ธรรมรัตน์ ปิโตเลียม  
บจ.สุขมุเซอร์วสิ  
บจ.สุขมุเซอร์วสิ  
บจ.ศมหาโภคปิโตเลียม  
บจ.ธ.1994 ปิโตเลียม  
นางกนกวรรณ  เนตรนิยม 
นางสาววนัดี  สันติวฒุิเมธี 
นายพรมเจษฏา เล็กสาคร 

1,030.80                
800.00                
730.00                
820.00             

1,040.00             
1,000.00             
7,850.00             
1,200.00  

บจ.ธรรมรัตน์ ปิโตเลียม  
บจ.สุขมุเซอร์วสิ  
บจ.สุขมุเซอร์วสิ  
บจ.ศมหาโภคปิโตเลียม  
บจ.ธ.1994 ปิโตเลียม  
นางกนกวรรณ  เนตรนิยม 
นางสาววนัดี  สันติวฒุิเมธี 
นายพรมเจษฏา เล็กสาคร 

1,030.80                
800.00                
730.00                
820.00             

1,040.00             
1,000.00             
7,850.00             
1,200.00  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

27 รายการถวายพระพร ตกลงราคา 60,664.20  - บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ.หนํ่าอา เทรดด้ิง  
หจก.นาํตรง ออฟฟิชออโตเมชนั  
หจก.นายเล็ก ใจดี 
บจ.แอล.เค.พลาสติก  

1,215.00 
25,155.70 
1,797.60 

12,465.50 
20,030.40 

บจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม  
บจ.หนํ่าอา เทรดด้ิง  
หจก.นาํตรง ออฟฟิชออโตเมชนั  
หจก.นายเล็ก ใจดี 
บจ.แอล.เค.พลาสติก  

1,215.00 
25,155.70 
1,797.60 

12,465.50 
20,030.40 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

28 จดัซ้ืออุปกรณ์ Face shield ตกลงราคา 2,050  - เอส.ฟาร์มาซี 240.00 เอส.ฟาร์มาซี 240.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
29 

ส านักวิทยุ 
จา้งผูด้าํเนินรายการห้องรับแขก 
เดือน กรกฏาคม 2563 

 
ตกลงราคา 

 
9,630.00  

 
9,630.00  

 
บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด์  

 
9,630.00  

 
บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด์  

 
 9,630.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

30 กิจกรรม 99 พาเท่ียวไทย สุขใจเท่ียวเมืองรอง  
ปีท่ี 2 ทริป 1 พทัลุง-สงขลา 
-  โรงแรมที่พกั 1 คืน 23 ห้อง + 1 เตียงเสริม  
-  โรงแรมที่พกั 1 คืน 23 ห้อง + 1 เตียงเสริม 
-  ตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ 39 ท่ีนัง่ 
- ตัว๋โดยสารรถไฟ กรุงเทพฯ-พทัลุง 40 ท่ี  
- บริการรถบสัวไีอพ ีเส้นทาง พทัลุง-สงขลา 1 คนั 3 วนั 
 - บริการเรือชมววิยอ จาํนวน 7 ลาํ  
-  บริการล่องแก่น จาํนวน 40 คน   
- จา้งผลิตเส้ือกิจกรรม พร้อมสกรีน 50 ตวั 
- เบ้ียประกนัภยั จาํนวน 39 คน  
- จา้งผลิตป้ายไวนิล 1 แผน่  
- เบด็เตล็ด 

ตกลงราคา      201,880.00  189,630.71    
 
หจก.เอไอบี พรอพเพอร์ต้ี 2009 
บจ.ซี.ย.ูแอนด์ ซันส์ 
Thai Lion Mentari Co., LTd. 
การรถไฟแห่งประเทศไทย  
คุณวิ รถบสันาํเท่ียวทัว่ไทย  
นายเสวต  รักษค์าํ 
บจ.หนานมดแดง 
นางสรัญญา  เพ่งจินดาวงศ ์ 
บมจ.คุม้ภยัโตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) 
นายธีระ  ทุมรัตน์ 
 - 

  
          

16,400.00           
31,650.00           
42,120.00           
33,720.00          
33,000.00        

      8,400.00             
8,000.00              
6,500.00             
1,340.71                

500.00             
8,000.00   

  
 
หจก.เอไอบี พรอพเพอร์ต้ี 2009 
บจ.ซี.ย.ูแอนด์ ซันส์  
Thai Lion Mentari Co., LTd. 
การรถไฟแห่งประเทศไทย  
คุณวิ รถบสันาํเท่ียวทัว่ไทย  
นายเสวต  รักษค์าํ 
บจ.หนานมดแดง 
นางสรัญญา  เพ่งจินดาวงศ ์ 
บมจ.คุม้ภยัโตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) 
นายธีระ  ทุมรัตน์ 
 - 

  
          

16,400.00           
31,650.00           
42,120.00           
33,720.00           
33,000.00             
8,400.00             
8,000.00              
6,500.00             
1,340.71                

500.00             
8,000.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

31 กิจกรรม CEO Golf Championship 2020 
 - บริการรถกอลฟ์ จาํนวน 124 คนั 
 - บริการสนามกอลฟ์ 18 หลุม (กรีนฟี)  
 - แคดด้ีสนาม 144 คน  
 - จา้งผลิตเส้ือกอลฟ์ 150 ตวั 
 - บริการ เวที แสง สี เสียง  
 - เบด็เตล็ด  

ตกลงราคา  285,100.00   285,100.00    
บจ.บางปะกง ริเวอร์ไซต ์คนัทร่ี คลบั  
บจ.บางปะกง ริเวอร์ไซต ์คนัทร่ี คลบั  
บจ.บางปะกง ริเวอร์ไซต ์คนัทร่ี คลบั  
นางสรัญญา  เพ่งจินดาวงศ ์ 
นายนรินทร์  ทนัอินทรอาจ 
 - 

  
93,000.00           
60,000.00           
57,600.00           
52,500.00           
12,000.00           
10,000.00  

