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บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 
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ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  �� ! 

 

ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

 
� 

สํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 
จา้งเหมาบริการ ติดตั�ง และควบคุมระบบ
แสง ในการดาํเนินการสร้างสรรคแ์ละผลิต
รายการทางดา้นดนตรี ระหวา่ง บมจ.อสมท 
และบจ.ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย)  

 
ตกลงราคา 

          
*+,-.....       *+,-..... 

 
บจ.เซิร์ฟควอล อีเวน้์ บ 

 
*+,-..... 

 
บจ.เซิร์ฟควอล อีเวน้์ บ *+,-..... 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

2 จา้งบริการจดัหาศิลปิน ศิลปินรับเชิญ และ
ช่างแต่งหนา้ทาํผม ในการดาํเนินการ
สร้างสรรคแ์ละผลิตรายการทางดา้นดนตรี 
ระหวา่ง บมจ.อสมท และ บจ.บริษทัไลน์ 
คอมพานี (ประเทศไทย) 

ตกลงราคา 8-,�.....     8-�,..... บจ.เลิฟ อิส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ 8-�,..... บจ.เลิฟ อิส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ 8-�,..... คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

8 จา้งจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ เพื;อใชใ้น
โครงการ Fake news Fighter 

ตกลงราคา IJ,......      I+,.J..88 บ.การะเกด เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั I+,.J..88 บ.การะเกด เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั I+,.J..88 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

4 สํานักการขาย 
ค่าบริการ เสื�อผา้พิธีกร  
งานพระบรมธาตุพนัปี จ.พทัลุง ปี -J*8 
ค่าบริการ รถตูพ้ร้อมคนขบั  
งานพระบรมธาตุพนัปี จ.พทัลุง ปี 2563 
ค่าบริการ รถตูพ้ร้อมคนขบั  
งานพระบรมธาตุพนัปี จ.พทัลุง ปี 2563 
จดัซื�อ นํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับรถ  
งานพระบรมธาตุพนัปี จ.พทัลุง ปี 2563 
จดัซื�อ นํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับรถ  
งานพระบรมธาตุพนัปี จ.พทัลุง ปี 2563 
จดัซื�อ นํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับรถ  
งานพระบรมธาตุพนัปี จ.พทัลุง ปี -J*8 
 

 
ตกลงราคา 

 
ตกลงราคา 

 
ตกลงราคา 

 
ตกลงราคา 

 
ตกลงราคา 

 
ตกลงราคา 

 
�.,...... 

(ไม่มีภาษีฯ) 
*,I..... 

(ไม่มีภาษีฯ) 
-,8..... 

(ไม่มีภาษีฯ) 
�,...... 

 
S...00 

 
400.00 

 

 
�.,...... 

(ไม่มีภาษีฯ) 
*,I..... 

(ไม่มีภาษีฯ) 
-,8..... 

(ไม่มีภาษีฯ) 
�,...... 

 
S...00 

 
400.00 

 
นายยทุธพล ซุ่นเซ่ง  
 
นายมูฮมัหมดั บิลระหมาน (ไม่มี ภ.พ.) 
 
นายสมพร รักษว์งศ ์(ไม่มี ภ.พ.) 
 
บจก.เกษร ออยลพ์ทัลุง 
 
บจก.เค.เอ็น.ซี.เอ็นเนอร์จี  
 
บจก.เค.เอ็น.ซี.เอ็นเนอร์จี  

 
�.,...... 

(ไม่มีภาษีฯ) 
*,I..... 

(ไม่มีภาษีฯ) 
-,8..... 

(ไม่มีภาษีฯ) 
�,...... 

 
S...00 

 
400.00 

 
นายยทุธพล ซุ่นเซ่ง  
 
นายมูฮมัหมดั บิลระหมาน (ไม่มี ภ.พ.) 
 
นายสมพร รักษว์งศ ์(ไม่มี ภ.พ.) 
 
บจก.เกษร ออยลพ์ทัลุง 
 
บจก.เค.เอ็น.ซี.เอ็นเนอร์จี  
 
บจก.เค.เอ็น.ซี.เอ็นเนอร์จี 

 
�.,...... 

(ไม่มีภาษีฯ) 
*,I..... 

(ไม่มีภาษีฯ) 
-,8..... 

(ไม่มีภาษีฯ) 
�,...... 

 
S...00 

 
400.00 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั�น ท ุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั� งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกํากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

5 ค่าบริการ เสื�อผา้ชุดพิธีกร งานถ่ายทอดสด
โครงการกาํแพงคอนกรีตหุ้มดว้ยยางพารา
ธรรมชาติ ณ จ.ระยองและ จ.จนัทบุรี 

ตกลงราคา *,...... 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 

*,...... 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายสมสิทธิV   แซ่ลี�   
 

*,...... 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 

นายสมสิทธิV   แซ่ลี�   
 

*,...... 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

 
* 

สํานักข่าวไทย 
ค่านํ� ามนัเชื�อเพลิงทาํสกู๊ปข่าว จ.เพชรบูรณ์ 
วนัที; �8-�+ ส.ค.*8 

 
ตกลงราคา 

 
�,.+Y.S. 

 
- 

 
หจก.วรีชัยหล่มสักเซอร์วสิ 
หจก.วรีชัยหล่มสักเซอร์วสิ 

 
*J.... 
8IY.S. 

 
หจก.วรีชัยหล่มสักเซอร์วสิ 
หจก.วรีชัยหล่มสักเซอร์วสิ 

 
*J.... 
8IY.S. 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

S จดัซื�อนํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับรถยนต์
ดาวเทียม SNG (ทาํข่าว จ.จนัทบุรี 
วนัที; �Y--. สิงหาคม -J*8) 

ตกลงราคา �.,...... - หจก.ตนัติชัยปิโตรเลียม 
หจก.พทัยาศิริวฒันา 
บจ.เอ.ที.ปิโตรเลียม  
บจ. เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป 

�,JJ..00 
S�.... 
480.00 

1,040.00 

หจก.ตนัติชัยปิโตรเลียม 
หจก.พทัยาศิริวฒันา 
บจ.เอ.ที.ปิโตรเลียม  
บจ. เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป 

�,JJ..00 
S�.... 
480.00 

1,040.00 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

Y จดัซื�อนํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับรถยนต์
ดาวเทียม SNG ทาํข่าว จ.เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ วนัที; �I--� สิงหาคม -J*8 

ตกลงราคา �.,...... - บจ. บางจากกรีนเนท  
หจก.ธนญัธรฐิติพร 
 

�,.-.... 
�,Y8....