  
บ.บางปะกง ริเวอร์ไซต ์คนัทร่ี คลบั จาํกดั 
บ.บางปะกง ริเวอร์ไซต ์คนัทร่ี คลบั จาํกดั 
บ.บางปะกง ริเวอร์ไซต ์คนัทร่ี คลบั จาํกดั 
นางสรัญญา  เพ่งจินดาวงศ ์ 
นายนรินทร์  ทนัอินทรอาจ 
 - 

 
93,000.00          
60,000.00           
57,600.00           
52,500.00           
12,000.00           
10,000.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

32 จา้งซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ HDD/SSD  
ในห้องออกอากาศ  จ.สุโขทยั 
 - HDD WD Satalll 2000 GB 
 - SSD SATA WD 250 GB 
 - Format Install PC 

ตกลงราคา   
            

1,990.00             
1,790.00                

321.00  

  
            

1,990.00             
1,790.00               

321.00  

  
 
บริษทั ไฟร์คอมแอนดเ์น็ตเวิร์ด 
บริษทั ไฟร์คอมแอนดเ์น็ตเวิร์ด 
บริษทั ไฟร์คอมแอนดเ์น็ตเวิร์ด 

  
            

1,990.00             
1,790.00                

321.00  

  
 
บริษทั ไฟร์คอมแอนดเ์น็ตเวิร์ด 
บริษทั ไฟร์คอมแอนดเ์น็ตเวิร์ด 
บริษทั ไฟร์คอมแอนดเ์น็ตเวิร์ด 

 
 

1,990.00            
1,790.00                

321.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

33 จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศ ห้องออกอากาศ 
และซ่อมสายไฟท่ีชาํรุด 
ในห้องออกอากาศ 
 - ลา้งแอร์พร้อมเติมนํ้ ายา 2 เคร่ือง 
 - ซ่อมแซมสายไฟท่ีชาํรุด 
  

ตกลงราคา   
  
            

1,600.00                
500.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
  
            

1,600.00                
500.00  

(ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
 
นายสนทญา  โภคากร 
นายสนทญา  โภคากร 
  

  
  
               

800.00                
500.00  

 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
 
นายสนทญา  โภคากร 
นายสนทญา  โภคากร 
  

 
 
 

800.00                
500.00 

(ไม่มีภาษีฯ) 

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
34 จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศและเติมนํ้ ายาใน

ห้องเคร่ืองส่ง จ.ชุมพร 
 - ลา้งแอร์พร้อมเติมนํ้ ายา 2 เคร่ือง 

ตกลงราคา   
            

1,700.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
            

1,700.00  
(ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
นายสุรชยั  อินทะเลม 
  

  
            

1,700.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
นายสุรชยั  อินทะเลม 
  

 
 

1,700.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

 
 

ไม่มี 
 

35 ขอนุมติัจา้งผลิตคลิปวีดีโอ ในงานเฝ้าระวงั
การทุจริตเชิงพื้นท่ีของ 
สาํนกังาน ปปช .จ.สุโขทยั 
 -  จา้งผลิตคลิปVDO ความยาว 3-5 นาที  
6 ตอน  

ตกลงราคา   
  
          

30,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
  
          

30,000.00  
(ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
 
นายณัฐพงศ ์เรืองคาํ 

  
  
          

30,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 
 
นายณัฐพงศ ์เรืองคาํ 
  

 
 
 

30,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

 
 
 

ไม่มี 
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

36 กิจกรรมมหานครแฟมมิล่ี "พี่นอ้งร้องเพลง
ชา้งเผอืก" ประจาํเดือนกรกฎาคม63 
 - จา้งเวทีพร้อมรูปและเคร่ืองเสียง 
  
 - จา้งวงดนตรีฯ 
  

ตกลงราคา   
          

15,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)          

20,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
  

 - 
  

 - 
  

  
 
นายวิวชัชยั บุญชุบ 
  
นายนที  มีแตม้ 
  

  
          

15,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)           

20,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

  
 
นายวิวชัชยั บุญชุบ 
  
นายนที  มีแตม้ 
  

  
          

15,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

20,000.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

37 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์124 ฉบบั ประจาํเดือน
กรกฏาคม 2563 (สถานีวทิย ุFM 99 MHz) 

ตกลงราคา 1,550.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

1,550.00  
(ไม่มีภาษีฯ)  

นายวิศณุ เอมโอช 
  

1,550.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายวิศณุ เอมโอช 
  

1,550.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

ไม่มี 

38 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือนกรกฏาคม 
2563 (สถานีวทิย ุFM 96.5 MHz) 

ตกลงราคา 1,150.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

1,150.00  
(ไม่มีภาษีฯ)  

นายวิศณุ เอมโอช 
  

1,150.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

นายวิศณุ เอมโอช 
  

 1,150.00  
 (ไม่มีภาษีฯ)  

คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
39 

ฝ่ายจัดซ้ือ 
จา้งซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ
ห้องออกอากาศวทิย ุจาํนวน 1 งาน 

 
ตกลงราคา 

 
158,360.00 

 
158,360.00 

 
บจ. อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020  
หจก.นานาอิควปิเมนท ์

 
158,360.00 
170,344.00 

 
บจ.อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 2020  

 
158,360.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ใบสั่งจา้ง เลขท่ี ท.052/2563 

40 จา้งออร์กาไนเซอร์จดัแข่งขนักอลฟ์ CEO 
Golf Championship 2020 จาํนวน 1 งาน 

ตกลงราคา 160,000.00 159,147.52 นายอิทธิ บุษปวรรธนะ 159,147.52 นายอิทธิ บุษปวรรธนะ 159,147.52 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้ง เลขท่ี ท.053/2563 

41 จดัซ้ือ Flash Drive ขนาด 128 GB. Kingston 
(DT100G3) จาํนวน 3 ตวั 

ตกลงราคา 2,247.00 1,733.40 บจ. จีไอทีที  
บจ.อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่  
บจ. แอล แอนด ์พี เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 