บจ. บางจากกรีนเนท  
หจก.ธนญัธรฐิติพร 
 

�,.-.... คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

I จดัซื�อนํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับรถยนต์
ดาวเทียม SNG ทาํข่าว จ.ศรีสะเกษ 
วนัที; -*--Y สิงหาคม -J*8 

ตกลงราคา �.,...... - บจ. บางจากกรีนเนท  
บจ..ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั;น 
บจ. สวา่งพงษเ์จริญฯ 
บจ.ปตท.นํ� ามนัและคา้ปลีก 
บจ. พนัธ์เจริญกรุ๊ป จาํกดั 

920.00 
1,430.00 
1,550.00 

770.00 
600.00 

บจ. บางจากกรีนเนท  
บจ..ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั;น 
บจ. สวา่งพงษเ์จริญฯ 
บจ.ปตท.นํ� ามนัและคา้ปลีก 
บจ. พนัธ์เจริญกรุ๊ป จาํกดั 

920.00 
1,430.00 
1,550.00 

770.00 
600.00 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

�. จดัซื�อนํ� ามนัรถตูท้าํสกู๊ปข่าวซื�อ ธ.ก.ส. 
 จ.นครศรีธรรมราช 
วนัที; -.--- สิงหาคม -J*8 

ตกลงราคา J,...... - หจก.นครศรีปิโตรเลียม 
บจ. ปตท.นํ� ามนัและคา้ปลีก 
บจ. พระราม - พฒันาปิโตรเลียม 

I+.... 
�,8*..00 
�,....00 

หจก.นครศรีปิโตรเลียม 
บจ. ปตท.นํ� ามนัและคา้ปลีก 
บจ. พระราม - พฒันาปิโตรเลียม 

I+.... 
�,8*..00 
�,....00 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

�� จดัซื�อนํ� ามนัประจาํเดือนสิงหาคม  2563 ตกลงราคา �,...... - หจก.ไพรัชแก๊สและนํ� ามนั �,...... หจก.ไพรัชแก๊สและนํ� ามนั �,...... คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

�- จดัซื�อหนงัสือพิมพ ์เดือนกนัยายน -J*8 ตกลงราคา �,I+.... 
(ไม่มีภาษีฯ) 

�,I+.... 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช �,I+.... 
(ไม่มีภาษีฯ) 

นายวิศณุ เอมโอช �,I+.... 
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั�น ท ุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั� งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

 
�8 

ฝ่ายจัดซื�อ 
จดัซื�อเครื;องรักษาระดบัแรงดนัและสาํรอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จาํนวน 1 เครื;อง 

 
ตกลงราคา 

 
2,690.00 

 
2,690.00 

 
บจก ยนูิตี�  ไอที ซิสเตม็ 

 
2,690.00 

 
บจก ยนูิตี�  ไอที ซิสเตม็ 

 
2,690.00 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

�+ จดัซื�อเครื;องมือสือสารสาํหรับผลิตรายการ 
พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน 3 รายการ 

ตกลงราคา 374,500.00 368,080.00 บจก. ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์ 
บจก. พีซี แลนด์ 
บจก. ไมโคร ฟิวชั;น (กรุงเทพ) 
บจก. โพลเวล อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

282,908.00 
304,522.00 
380,920.00 
368,080.00 

บจก. ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์ 282,908.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ใบสั;งซื�อเลขที; ง.005/2563 

�J จดัซื�อ External Hardies เพื;อใชใ้นโครงการ 
Shop Mania จาํนวน 3 ชุด (ใชง้บสาํรอง 
กรณีเร่งด่วน ประจาํปี 2563) 

ตกลงราคา 22,983.60 15,996.50 บจก. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชั;น 
บจก. ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์ 
บจก. เคบีพี อินโนเวชั;น เทคโนโลย ี

17,526.60 
15,589.90 
22,983.60 

บจก. ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์ 15,589.90 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 
 

�* จดัซื�อหมึกเครื;อง Printer HP LaserJet 1320 
Toner Q5949A จาํนวน 2 กล่อง 

ตกลงราคา 7,000.00 6,163.20 บจก. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชั;น 
บจก. โฟนิกซ์  
บจก. ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์ 

6,120.40 
6,131.10 
7,425.80 

บจก. อินเทอนลั คอมพิวท ์คอร์ปอเรชั;น 6,120.40 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 
 

�S จดัซื�อหมึกพิมพแ์ละตลบัแม่พิมพ ์ 
จาํนวน 1 งาน 

ตกลงราคา 2,461.00 2,461.00 บจก. แคปซูล อนัลิมิต กรุ๊ป 
บจก. ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์ 

2,321.90 
3,274.20 

บจก. แคปซูล อนัลิมิต กรุ๊ป 2,321.90 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 
 

�Y จา้งสาํรวจประเมินผลการรับรู้และเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน ผา่น 
รายการข่าวคํ;า ช่วงออกอากาศข่าว และ 
สกู๊ปข่าวของ สปสช. จาํนวน 1 งาน 

ตกลงราคา *.,...... 
(ไม่มีภาษีฯ) 

*.,...... 
(ไม่มีภาษีฯ) 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต *.,...... 
(ไม่มีภาษีฯ) 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต *.,...... 
(ไม่มีภาษีฯ) 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 
 

�I เช่าใชบ้ริการ C-Internet Package Super 
Speed Plus (Fix IP)  
จาํนวน � วงจร (ระยะเวลา � ปี 
เริ;มตั�งแต่ � ตค. *8 - 8. กย. *+) 

ตกลงราคา 16,050.00 16,050.00 บมจ. กสท โทรคมนาคม 16,050.00 บมจ. กสท โทรคมนาคม 16,050.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง สัญญาเช่า เลขที; 057/2563 