1,733.40 
1,860.00 
1,890.00 

บจ. จีไอทีที  1,733.40 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

42 จดัซ้ือ/ติดตั้ง ครุภณัฑ/์วสัดุ สาํหรับ
สาํนกังาน บมจ.อสมท ภาคเหนือ 
- พดัลมดูดอากาศติดเพดาน 2 เคร่ือง 
- พดัลมดูดอากาศติดกระจก 1 เคร่ือง 
-  ผา้ม่านทึบแบบม่านจีบ, ผา้ม่านโปร่งแบบ
ม่านจีบ จาํนวน 1 งาน 
 - ผา้ม่านแบบม่านปรับแสง จาํนวน 1 งาน 
- เกา้อ้ีผูบ้ริหาร จาํนวน 1 ตวั 
-  เกา้อ้ีสาํนกังาน จาํนวน 23 ตวั 
- พระบรมฉายาลกัษณ์ จาํนวน 1 รูป 
- เคร่ืองรับโทรทศัน์ ขนาดไม่ตํ่ากวา่ 65 น้ิว 
พร้อมขาแขวน จาํนวน 1 เคร่ือง 

ตกลงราคา  
 

4,200.00 
2,700.00 

40,656.00 
 

56,540.00 
4,600.00 

73,600.00 
4,494.00 

44,500.00 
 

 
 

1,880.00 
840.00 

28,013.03 
 

49,106.18 
4,290.00 

66,470.00 
4,494.00 

36,000.00 

 
 
บจ. สหไฟฟ้า 2018  
บจ. สหไฟฟ้า 2018  
บจ. ภานิชา เคอร์เทน  
 
บจ.ภานิชา เคอร์เทน  
บจ.ซี.เอ็ม เฟอร์นิเจอร์  
บจ. ซี.เอ็ม เฟอร์นิเจอร์ 
ร้านโอโปสเตอร์ 
บจ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  

 
 

1,880.00 
840.00 

28,013.03 
 

49,106.18 
4,290.00 

66,470.00 
4,494.00 

25,080.00 
 

 
 
บจ. สหไฟฟ้า 2018  
บจ. สหไฟฟ้า 2018  
บจ. ภานิชา เคอร์เทน  
 
บจ.ภานิชา เคอร์เทน  
บจ.ซี.เอ็ม เฟอร์นิเจอร์  
บจ. ซี.เอ็ม เฟอร์นิเจอร์ 
ร้านโอโปสเตอร์ 
บจ.ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)  

 
 

1,880.00 
840.00 

28,013.03 
 

49,106.18 
4,290.00 

66,470.00 
4,494.00 

25,080.00 
 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

  -  เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทีย ู
จาํนวน 7 เคร่ือง 
 - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทีย ู
จาํนวน 1 เคร่ือง 
 - งานร้ือยา้ยเคร่ืองปรับอากาศเดิม  จาํนวน 1 งาน 

 238,000.00 
 

26,000.00 
 

3,500.00 

196,000.00 
 

21,000.00 
 

3,500.00 

บจ.เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียร่ิง  
 
บจ. เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียร่ิง  
 
บจ.เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียร่ิง  

188,299.99 
 

19,900.01 
 

3,500.00 

บจ.เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียร่ิง  
 
บจ. เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียร่ิง  
 
บจ.เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียร่ิง  

188,299.99 
 

19,900.01 
 

3,500.00 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี ง.004/2563 
 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี ง.004/2563 
 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี ง.004/2563 
43 จดัซ้ือและติดตั้งระบบกราฟิก และ AR ยีห่้อ 

Vizrt จาํนวน 1 ระบบ  
พิเศษ 6,420,000.00 6,420,000.00 บจ. ไอโนวอิ์นฟอร์เมชัน่  

บจ.เอ็กซ์ตรีม โซลูชัน่  
บจ. ธาดารีเซิร์ส แอนด ์คอมมูนิเคชัน่ 

6,418,000.00 
6,420,000.00 
6,440,000.00 

บจ. ไอโนวอิ์นฟอร์เมชัน่  6,400,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาซ้ือขาย 
051/2563 

44 - เช่าบริการเช่ือมโยงสัญญาณโทรทศัน์ ดว้ย
ระบบใยแกว้นาํแสง (3 รายการ) จาํนวน 1 
ระบบ ระยะเวลา 6 เดือน 
- จา้งบริการทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมไทย
คม ข่องละ 2 Mbps VBR และบริการบีบอดั
ผสมสัญญาณ MPEG-2/DVB-SI จาํนวน 2 
รายการ ระยะเวลา 6 เดือน 
- จา้งบริการส่งสัญญาณข้ึนสู่ดาวเทียม 
จาํนวน 1 ช่องสัญญาณ ระยะเวลา 6 เดือน 
- จา้งบริการรวมสัญญาณ (MUX) จาํนวน 1 
ช่องรายการ ระยะเวลา 6 เดือน  

พิเศษ 828,180.00 
 
 

3,055,754.04 
 
 
 

210,017.46 
 

94,507.86 

828,180.00 
 
 

3,055,754.04 
 
 
 

210,017.46 
 

94,507.86 

บมจ. ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ 
 
 
บมจ. ไทยคม 
 
 
 
บจ. ทีซี บรอดคาสต้ิง  
 
บจ. ทีซี บรอดคาสต้ิง  

828,180.00 
 
 

3,055,754.04 
 
 
 

210,017.46 
 

94,507.86 

บมจ. ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ 
 
 
บมจ. ไทยคม 
 
 
 
บจ. ทีซี บรอดคาสต้ิง  
 
บจ. ทีซี บรอดคาสต้ิง  

828,180.00 
 
 

3,055,754.04 
 
 
 

210,017.46 
 

94,507.86 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

สัญญาเช่าฯ 047/2563 
 
 

สัญญาจา้งฯ 048/2563 
 
 
 

สัญญาจา้งฯ 049/2563 
 

สัญญาจา้งฯ 050/2563 

45 จดัซ้ือหนา้กากอนามยัสัญลกัษณ์ อสมท 
จาํนวน 300 ช้ิน 

ตกลงราคา 16,050.00 16,050.00 บจ. โอเซลส์ สปอร์ต (ประเทศไทย) 16,050.00 บจ. โอเซลส์ สปอร์ต (ประเทศไทย) 16,050.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