-. เช่าใชบ้ริการ C-Internet Package Super 
Speed Plus (Fix IP)  
จาํนวน + วงจร (ระยะเวลา � ปี  
เริ;มตั�งแต่ �ตค. *8 - 8. กย. *+) 

ตกลงราคา 64,200.00 64,200.00 บมจ. กสท โทรคมนาคม 64,200.00 บมจ. กสท โทรคมนาคม 64,200.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง สัญญาเช่า เลขที; 058/2563 

 
 
 
 
 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั�น ท ุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั� งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกํากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

 

ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

 
-� 

ฝ่ายดิจิตอลแพรตฟอร์ม 
ค่าของที;ระลึกสาํนกัดิจิทลัแพลตฟอร์ม  

 
ตกลงราคา 

 
65,000.00 

 
62,760.00 

 
นางสาวสุรปรียา บูรณะ 

 
62,760.00 

 
นางสาวสุรปรียา บูรณะ 

 
62,760.00 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

-- ค่าจดัซื;ออุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาท่องเที;ยว
เชิงอนุรักษ ์

ตกลงราคา 8,000.00 8,000.00 ปตท , ค่าอุปกรณ์ 8,000.00 ปตท , ค่าอุปกรณ์ 8,000.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

-8 ค่าจดัซื;ออุปกรณ์กิจกรรม Ironman 2021  ตกลงราคา 9,220.000 9,220.000 ปตท , ค่าอุปกรณ์ 9,220.000 ปตท , ค่าอุปกรณ์ 9,220.000 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

 
-+ 

สํานักทรัพยากรมนุษย์ 
จา้งซ่อมเครื;องเติมลมอตัโนมตัิ 

 
ตกลงราคา 

 
11,500.00 

 
- 

 
ร้านอว้นการไฟฟ้า 

 
11,500.00 

 
ร้านอว้นการไฟฟ้า 

 
��,J..... 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

-J จดัซื�อนํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับยานพาหนะ 
(ส่วนกลาง) 

ตกลงราคา 150,281.00 - บริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) 150,281.00 บริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) II,YJ�.-. คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

 
-* 

สํานักโทรทัศน์ 
ร่วมใจคนไทย สู้ภยัโควดิ-19 

 
ตกลงราคา 

 
2,340.00 

 
- 

 
สถานีบริการเชื�อเพลิงกองบิน -� 
น.ส.ศญาดา  นกัษาศิลป์ 

 
440.00 

1,900.00 

 
สถานีบริการเชื�อเพลิงกองบิน 21 
น.ส.ศญาดา  นกัษาศิลป์ 

 
440.00 

1,900.00 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

-S รายการ � ในพระราชดาํริ ตกลงราคา +,.I.... - บ.ซี เอส -.�* ออยล ์แอนด ์เซอร์ วสิ จาํกดั 
บ.ภาคเหนือชยัวฒันา จาํกดั 
บ.สามเงาพฒันา จาํกดั 
บ.พีระพงศ ์ปิโตเลียม จาํกดั 

�,-...00 
SJ.... 

�,�*.... 
IY�... 

บ.ซี เอส -.�* ออยล ์แอนด ์เซอร์ วสิ จาํกดั 
บ.ภาคเหนือชยัวฒันา จาํกดั 
บ.สามเงาพฒันา จาํกดั 
บ.พีระพงศ ์ปิโตเลียม จาํกดั 

�,-..... 
SJ.... 

�,�*.... 
IY.... 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

-Y จดัจา้งแปลบทพร้อมพากยล์งเสียง 
เป็นภาษาไทย และมิกซ์เสียงพร้อมภาพ 
ภาพยนตร์จีนเรื;องยาว - เรื;อง 
จาํนวน *S ตอน 

ธุรกิจ 802,928.00 802,928.00 บจก เกรททีม ดิจิตอล 802,928.00 บจก เกรททีม ดิจิตอล 802,928.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

-I บ่ายนี� มีคาํตอบ ตกลงราคา 2,578.10 2,578.10 บมจ.เลยปิโตเลียม  
หจก.บา้นไร่สัมพนัธ์ 
บมจ.-8ปิโตเลียม (-..J) 

I.....
�,......

*SY.�.

บมจ.เลยปิโตเลียม จาํกดั 
หจก.บา้นไร่สัมพนัธ์ 
บมจ.-8ปิโตเลียม (-..J) 

          I..... 
       �,...... 
          *SY.�. 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

8. ถ่ายทอดสดงานวดัเขียนบางแกว้ ตกลงราคา 10,000.00 10,000.00 นายอรรถพล  บุญพฒัน์ �.,...... นายอรรถพล  บุญพฒัน์ �.,...... คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั�น ท ุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั� งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกํากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

 

ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

8� บ่ายนี� มีคาํตอบ ตกลงราคา 2,487.31 2,487.31 นายทอง สุวรรณเวี;ยง 2,487.31 นายทอง สุวรรณเวี;ยง 2,487.31 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

8- ถ่ายทอดสดงานวดัเขียนบางแกว้ ตกลงราคา 9,660.00 9,660.00 หจก.ตน้เกตุปิโตเลียม 
หจก.เค.ที.ทุ่งคาปิโตเลียม 
สน.ปตท.บจ.พี.เอส ดี ทุ่งใหญ่ 
สน.ปตท.บจ.พี.เอส ดี ทุ่งใหญ่ 
บ.ไทยออยลพ์ทัลุง จาํกดั 
หจก.วาสนาปิโตเลียม 
บ.ศิริวฒันพร จาํกดั 
หจก.สิทธิชยับริการ 
บจ. พระราม 2 พฒันาปิโตเลียม  
บจ.ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก  
 

1,000.00 
1,070.00 
1,000.00 

700.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 

790.00 
500.00 

หจก.ตน้เกตุปิโตเลียม 
หจก.เค.ที.ทุ่งคาปิโตเลียม 
สน.ปตท.บจ.พี.เอส ดี ทุ่งใหญ่ 
สน.ปตท.บจ.พี.เอส ดี ทุ่งใหญ่ 
บ.ไทยออยลพ์ทัลุง จาํกดั 
หจก.วาสนาปิโตเลียม 
บ.ศิริวฒันพร จาํกดั 
หจก.สิทธิชยับริการ 
บจ. พระราม - พฒันาปิโตเลียม  
บจ.ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

�,...... 
�,.S.... 
�,...... 

S..... 
�,8..... 
�,...... 
�,...... 
�,8..... 

SI.... 
J..... 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

88 ค่าใชจ้่ายรายการ "ช่อง 9 การ์ตูน"  
เดือนสิงหาคม 2563 

ตกลงราคา 120.00 120.00 บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกดั 120.00 บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกดั 120.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

8+ ผลิตสื;อประชาสัมพนัธ์ กสทช ตกลงราคา 15,989.80 15,989.80 บจ.อมรศูนยร์วมอะไหล่อีเล็คโทรนิกส์  
น.ส.ชนาภสัร์  อุดดว้ง 
บจ.สีรุ้ง  
บจ.สีรุ้ง  

�,.J.... 
�.,...... 
�,-�I.Y. 
8,S-.... 

บจ.อมรศูนยร์วมอะไหล่อีเล็คโทรนิกส์  
น.ส.ชนาภสัร์  อุดดว้ง 
บจ.สีรุ้ง  
บจ.สีรุ้ง 

�,.J.... 
�.,...... 
�,-�I.Y. 
8,S-.... 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

8J ผลิตสื;อประชาสัมพนัธ์โครงการปักจิต ปักใจ ตกลงราคา �.,...... �.,...... นายภกัดี ธารานนท ์ �.,...... นายภกัดี ธารานนท ์ �.,...... คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

8* ถ่ายทอดสดพิธีเปิดทางหลวงระหวา่งเมือง ตกลงราคา �.,...... �.,...... นายอรรถพล  บุญพฒัน์ �.,...... นายอรรถพล  บุญพฒัน์ �.,...... คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

8S ถ่ายทอดสดพิธีเปิดทางหลวงระหวา่งเมือง ตกลงราคา 4,229.00 4,229.00 บจ.เจมาร์ท โมบาย  
บจ.เอส.ที.เพาเวอร์ กรุ๊ป  
บจ.เค.ที.ลาดกระบงั 
บจ.เค.ที.ลาดกระบงั  
หจก.ไพรัชแก๊สและนํ� ามนั 
บจ.ซัน168 คอร์ปอเรชั;น  

399.00 
700.00 
800.00 
800.00 

1,230.00 
300.00 

บ.เจมาร์ท โมบาย จาํกดั 
บ.เอส.ที.เพาเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั 
บ.เค.ที.ลาดกระบงั จาํกดั 
บ.เค.ที.ลาดกระบงั จาํกดั 
หจก.ไพรัชแก๊สและนํ� ามนั 
บ.ซัน168 คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 

399.00 
700.00 
800.00 
800.00 

1,230.00 
300.00 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 
 
 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั�น ท ุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั� งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกํากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

 

ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

8Y หักลา้งค่าใชจ้่ายเดินทางปฏิบตัิงาน 
รายการตลาดนดัรัชดา จ.เชียงใหม่ 

ตกลงราคา 2,500.00 2,500.00 นายสุภาพ สมประเสริฐ 
สถานีบริการเชื�อเพลิงกองบิน -�  

         1,800.00 
            700.00 

นายสุภาพ สมประเสริฐ 
สถานีบริการเชื�อเพลิงกองบิน -� 

1,800.00 
700.00 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

8I จดัซื�อนํ� ามนัในการเดินทางถ่ายทอด 
งานโครงการกาํแพงคอนกรีตหุ้ม 

ตกลงราคา Y,8+.... Y,8+.... หจก.ธรรมสุธน 
หจก.ตนัติชัยปิโตรเลียม 
หจก.สงวนสินปิโตรเลียม 
บจ.ซัน168 คอร์ปอเรชั;น  
หจก.สงวนสินปิโตรเลียม 
บจ.ซัน168 คอร์ปอเรชั;น  

3,500.00 
1,710.00 
1,270.00 

480.00 
1,000.00 

380.00 

หจก.ธรรมสุธน 
หจก.ตนัติชัยปิโตรเลียม 
หจก.สงวนสินปิโตรเลียม 
บจ.ซัน168 คอร์ปอเรชั;น  
หจก.สงวนสินปิโตรเลียม 
บจ.ซัน168 คอร์ปอเรชั;น 

3,500.00 
1,710.00 
1,270.00 

480.00 
1,000.00 

380.00 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
+. 

สํานักธุรกิจดิจิตอน 
จดังานแถลงข่าว The New Digital Journey 
by MCOT 
- ค่าเช่าสถานที; และ coffee break 
- ค่าระบบแสง สี เสียง 
- ค่าโครงสร้างบูธ เฟอร์นิเจอร์และ 
อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆในพื�นที;งานทั�งหมด 

 
ธุรกิจ 

 
 
 

�IY,J..... 
�8I,�..... 
8YJ,JYJ.-. 

 

 
 

�IY,J..... 
�8I,�..... 
8YJ,JYJ.-. 

 
 
 
บริษทั ซี เอ ซี จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 
บริษทัเอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ควกิเฟรม ซิสเตม็ส์ จาํกดั 

 
 
 

�IY,J..... 
�8I,�..... 
8YJ,JYJ.-. 

 
 
 
บริษทั ซี เอ ซี จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 
บริษทัเอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ควกิเฟรม ซิสเตม็ส์ จาํกดั 

 
 
 

�IY,J..... 
�8I,�..... 
8YJ,JYJ.-. 

 
 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
+� 

ฝ่ายธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
ขออนุมตัิจดัซื�ออะไหล่เครื;องปรับอากาศ
อาคารทีวแีละอาคารปฏิบตัิการ 
- อะไหล่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ZR+-K8- 

     TFD-J--  
- นํ� ายาทาํความเยน็ อาร์ – --  
- แคป็ทิ�ว เบอร์ �-..  
- แม็กเนติก 8 P. 8Y. V. 