46 จา้งบริการจดัหาอุปกรณ์เครนจิมม่ีจ๊ิบ 12 
เมตร พร้อมอุปกรรณ์ และทีมงาน (1 คิว) 
จาํนวน 1 งาน สาํหรับบนัทึกการแสดง
คอนเสิร์ต "Royal Celebration" ในวนัเสาร์ท่ี 
18 กรกฎาคม 2563 

ตกลงราคา 16,050.00 16,050.00 บจ. ขา้วจ๊ิบมูฟวี่ 16,050.00 บจ. ขา้วจ๊ิบมูฟวี่ 16,050.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

47 จดัซ้ือ External Hard Disk และ Flash Drive 
จาํนวน 4 รายการ 

ตกลงราคา 62,450.00 58,823.25 บจ. ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์ 
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. จีไอทีที 

58,636.00 
58,823.25 
60,535.25 

บจ. ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์ 58,636.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

48 จดัซ้ือจอมอนิเตอร์ สาํหรับใชง้านท่ี  
กองบรรณาธิการข่าว New Media จาํนวน 1 เคร่ือง 

ตกลงราคา 4,390.00 4,390.00 บจ. แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 4,390.00 บจ. แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 4,390.00 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 

49 จา้งติดตั้ง Back Up Switcher พร้อมอะไหล่ 
สาํหรับห้องผลิตรายการข่าว (ห้องส่ง 6) จาํนวน 1 งาน 

ตกลงราคา 417,835.00 417,835.00 หจก. ณฐัสิทธ์ิ 417,835.00 หจก. ณฐัสิทธ์ิ 417,835.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งจา้ง เลขท่ี ท.058/2563 

50 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นการจดัแสง เพื่อ
สาํรองใชง้าน จาํนวน 5 รายการ 
- เพาเวอร์ปลัก๊ตวัผู ้32A 2P+E ยีห่้อ ABB 
จาํนวน 50 ตวั  
 

ตกลงราคา 29,532.00 29,532.00   
 
บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
บจ. ที.พี.จี. โซลูชัน่ 
บจ. ธนาลกัษณ์ 

  
 

10,432.50 
8,292.50 

10,700.00 

  
 
บจ. ที.พี.จี. โซลูชัน่ 
  
 

  
 

8,292.50 
  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 

 
 

ไม่มี 
 

 - เพาเวอร์ปลัก๊ตวัเมีย 32A 2P+E ยีห่้อ ABB 
จาํนวน 50 ตวั  
 
- สายไฟ VCT 3x1.5 ยีห่้อ YAZAKI (100 
เมตร) จาํนวน 1 มว้น 
 
- สายไฟ VCT 3x2.5 ยีห่้อ YAZAKI (100 
เมตร) จาํนวน 1 มว้น 
  
 - ปลัก๊เสียบตวัเมียขาแบน ยีห่้อ 
PANASONIC รุ่น WH4615 จาํนวน 60 ตวั 
 

    บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
บจ. ที.พี.จี. โซลูชัน่ 
บจ. ธนาลกัษณ์ 
บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
บจ. ที.พี.จี. โซลูชัน่ 
บจ. ธนาลกัษณ์ 
บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
บจ. ที.พี.จี. โซลูชัน่ 
บจ. ธนาลกัษณ์ 
บจ. คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
บจ. ที.พี.จี. โซลูชัน่ 
บจ. ธนาลกัษณ์ 

17,334.00 
10,432.50 
13,910.00 
2,434.25 
2,428.90 
2,621.50 
4,408.40 
4,387.00 
4,761.50 
3,787.80 
3,852.00 
2,054.40  

 บจ. ที.พี.จี. โซลูชัน่ 
  
  
บจ. ที.พี.จี. โซลูชัน่ 
  
  
บจ. ที.พี.จี. โซลูชัน่ 
  
  
บจ. ธนาลกัษณ์ 
  
 

10,432.50 
  
  

2,428.90 
  
  

4,387.00 
  
  

2,054.40 
  
  

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 

51 เช่าใชอุ้ปกรณ์ผลิตคาํบรรยายใตภ้าพ Close 
Caption พร้อมซอฟทแ์วร์ลิขสิทธ์ิ ระยะเวลา 
4 เดือน (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563) 

ตกลงราคา 329,560.00 329,560.00 หจก. นีวา่ เทคโนโลย ี 329,560.00 หจก. นีวา่ เทคโนโลย ี 329,560.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งเช่า เลขท่ี ท.061/2563 

52 จดัซ้ือ External Hard Disk ยีห่้อ Western  
รุ่น WDBYNN0010BBK ขนาด 1 TB 
 จาํนวน 1 อนั 

ตกลงราคา 1,818.90 1,519.40 บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. จีไอทีที 
บจ. แอล แอนด ์พี เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 

1,508.70 
1,583.60 
1,690.60 

บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 1,508.70 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

53 จดัซ้ือ External Hard Disk ยีห่้อ Western  
รุ่น WDBYNN0010BBK ขนาด 1 TB. 
 จาํนวน 2 อนั 

ตกลงราคา 6,420.00 3,038.80 บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. จีไอทีที 
บจ. แอล แอนด ์พี เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 

3,017.40 
3,167.20 
3,381.20 

บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 3,017.40 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

54 จดัซ้ือ Flash Drive ยีห่้อ SANDISK  
รุ่น CRUZER BLADE CZ50 ขนาด 16 GB  
จาํนวน 4 ตวั 

ตกลงราคา 6,420.00 3,038.80 บจ. แอล แอนด ์พี เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 
บจ. จีไอทีที 
บจ. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชัน่ 

449.40 
470.80 
557.80 

บจ. แอล แอนด ์พี เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 449.40 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 



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

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

55 จา้งพนักงานขบัรถยนต ์ประจาํสาํนกัข่าวไทย 
(40 คน) จาํนวน 1 งาน 

ประกวดราคา 10,300,000.00 9,475,920.00 บจ. อีทีอี เมเนจเมน้ท ์ 
บจ. ฟินิกซ์ เอส แอนด ์ซี  