 
ตกลงราคา 

 
19,795.00 

 
19,795.00 

 
บริษทั อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ;ง -.-. จาํกดั  

 
19,795.00 

 
บริษทั อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ;ง -.-. จาํกดั 

 
19,795.00 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

+- ขออนุมตัิจดัซื�ออะไหล่เครื;องปรับอากาศ
อาคารทีวแีละอาคารปฏิบตัิการ  
- นํ� ายาทาํความเยน็ R-+�.A 
- รีโมท DT-.+ Plus 

ตกลงราคา 19,632.96 19,632.96 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั นานาอีควปิเมนท ์ 16,448.56 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั นานาอีควปิเมนท ์ 16,448.56 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั�น ท ุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั� งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกํากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

 

ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

+8 ขออนุมตัิจดัซื�ออะไหล่เครื;องปรับอากาศ
อาคารทีวแีละอาคารปฏิบตัิการ  
- มอเตอร์คอยลเ์ยน็ ขนาด �/* แรงมา้  แคร์

เรียร์ 
- มอเตอร์คอยลเ์ยน็ ขนาด �/�. แรงมา้ 
     เอ็กสแปนชั;นวาลว์ ALCO  AFAE J  
- ไดเออร์ EK �*+ S  
- สายพาน บี 8S 
-  สายพาน เอ YS 
-  สายหัวหลกัคอมเพรสเซอร์ 

ตกลงราคา 9,416.00 9,416.00 บริษทั อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ;ง 2020 จาํกดั  
 

9,416.00 บริษทั อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ;ง -.-. จาํกดั I,+�*... คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

++ ขออนุมตัิจดัซื�ออะไหล่เครื;องปรับอากาศ
อาคารทีวี  
- ท่อเหล็กดาํ SCH 40 ขนาด ¾" , ขอ้ต่อ ,   

ขอ้งอ , กาว  , ฉนวนยาง  
- 2-Way  Value   
- Insulation  Support 

ตกลงราคา 12,000.00 12,000.00 บริษทั เอส. เอส. อลัลายแอนซ์ จาํกดั  12,000.00 บริษทั เอส. เอส. อลัลายแอนซ์ จาํกดั 12,000.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

+J ขออนุมตัิจดัซื�ออะไหล่เครื;องปรับอากาศ
อาคารทีว ี 
- เคมีป้องกนัและกาํจดัตะกรัน 
- เคมีป้องกนัและกาํจดัตะไคร่ 

ตกลงราคา 9,148.50 9,148.50 บริษทั เพอร์เฟค เคมิคลัแอนด ์เซอร์วสิ 
จาํกดั 

9,148.50 บริษทั เพอร์เฟค เคมิคลัแอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 9,148.50 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

 
+* 

ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ 
จดัจา้งบริการรับ-ส่งเอกสาร ในการผลิต
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน, ไนน์เอ็นเตอร์เทน 
วคีเอ็นและรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนท์
ไลฟ์ ในเดือนสิงหาคม 2563  
  - จา้งบริการรับ-ส่งเอกสาร การ์ดถ่ายภาพ
ข่าว และส่งข่าว 

 
ตกลงราคา 

 

 
4,000.00 

 
4,000.00 

 
นายสมยศ ปัทมะ 

 
3,450.00 

 
นายสมยศ ปัทมะ 

 
3,450.00 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

+S จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง และตก
มนัส์บนัเทิงสุดสัปดาห์ (บุ๋ม ปนดัดา) เดือน
สิงหาคม 2563 

ตกลงราคา 166,920.00 166,920.00 บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด์ 166,920.00 บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด์ 166,920.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

+Y จา้งพิธีกรรายการตกมนัส์บนัเทิง (ชมพู่ ธณัย์
สิตา) เดือนสิงหาคม 2563 

ตกลงราคา 108,070.00 108,070.00 บจ.บีพี อโฟร์ไดท ์ 108,070.00 บจ.บีพี อโฟร์ไดท ์  108,070.00  คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั�น ท ุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั� งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกํากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

 

ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

 
+I 

 

สํานักวิศวกรรมโครงข่าย  
จดัซื�ออะไหล่Storage Serverยี;ห้อPromiseรุ่น
Vtrak E*�.F 

 
ตกลงราคา 

 
21,400.00 

 
21,400.00 

 
บ. เทิร์นออน โซลูชั;น จาํกดั 

 
21,400.00 

 
บ. เทิร์นออน โซลูชั;น จาํกดั 

 
21,400.00 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
ใบสั;งซื�อ เลขที; 19/2563 

J. จดัซื�ออะไหล่Storage Serverยี;ห้อHPรุ่น
EVA8400 S/N. SGA93603Z2 

ตกลงราคา 22,684.00 22,684.00 บ. เทิร์นออน โซลูชั;น จาํกดั 22,684.00 บ. เทิร์นออน โซลูชั;น จาํกดั 22,684.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ใบสั;งซื�อ เลขที; 18/2563 

J� จดัซื�อนํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับเครื;องยนต์
กาํเนิดไฟฟ้า � รายการ  
(สถานีฯ จ.ระนอง) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ� ามนัเครื;องยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 

ตกลงราคา 15,000.00 15,000.00  
 
 
บจ.เทพศิรินทร์ (สนญ.) 

 
 
 

15,000.00 

 
 
 

บจ.เทพศิรินทร์ (สนญ.) 

 
 
 

15,000.00 

 
 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 

J- จดัจา้งซ่อมโปรเจค็เตอร์ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 19,800.00 19,800.00 STRONG ENGINEERING AND 
CONSULTANT CO LTD (สนญ) 

19,800.00 STRONG ENGINEERING AND 
CONSULTANT CO LTD (สนญ) 

19,800.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

J8 จดัซื�ออะไหล่ INTERCOM TELEX จาํนวน 
1 รายการ  

ตกลงราคา 490.00 490.00 บ.โซนลิงค ์จาํกดั (สนญ.)  490.00 บ.โซนลิงค ์จาํกดั (สนญ.)  490.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

J+ จดัซื�ออะไหล่ POWER ADAPTER จาํนว น
1 รากยาร  

ตกลงราคา 4,494.00 4,494.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  4,494.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  4,494.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

JJ จดัซื�ออะไหล่แบตเตอรี;กลอ้ง จาํนวน 1 
รายการ  

ตกลงราคา 3,745.00 3,745.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  3,745.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  3,745.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

J* จดัซื�ออะไหล่คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ 
จาํนวน 1 รายการ  

ตกลงราคา 2,450.30 2,450.30 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  2,450.30 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  2,450.30 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

JS จดัซื�ออะไหล่สายต่อการ์ดจอ จาํนวน 1 
รายการ  

ตกลงราคา 963.00 963.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  963.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  963.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

JY จดัซื�อจดัจา้งฯ  จาํนวน  1 รายการ  
(สถานีฯ จ.ระยอง) 
- Automatic Transfer Switch :ATS Single 
coil -200A 
(เครื;องยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 

ตกลงราคา J8,J..... 53,500.00  
 
บจ. เจริญกรุงเอ็นจิเนียริ;ง 

 
 

53,500.00 

 
 
บจ. เจริญกรุงเอ็นจิเนียริ;ง 

 
 

53,500.00 

 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 

JI จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ตดัต่อ จาํนวน 1 
รายการ  

ตกลงราคา 14,980.00 14,980.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  14,980.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  14,980.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

*. จดัซื�ออะไหล่ STORAGE SERVER จาํนวน 
1 รายการ  

ตกลงราคา 15,515.00 15,515.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  15,515.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  15,515.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั�น ท ุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั� งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกํากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

 
 

ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

*� จดัซื�ออะไหล่คียบ์อร์ด จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 9,180.60 9,180.60 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  9,180.60 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  9,180.60 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

*- จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 19,955.50 19,955.50 บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  19,955.50 บจ.โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  19,955.50 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

*8 จดัซื�ออะไหล่ CCU จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 18,618.00 18,618.00 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพ
พลาย 

18,618.00 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 18,618.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

*+ จดัซื�ออุปกรณ์และอะไหล่ที;จาํเป็นสาํหรับ
การส่งกระจายเสียงวิทยFุM 
-   HI1AA1 5Amp.60V Switch Mode DC-

CD Converter 
- IRFP 250 200V 33Amp 
- 2N27000 FET N-Chanel 
-   Capacitor 4700 µF 100V 
-    IRF511 Power Mosfet 5.6A 100V       
     Motorola 
-  MHW5342A CATV Amplifier 

450MHz Motorola 
- VHF Power Transistor 2N5642 

Motorola 
- TIP120 Power Darlingtons Motorola 
     RF Power Mosfet HightPower   
     MRF151G Motorola 
- VHF Power Transistor 2N5642 

Motorola 
- GASOHOL 91S 

ตกลงราคา 32,173.65 32,173.65 บจ. ฟิวชนัเอ็นยเินียริงแอนดเ์ซอร์วสิ  32,173.65 บจ. ฟิวชนัเอ็นยเินียริงแอนดเ์ซอร์วสิ 32,173.65 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

*J จดัจา้งซ่อม SERVER จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 17,655.00 17,655.00 STRONG ENGINEERING AND 
CONSULTANT CO LTD (สนญ) 

17,655.00 STRONG ENGINEERING AND 
CONSULTANT CO LTD (สนญ) 

17,655.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

** จดัซื�ออะไหล่ SERVER  จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 10,700.00 10,700.00 บ. เทิร์นออน โซลูชั;น จาํกดั 10,700.00 บ. เทิร์นออน โซลูชั;น จาํกดั 10,700.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

*S จดัซื�ออะไหล่ STORAGE จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 18,190.00 18,190.00 บ. เทิร์นออน โซลูชั;น จาํกดั 18,190.00 บ. เทิร์นออน โซลูชั;น จาํกดั 18,190.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั�น ท ุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั� งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกํากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

 

ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

*Y จดัซื�ออะไหล่ SERVER  จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 9,844.00 9,844.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  9,844.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  9,844.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

*I จดัซื�ออะไหล่ SERVER  จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 9,148.50 9,148.50 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  9,148.50 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  9,148.50 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

S. จดัซื�ออะไหล่ POWER ADAPTER จาํนวน1 
รากยาร  

ตกลงราคา 2,247.00 2,247.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  2,247.00 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  2,247.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

S� จดัซื�ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 รายการ  ตกลงราคา 9,576.50 9,576.50 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  9,576.50 หจก.กนกรักษ ์(สนญ.)  9,576.50 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

S- จดัซื�อนํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับเครื;องยนต์
กาํเนิดไฟฟ้า 1 รายการ  

ตกลงราคา 13,000.00 13,000.00 หจก.โกมลประนอมบริการ 13,000.00 หจก.โกมลประนอมบริการ 13,000.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

S8 จดัจา้งซ่อมเครน จาํนวน 1 รายการ ตกลงราคา 9,523.00 9,523.00 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพ
พลาย 

9,523.00 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ 9,523.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

S+ จดัซืออ้ะไหล่กลอ้งโทรทศัน์ จาํนวน 1 
รายการ 

ตกลงราคา 14,519.90 14,519.90 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพ
พลาย 

14,519.90 บจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ พาร์ท ซัพพลาย 14,519.90 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

SJ จดัซื�ออุปกรณ์และงานออกอากาศเครื;องส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน 8 รายการ 
(แผนกซ่อมบาํรุง กรุงเทพฯ) 
- เสาอากาศดิจิตอลทีว ีDVB T- รุ่น D�JE 
- HD -TB WD Purple Surveillance     
  SATAIII 
- แคป็พดัลม S.J ไมโคร 

ตกลงราคา 2,480.00 2,480.00  
 
 
บจ. อมรศูนยร์วมอะไหล่อีเล็คทรอนิคส์ 
บจ. เจท คอมพิวเตอร์พลสั 
 
หจก. สหคนเฮง 

 
 
 

550.00 
1,750.00 

 
180.00 

 
 
 
บจ. อมรศูนยร์วมอะไหล่อีเล็คทรอนิคส์ 
บจ. เจท คอมพิวเตอร์พลสั 
 
หจก. สหคนเฮง 

 
 
 

550.00 
1,750.00 

 
180.00 

 
 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

S* จดัซื�ออุปกรณ์และงานออกอากาศเครื;องส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน � รายการ 
(สถานีฯ จ.สระแกว้) 
- รีโมท QS 

ตกลงราคา 2,033.00 2,033.00  
 
 
บจ. สตาร์ (ประเทศไทย) 

 
 
 

2,033.00 

 
 
 
บจ. สตาร์ (ประเทศไทย) 