8,124,124.80 
9,814,254.00 

บจ. อีทีอี เมเนจเมน้ท ์ 8,124,124.80 คุณสมบติัถูกตอ้ง สัญญาจา้งเลขท่ี 
053/2563 

 
56 

ส านักธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศอาคารปฏิบติัการฯ 
 - อะไหล่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ รุ่นZR30KS-PFZ511 
 - ไดเออร์ EK 053 S 
 - ไฮ-โลเพรสเซอร์ 
 - ชุดประกอบคอมเพรสเซอร์ 
 - นํ้ ายาทาํความเยน็ อาร์-22 
 - สายพาน บี 51 

 
ตกลงราคา 

   
19,848.50  

 
19,848.50  

  
 
บจ.อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ.อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ.อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ.อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ.อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ.อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

 
         

11,000.00                
300.00             

1,650.00                
150.00             

4,250.00             
1,200.00  

  
 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

 
  

11,000.00                
300.00             

1,650.00                
150.00             

4,250.00             
1,200.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

57 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศอาคารปฏิบติัการฯ 
 - อะไหล่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ รุ่นZR30KS-PFZ511 
 - อะไหล่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ รุ่น LG QJ306PAA 
 - แม็กเนติก 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 
 - ไดเออร์ EK 053 S 
 - มอเตอร์คอยลเ์ยน็ 1/15 แรงมา้  

ตกลงราคา     19,110.00    19,110.00    
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ.อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ.อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

  
11,000.00             
4,500.00                

750.00                
300.00             

1,310.00  

  
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

  
11,000.00             
4,500.00                

750.00                
300.00             

1,310.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

58 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศอาคารปฏิบติัการฯ 
 - มอเตอร์คอยลร้์อน ขนาด 1/4 แรงมา้ 
 - นํ้ ายาทาํความเยน็ อาร์-22  
 - แคปท้ิว เบอร์ 600 
 - รันน่ิงคาปาซิเตอร์ 
 - รีโมท DT-04 
 - ใบพดัลม ขนาด 16” 
 - มอเตอร์มีเดียร์ 
 - ชุดไนโตรเจนและลม 
 - ไดเออร์ EK 053 S 

ตกลงราคา  19,581.00  19,581.00    
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

  
3,700.00             
4,250.00                

150.00                
600.00             

3,600.00                
350.00             

4,500.00                
850.00                
300.00  

  
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

  
3,700.00            
4,250.00                

150.00                
600.00             

3,600.00                
350.00             

4,500.00                
850.00                
300.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

59 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศอาคารทีวี
และอาคารปฏิบติัการฯ 
 - มอเตอร์ YAMABISHI  B1-3/4-A 
 - Start  Capacitor  BMI  145-175 MFD 330V 
 - Relay  GE  3ARR3  A4A3 
 - รันน่ิง อลูมิเนียม 50MFD  370/440V 

ตกลงราคา 18,817.50 18,817.50   
 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 

  
 

2,336.00 
380.00 
350.00 
300.00 

  
 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 

  
 

2,336.00 
380.00 
350.00 
300.00 

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



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

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

 - มอเตอร์ KU  KVF3F503A  220V  50HZ (แกนเดียว) 
- นํ้ ายาทาํความเยน็ R-22 
 - สายเช่ือมคู่ 
 - มอเตอร์ BRline  BRLN-S1-1/4HP 
 - เกจท์างตํ่า 
 - หัวต่อ 410 
 - ดา้มเช่ือม LPG  IM-TECH  W-T 2030 (แบบแผง) 
 - Filter  Drier  ALCO  EK-305S  5/8”S 
 - Filter  Drier  ALCO  EK-164S  1/2”S 

   หจก. นานาอีควปิเมนท ์
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์

980.00 
5,000.00 
1,200.00 
4,400.00 

450.00 
450.00 
750.00 
600.00 
390.00 

หจก. นานาอีควปิเมนท ์
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์ 
หจก. นานาอีควปิเมนท ์

980.00 
5,000.00 
1,200.00 
4,400.00 

450.00 
450.00 
750.00 
600.00 
390.00 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

60 จดัซ้ือสารเคมีปรับสภาพนํ้ า Chiller  water 
cooled อาคารทีวีและอะไหล่
เคร่ืองปรับอากาศอาคารปฏิบติัการฯ 
 - เคมีป้องกนัและกาํจดัตะกรัน 
 - เคมีป้องกนัและกาํจดัตะไคร่ 
 - Drier  core  D48 
 - โซลินอยด ์220 V.  Digital  comp 
 - นํ้ ายาเคร่ืองปรับอากาศ อาร์ – 410A 
 - นํ้ ากลัน่ 
 - ลูกปืน 
 - จารบี 

ตกลงราคา 18,414.70 18,414.70   
 
 
บจ.เพอร์เฟค เคมิคลั แอนด ์เซอร์วสิ  
บจ.เพอร์เฟค เคมิคลั แอนด ์เซอร์วสิ  
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ.อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
เรือนชยัอะไหล่ยนต ์ 
เรือนชยัอะไหล่ยนต ์ 
เรือนชยัอะไหล่ยนต ์ 

  
 
 

5,700.00 
2,850.00 
1,300.00 
1,800.00 
5,000.00 

200.00 
160.00 
200.00 

  
 
 
บจ.เพอร์เฟค เคมิคลั แอนด ์เซอร์วสิ  
บจ.เพอร์เฟค เคมิคลั แอนด ์เซอร์วสิ  
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ. อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
บจ.อาร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 
เรือนชยัอะไหล่ยนต ์ 
เรือนชยัอะไหล่ยนต ์ 
เรือนชยัอะไหล่ยนต ์ 

  
 
 

5,700.00 
2,850.00 
1,300.00 
1,800.00 
5,000.00 

200.00 
160.00 
200.00 

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

61 จดัซ้ือแบตเตอร่ีนํ้ า 12V. 60AH จาํนวน 2 ลูก  
สาํหรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 80 kVA  