 
 
 

2,033.00 

 
 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
SS จดัซื�ออุปกรณ์และงานออกอากาศเครื;องส่งฯ 

ระบบดิจิตอล จาํนวน 1 รายการ 
(สถานีฯ จ.ประจวบคีรีชันธ์) 
- ค่าบริการตรวจสอบและแกไ้ขไฟฟ้า
ขดัขอ้ง ฯลฯ 

ตกลงราคา 527.77 527.77 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ประจวบฯ 527.77 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ประจวบฯ 527.77 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 
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บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 
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ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

SY จดัซื�อนํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับเครื;องยนต์
กาํเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ 8 รายการ  
(สถานีฯ จ.ระนอง) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ� ามนัเครื;องยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ� ามนัเครื;องยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ� ามนัเครื;องยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 

ตกลงราคา 5,050.00 5,050.00 บจ. เทพศิรินทร์ 
 

5,050.00 บจ. เทพศิรินทร์ J,.J.... คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

SI จดัซื�อนํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับเครื;องยนต์
กาํเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ - รายการ  
(สถานีฯ จ.สุราษฏร์ธานี) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ� ามนัเครื;องยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ� ามนัเครื;องยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 

ตกลงราคา 4,000.00 4,000.00 หจก. ส.จินดาวฒุิ 4,000.00 หจก. ส.จินดาวฒุิ 4,000.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

Y. จดัซื�อค่าเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์
เพื;องานออกอากาศ จาํนวน 3 รายการ 
(สถานีฯ จ.นครศรีธรรมราช) 
- ไส้กรองนํ� ามนัโซล่าฯ (เครื;องยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 
- นํ� ามนัหล่อลื;น (เครื;องยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 
- ค่าเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ตกลงราคา 7,564.87 7,564.87  
 
 
บจ. เมโทรแมชีนเนอรี;ฯ 
 
บจ. เมโทรแมชีนเนอรี;ฯ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ร่อนพิบูลย ์

 
 
 

�,YYS.S- 
 

8,8�Y.YS 
-,8JY.-Y 

 
 
 
บจ. เมโทรแมชีนเนอรี;ฯ 
 
บจ. เมโทรแมชีนเนอรี;ฯ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ร่อนพิบูลย ์

 
 
 

�,YYS.S- 
 

8,8�Y.YS 
-,8JY.-Y 

 
 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

Y� จดัซื�อนํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับเครื;องยนต์
กาํเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ 8 รายการ  
(สถานีฯ จ.พงังา) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ� ามนัเครื;องยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ� ามนัเครื;องยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ� ามนัเครื;องยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 

ตกลงราคา 13,600.00 13,600.00 หจก. กิจโชคชยัตะกั;วป่า 13,600.00 หจก. กิจโชคชยัตะกั;วป่า คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 
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ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

Y- จดัซื�ออุปกรณ์เพื;องานออกอากาศเครื;องส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน - รายการ 
(สถานีฯ จ.น่าน) 
- Battery UPS IAh. �- V. 
- CCTV YCH. HDCVI WATASHI 

ตกลงราคา 2,310.00 2,310.00 บจ. ยนูิตี�  ไอที ซิสเตม็ 2,310.00 บจ. ยนูิตี�  ไอที ซิสเตม็       2,310.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

Y8 จดัซื�ออุปกรณ์เพื;องานออกอากาศเครื;องส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน � รายการ 
(สถานีฯ จ.ตาก) 
- Battery UPS IAh. �- V. จาํนวน J กอ้น 

ตกลงราคา 2,600.00 2,600.00 บจ. ยนูิตี�  ไอที ซิสเตม็ 2,600.00 บจ. ยนูิตี�  ไอที ซิสเตม็   2,600.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

Y+ จดัซื�ออุปกรณ์เพื;องานออกอากาศเครื;องส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน � รายการ 
(สถานีฯ จ.อุบลราชธานี) 
- แบตเตอรี;  (เครื;องยนตก์าํเนิดไฟฟ้า) 
จาํนวน - กอ้น 

ตกลงราคา 10,400.00 10,400.00 หจก. ต.อะไหล่อุบล สาขาแจง้สนิท �.,+..... หจก. ต.อะไหล่อุบล สาขาแจง้สนิท �.,+..... คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

YJ จดัซื�ออุปกรณ์เพื;องานออกอากาศเครื;องส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน - รายการ 
(สถานีฯ จ.ขอนแก่น) 
- TL.S+ ฯลฯ 
- Stalid State Relay ฯลฯ 

ตกลงราคา 3,423.40 2,310.00  
 
 
ร้าน ซ.ศิลป์การไฟฟ้า 
บจ. กรีนเวลิด์รีไซเคิล 

 
 
 

�,�JJ... 
-,-*Y.+. 

 
 
 
ร้าน ซ.ศิลป์การไฟฟ้า 
บจ. กรีนเวลิด์รีไซเคิล 

 
 
 

�,�JJ... 
-,-*Y.+. 

 
 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

Y* จดัซื�ออุปกรณ์เพื;องานออกอากาศเครื;องส่งฯ 
ระบบดิจิตอล จาํนวน - รายการ 
(สถานีฯ จ.สกลนคร) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ� ามนัเครื;องยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 
- Power Supply LG 
- Main Board LG 

ตกลงราคา 9,745.00        9,745.00  
 
 
หจก. ภาณุวฒัน์ ปิโตรเลียมสกลนคร 
 
บจ. กรีนเวลิด ์รีไซเคิล 
บจ. กรีนเวลิด ์รีไซเคิล 

 
 
 

*,...... 
 

�,.S.... 
-,*SJ... 