ตกลงราคา 5,564.00 5,564.00 บจ.บี.บี.แบตเตอร่ี  
(สาํนกังานใหญ่) 

5,564.00 บจ.บี.บี.แบตเตอร่ี  
(สาํนกังานใหญ่) 

5,564.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
62 

ส านักทรัพยากรมนุษย์ 
จดัซ้ือยางรถยนตถ่์ายทอดข่าวโทรทศัน์ 
ทะเบียน 99-6881 

 
ตกลงราคา 

 
32,100.00  

 
  -  

 
บจ. ก.เจริญการยาง  

 
32,100.00  

 
บจ. ก.เจริญการยาง  

 
32,100.00  

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

63 จา้งตั้งศูนยถ่์วงลอ้รถยนต ์รายงานข่าวสด 
ทะเบียน 99-6881 

ตกลงราคา          1,712.00   -  บจ. ก.เจริญการยาง  1,712.00 บจ. ก.เจริญการยาง  1,712.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

64 จา้งเปล่ียนหลอดไฟรถยนต ์ 
ทะเบียน 99-6891 

ตกลงราคา          2,800.00   -  ร้านอว้นการไฟฟ้า 2,800.00 ร้านอว้นการไฟฟ้า   2,800.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

 
65 

ส านักวิศวกรรมโครงข่าย 
จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนต์
กาํเนิดไฟฟ้า (สถานีโทรทศัน์ จ.ลาํปาง) 

 
ตกลงราคา 

      
10,000.00  

  
10,000.00  

 
บจ.วุฒิมงคง เซอร์วสิ 

    
10,000.00  

 
บจ.วุฒิมงคง เซอร์วสิ 

 
10,000.00 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
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 

66 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนต์
กาํเนิดไฟฟ้า(สถานีโทรทศัน์ จ.นครสวรรค)์ 

ตกลงราคา    10,000.00    10,000.00  หจก.ก.กาญจนชัย นครสวรรค ์       10,000.00  หจก.ก.กาญจนชัย นครสวรรค ์ 10,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

67 จา้งซ่อม Automatic Transfer Switch (Motor 
mechanism)  (สถานีฯ จ.พงังา) 

ตกลงราคา 43,335.00    43,335.00  บจ.เจริญกรุง เอ็นจิเนียร่ิง      43,335.00  บจ.เจริญกรุง เอ็นจิเนียร่ิง 43,335.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

68 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนต์
กาํเนิดไฟฟ้า (สถานีโทรทศัน์ จ.ระยอง) 

ตกลงราคา 14,000.00    14,000.00  บจ.หยกพาณิชย ์  14,000.00  บจ.หยกพาณิชย ์ 14,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

69 จดัซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา    8,185.50   8,185.50  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)   8,185.50  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 8,185.50 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

70 จดัซ้ืออะไหล่คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ  
จาํนวน 1 รายการ  

ตกลงราคา      12,144.50     12,144.50  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)      12,144.50  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 12,144.50 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

71 จดัซ้ืออะไหล่ NAS จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา      16,906.00     16,906.00  บจ.ว ีเอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วสิ (สนญ.)    16,906.00  บจ.ว ีเอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วสิ (สนญ.)  16,906.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

72 จดัซ้ืออะไหล่คียบ์อร์ด จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา     9,180.60  9,180.60  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)   9,180.60  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 9,180.60 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

73 จดัซ้ืออะไหล่ POWER SUPPLY จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา     9,095.00    9,095.00  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)    9,095.00  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.) 9,095.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

74 จา้งซ่อมไฟหัวตั้งกลอ้ง จาํนวน 1 รายการ ตกลงราคา       16,050.00  16,050.00  บจ.ซีแอล.อีควปิเมน้ท ์(ประเทศไทย)     16,050.00  บจ.ซีแอล.อีควปิเมน้ท ์(ประเทศไทย)  16,050.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

75 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 

76 จดัซ้ืออะไหล่Storage Server จาํนวน 2 ตวั ตกลงราคา  22,684.00  22,684.00  บจ. เทิร์นออน โซลูชัน่       22,684.00  บจ. เทิร์นออน โซลูชัน่  22,684.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 17/2563 

77 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนต์
กาํเนิดไฟฟ้า (สถานีโทรทศัน์ จ.เชียงราย) 

ตกลงราคา       10,000.00   10,000.00  หจก. ปัญญามอเตอร์ส สาขา 7  10,000.00  หจก. ปัญญามอเตอร์ส สาขา 7 10,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

78 จดัซ้ืออะไหล่หัวส่งไมคไ์วร์เรส จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา    19,848.50  19,848.50  บจ.ดิจิตรา (สนญ.)  19,848.50  บจ.ดิจิตรา (สนญ.)  19,848.50  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

79 จดัซ้ืออะไหล่ FIBRE CARD จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 10,379.00   10,379.00  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)   10,379.00  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)   10,379.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
80 จา้งซ่อมไวร์เรสไมค ์จาํนวน  1 รายการ  ตกลงราคา   6,099.00    6,099.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย  (สนญ.)     6,099.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย  (สนญ.) 6,099.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
81 จา้งซ่อมไวร์เรสไมค ์จาํนวน  1 รายการ  ตกลงราคา       17,548.00    17,548.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย  (สนญ.)   17,548.00  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย  (สนญ.)    17,548.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
82 จดัซ้ืออะไหล่สายสัญญาณฯ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา        5,550.02   5,550.02  บจ.โซนลิงค ์(สนญ.)  5,550.02  บจ.โซนลิงค ์(สนญ.)      5,550.02  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
83 จดัซ้ืออะไหล่อินเตอร์คอม จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา       10,250.60    10,250.60  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย  (สนญ.)  10,250.60  บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย  (สนญ.) 10,250.60  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

84 จดัซ้ืออะไหล่ฮาร์ตดิส จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 18,190.00    18,190.00  บจ.เทิร์นออนโซลูชัน่  (สนญ.)     18,190.00  บจ.เทิร์นออนโซลูชัน่ (สนญ.)      18,190.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 
85 จดัซ้ืออะไหล่ STORAGE SERVER  

จาํนวน 1 รายการ  
ตกลงราคา   12,305.00  12,305.00  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  12,305.00  หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  12,305.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

86 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 19,902.00  19,902.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์     19,902.00  บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  19,902.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

87 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิง รถจกัรยานยนต ์
จาํนวน 1 รายการ (ส่วนควบคุมสัญญาณวิทย)ุ 

ตกลงราคา   400.00       400.00  บจ.บางจากกรีนเนท    400.00  บจ.บางจากกรีนเนท   400.00  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 

88 จดัซ้ืออะไหล่กล่องดิจิตอล จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา   1,391.00      1,391.00  หจก.จิวตลัซัพพลาย  (สนญ.)   1,391.00  หจก.จิวตลัซัพพลาย (สนญ.)  1,391.00  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

89 จดัซ้ืออะไหล่กล่องดิจิตอล จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา    2,182.80    2,182.80  หจก.จิวตลัซัพพลาย  (สนญ.)    2,182.80  หจก.จิวตลัซัพพลาย  (สนญ.)       2,182.80  คุณสมบติัถูกตอ้ง ไม่มี 

90 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 7 รายการ (ศูนยฯ์ กรุงเทพฯ) 
- นํ้ ามนัดีเซล HSD (เติมรถวดัสัญญาณเคร่ืองส่งฯ)  
- นํ้ ามนัดีเซล HSD (เติมรถวดัสัญญาณเคร่ืองส่งฯ) 
- นํ้ ามนัดีเซล HSD (เติมรถวดัสัญญาณเคร่ืองส่งฯ) 
- นํ้ ามนัดีเซล HSD (เติมรถวดัสัญญาณเคร่ืองส่งฯ) 
- นํ้ ามนัดีเซล HSD (เติมรถวดัสัญญาณเคร่ืองส่งฯ) 
- นํ้ ามนัดีเซล HSD (เติมรถวดัสัญญาณเคร่ืองส่งฯ) 
- นํ้ ามนัดีเซล HSD (เติมรถวดัสัญญาณเคร่ืองส่งฯ) 

ตกลงราคา 7,790.00   7,790.00    
 
บจ. พี.เอส.วาย ขอนแก่น 
หจก. นพปฎลปิโตรเลียม 
หจก. นพปฎลปิโตรเลียม 
สน.ปตท.บจ.ยางชุมเพาเวอร์ฯ 
หจก. เอ็นซี.ปิโตรเลียม 
หจก. บุญประเสริญบริการ 
บจ. บี อาร์ วาย ปิโตรเลียม 

  
  

1,230.00             
1,000.00                

880.00             
1,040.00             
1,000.00             
1,140.00             
1,500.00  

  
  
บจ. พี.เอส.วาย ขอนแก่น 
หจก. นพปฎลปิโตรเลียม 
หจก. นพปฎลปิโตรเลียม 
สน.ปตท.บจ.ยางชุมเพาเวอร์ฯ 
หจก. เอ็นซี.ปิโตรเลียม 
หจก. บุญประเสริญบริการ 
บจ. บี อาร์ วาย ปิโตรเลียม 

  
  

 1,230.00             
1,000.00                

880.00             
1,040.00             
1,000.00             
1,140.00             
1,500.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

91 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 3 รายการ (สถานีฯ จ.ระยอง) 
- กล่อง Planet Com (Set Top Box) 
- T454 MCU V.3 
- เสารองหกเหล่ียมฯ 

ตกลงราคา  783.50   783.50    
  
ร้านเด่นสยามอีเล็คโทรนิค 
บจ. อีเล็คทรอนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 
บจ. อีเล็คทรอนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 

  
  

588.50                
150.00                  
45.00  

  
  
ร้านเด่นสยามอีเล็คโทรนิค 
บจ. อีเล็คทรอนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 
บจ. อีเล็คทรอนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 

  
  

 588.50                
150.00                  
45.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

92 จดัซ้ืออุปกรณ์และงานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 4 รายการ 
(แผนกซ่อมบาํรุง กรุงเทพฯ) 
- ฟิวส์ 5A, 1N4007, R1/2W ฯลฯ 
- กล่อง Planet Com 
- โวลทมิ์เตอร์ SD-96 500V., Terminal TB2506, ฯลฯ 
- สายไฟ VCT 4x1.5MM. 

ตกลงราคา   3,692.70  3,692.70    
  
 
บจ. อีเล็คทรอนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 
ร้านเด่นสยามอีเล็คโทรนิค 
บจ. แสงทองเจริญกิจการไฟฟ้า 
บจ. ไฟฟ้าธนะชาติ 

  
  
               

365.00             
1,177.00             
1,722.70                

428.00  

  
  
 
บจ. อีเล็คทรอนิคส์พาร์ท ซัพพลาย 
ร้านเด่นสยามอีเล็คโทรนิค 
บจ. แสงทองเจริญกิจการไฟฟ้า 
บจ. ไฟฟ้าธนะชาติ 

  
  
               

365.00             
1,177.00             
1,722.70                

428.00  

 
 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

93 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนต์
กาํเนิดไฟฟ้า 2 รายการ (สถานีฯ จ.เชียงใหม่) 
- นํ้ ามนัดีเซล HSD (นํ้ ามนัเครืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 
- นํ้ ามนัดีเซล HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 

ตกลงราคา 7,976.00  7,976.00    
  
บจ. สุขมุเซอร์วสิ 
บจ. สุขมุเซอร์วสิ 

  
  

3,948.00             
4,028.00  

  
  
บจ. สุขมุเซอร์วสิ 
บจ. สุขมุเซอร์วสิ 

  
  

  3,948.00             
4,028.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

94 จดัซ้ืออุปกรณ์เพื่องานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 2 รายการ (สถานีฯ จ.ตาก) 
- แม็กเนติก แอร์ 3P 40A., ฯลฯ 
- กล่องเอนกประสงคใ์หญ่, ฯลฯ 

ตกลงราคา 1,262.32  1,262.32    
  
ร้านอาณาจกัรไฟฟ้า 
ดาเทรดเซ็นเตอร์ 

  
  

860.00                
402.32  

  
  
ร้านอาณาจกัรไฟฟ้า 
ดาเทรดเซ็นเตอร์ 

  
  

860.00                
402.32  

 
 

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 ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

95 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนต์
กาํเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ 3 รายการ (สถานีฯ จ.แพร่) 
- ชุดคอนโทรล มีสาย QS เคร่ืองปรับอากาศ 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 

ตกลงราคา      7,371.00    7,371.00    
  
บจ. สตาร์ (ประเทศไทย) 
หจก. อุตรดิตถอ์อยล์ 
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 

  
  

  2,033.00             
1,380.00             
3,958.00  

  
  
บจ. สตาร์ (ประเทศไทย) 
หจก. อุตรดิตถอ์อยล์ 
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 

  
  

2,033.00             
1,380.00             
3,958.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

96 จดัซ้ืออุปกรณ์เพื่องานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 2 รายการ (สถานีฯ จ.นครราชสีมา) 
- แบตเตอร่ีใหม่ N100 ยีห่้อ GF 
- นํ้ ากลัน่เติมแบตเตอร่ี 

ตกลงราคา       3,359.80    3,359.80    
  
หจก. ชุนหลีแบตเตอร่ี 
หจก. ชุนหลีแบตเตอร่ี 

  
  

  3,210.00                
149.80  

  
  
หจก. ชุนหลีแบตเตอร่ี 
หจก. ชุนหลีแบตเตอร่ี 

  
  

3,210.00                
149.80  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

97 จดัซ้ืออุปกรณ์เพื่องานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 3 รายการ (สถานีฯ จ.ขอนแก่น) 
- หลอดนีออน LED, ฯลฯ 
- เทปกนัความร้อน, ฯลฯ 
- IC Audio Line Driver 

ตกลงราคา     6,112.91  6,112.91    
  
บจ. กรีนเวลิด์รีไซเคิล 
ร้านไพศาลอีเลคโทรนิคส์ 
บจ. ทรีอีพีคอมโพเนนท ์

  
  

633.44                
416.23             

5,063.24  

  
  
นายเฉลิมกิต  แบบแผน 
บจ. พาย โซลูชัน่ โพรไวเตอร์ 
บจ. คลงัไฟฟ้า 

  
  

  4,000.00            
3,300.00             
2,233.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

98 จดัซ้ืออุปกรณ์เพื่องานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 1 รายการ (สถานีฯ จ.มุกดาหาร) 
- แบตเตอร่ี N150ฯ (เคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 

ตกลงราคา      5,090.00   5,090.00    
  
ร้านพฒันาอะไหล่ยนต ์

  
  

    5,090.00  

  
  
ร้านพฒันาอะไหล่ยนต ์

  
  

   5,090.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
99 จดัซ้ืออุปกรณ์เพื่องานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 

ระบบดิจิตอล จาํนวน 2 รายการ (สถานีฯ จ.อุบลราชธานี) 
- Sunmoon หางปลาแฉกหุ้มฯ 
- พดัลมเป่าเคร่ืองส่งฯ ขนาด 6 น้ิว 

ตกลงราคา  7,846.40  7,846.40   
  
บจ. อุบลสายฟ้าอิเลคทรอนิค 
แสงอยูค่ง 

  
  

         1,084.00             
6,762.40  

  
  
บจ. อุบลสายฟ้าอิเลคทรอนิค 
แสงอยูค่ง 

  
  

    1,084.00             
6,762.40  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

100 จดัซ้ืออุปกรณ์เพื่องานออกอากาศเคร่ืองส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 3 รายการ (สถานีฯ จ.สุราษฎร์ธานี) 
- C 1µF50V., C100µF 50V., 10µF, C33µF50V. 
- สามทางท่อเหลือง 1/4, สายลม PU 1/4 
- C 22µF50V., C220µF 50V., 10µF, 
C100µF50V., 1µF250V., ฯลฯ 
- สายอากาศดิจิตอลทีว ีDVBT2 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 

ตกลงราคา    4,380.00   4,380.00    
  
อีเลคทรอนิคส์ เซ็นเตอร์ 
ตรีเพชรฮาร์แวร์ 
ร้านสาธิตวทิย ุ
 
บจ. อมรศูนยร์วมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 
หจก. ส.จินดาวฒุิ 

  
  

170.00                
410.00                
700.00         

 
     1,100.00             

2,000.00 

  
  
อีเลคทรอนิคส์ เซ็นเตอร์ 
ตรีเพชรฮาร์แวร์ 
ร้านสาธิตวทิย ุ
 
บจ. อมรศูนยร์วมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 
หจก. ส.จินดาวฒุิ 

  
  

170.00                
410.00                
700.00     

         
1,100.00             
2,000.00  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

101 จดัซ้ือค่าเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื่องานออกอากาศ 
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 

 



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

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

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขท่ี/วันที่ของสัญญา หรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง 

102 จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนต์
กาํเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ 4 รายการ  (สถานีฯ จ.ชุมพร) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 
- แบตเตอร่ี HB135มอรเตอร์คอยลร้์อนแอร์ 
- THW 120 ดาํ 
- สลิปต่อสายทองแดง #120 

ตกลงราคา 8,397.50  8,397.50    
  
บจ. เค.พี. เอฟ. กรุ๊ฟ 
สาํเนียงการช่าง 
บจ. พี พี ซี เคเบ้ิล 
บจ. บีโอ เพาเวอร์เทค 

  
  

   2,000.00             
2,900.00             
2,695.00                

802.50  

  
  
บจ. เค.พี. เอฟ. กรุ๊ฟ 
สาํเนียงการช่าง 
บจ. พี พี ซี เคเบ้ิล 
บจ. บีโอ เพาเวอร์เทค 

  
  

  2,000.00             
2,900.00             
2,695.00                

802.50  

 
 

คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 
คุณสมบติัถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

103 จดัซ้ือนํ้ ามนัเคร่ืองยนตก์าํเนิดไฟฟ้า  
(สถานีฯ จ.ประจวบคีรีขนัธ์) 

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

 