 
 
 
หจก. ภาณุวฒัน์ ปิโตรเลียมสกลนคร 
 
บจ. กรีนเวลิด ์รีไซเคิล 
บจ. กรีนเวลิด ์รีไซเคิล 

6,000.00 

1,070.00 
2,675.00 

 
 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั�น ท ุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั� งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกํากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

 

ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

YS จดัซื�อนํ� ามนัเชื�อเพลิงสาํหรับเครื;องยนต์
กาํเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ � รายการ  
(สถานีฯ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน) 
- ผลิตภณัฑ ์HSD (นํ� ามนัเครื;องยนตก์าํเนิด
ไฟฟ้า) 

ตกลงราคา 3,500.00 3,500.00 บจ. สุขมุเซอร์วชิ 3,500.00 บจ. สุขมุเซอร์วชิ 3,500.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

YY จดัซื�ออุปกรณ์เพื;อใชใ้นการออกอากาศ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอล � รายการ 
(สถานี จ.สุรินทร์) 
 Mikrotik RBI+� 

ตกลงราคา 963.00 963.00 บจ.ไมโครติก 963.00 บจ.ไมโครติก 963.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

YI จดัซื�ออุปกรณ์เพื;อใชใ้นการออกอากาศ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอล � รายการ 
(สถานี จ.นครราชสีมา) 
 เฟส OWP-+ 8Y.V 

ตกลงราคา 8,8�S... 8,8�S... บจ.อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ;ง 2020 3,317.00 บจ.อาร์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ;ง 2020 3,317.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

I. จดัซื�ออุปกรณ์เพื;อใชใ้นการออกอากาศ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอล 1 รายการ 
(สถานี จ.ภูเก็ต) 
- Mikrotik RB941-2nD 
- นํ� ากลั;นแบตเตอรี;  

ตกลงราคา 1,063.00 1,063.00  
 
 
บจ. ไมโครติค (ประเทศไทย) 
สิงห์แบตเตอรี;  

 
 
 

I*8... 
�..... 

 
 
 
บจ. ไมโครติค (ประเทศไทย) 
สิงห์แบตเตอรี;  

 
 
 

I*8... 
�..... 

 
 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
91 

สํานักวิทยุ 
จา้งพฒันาเวบ็ไซต ์ปี 2563 1 งาน 

 
ตกลงราคา 

 
288,000.00  229,194.00 

 
บ. อาร์ อาร์ค เทค จาํกดั  
บ.สมาร์ทคลิ�ก โซลูชั;น จาํกดั 
บ.เอนโนแอคติก จาํกดั 

 
-+J,...... 
-+.,...... 
-�+,-..... 

 
บ.เอนโนแอคติก จาํกดั 

 
214,200.00 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
ไม่มี 

92 พฒันา Application ปี 2563 1 งาน ตกลงราคา 290,000.00 211,200.00 บ. อาร์ อาร์ค เทค จาํกดั  
บ.สมาร์ทคลิ�ก โซลูชั;น จาํกดั 
บ.เอนโนแอคติก จาํกดั 

-*J,...... 
-JY,...... 
-��,-..... 

บ.เอนโนแอคติก จาํกดั 211,200.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

93 จา้งผูด้าํเนินรายการห้องรับแขกเดือน  
 สิงหาคม 2563 

   ตกลงราคา 
 

       12,037.50          12,037.50 บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด ์          12,037.50 บจ.ปนดัดา อะราว เดอะ เวลิด ์     12,037.50   คุณสมบตัิถูกตอ้ง                  ไม่มี 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั�น ท ุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั� งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกํากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

 

ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

94 กิจกรรม 99 Golf  Trick ทริปที; 1 ณ จงัหวดั
ภูเก็ต  
 - ตั�วเครื;องบินชั�นประหยดั ไป-กลบั    
   กรุงเทพฯ-ภูเก็ต 46 ที;นั;ง  
 - แพคเกจสนามกอลฟ์ Loch Palm Golf   
   Club  
 - แพคเกจสนามกอลฟ์ Red Mountain Golf    
   Club  
 - บริการห้องพกั 1 คืน จาํนวน 23 ห้อง  
 - บริการรถตูโ้ดยสาร 6 คนั ระยะเวลา 2 วนั  
 - จา้งผลิตหนา้กากผา้ จาํนวน 46 ชิ�น  
 - ถว้ยรางวลัชนะเลิศกอลฟ์ 1 ถว้ย พร้อม  
   เพลส  
 - แผน่ไวนีล พิมพ ์4 สี เจาะตาไก่ ขนาด   
   2.5x1.0 เมตร  
 - ประกนัภยัอุบตัิเหตุการเดินทาง จาํนวน   
   46 คน  
 - เบด็เตล็ด 

ตกลงราคา 240,200.00 37,994.34  
 
บ.ทูซันสมายล ์จาํกดั 
 
บ.เอ็ม บี เค รีสอร์ท จาํกดั (สาขา 1) 
 
บ.เอ็ม บี เค รีสอร์ท จาํกดั (สาขา 2) 
 
บ.เอ็ม บี เค รีสอร์ท จาํกดั (สาขา 3) 
นายอายดิ  จิตตห์ลงั  
นางสรัญญา  เพ่งจินดาวงศ ์ 
ร้าน MEMORY SIGN 
 
นายนนัทวชั  ทุมรัตน์ 
 
บมจ.คุม้ภยัโตเกียวมารีนประกนัภยั 
(ประเทศไทย) 

- 

 
 

�+-,*..... 
 

�*,J..... 
 

�I,Y..... 
 

-�,*..... 
-S,...... 
-,8..... 
�,-..... 

 
J..... 

 
+I+.8+ 

 
*,...... 

 
 
บ.ทูซันสมายล ์จาํกดั 
 
บ.เอ็ม บี เค รีสอร์ท จาํกดั (สาขา �) 
 
บ.เอ็ม บี เค รีสอร์ท จาํกดั (สาขา -) 
 
บ.เอ็ม บี เค รีสอร์ท จาํกดั (สาขา 8) 
นายอายดิ  จิตตห์ลงั  
นางสรัญญา  เพ่งจินดาวงศ ์ 
ร้าน MEMORY SIGN 
 
นายนนัทวชั  ทุมรัตน์ 
 
บมจ.คุม้ภยัโตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศ
ไทย) 

- 

 
 

�+-,*..... 
 

�*,J..... 
 

�I,Y..... 
 

-�,*..... 
-S,...... 
-,8..... 
�,-..... 

 
J..... 

 
+I+.8+ 

 
*,...... 

 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

95 กิจกรรม "ชีวติที;เพียงพอ ตามแบบพ่อที;
พอเพียง ปี+" 
- ค่ารถบสั 
- ค่าผลิตสื;อประชาสัมพนัธ์ (เสื�อ) 
- ค่าปริ�นทง์าน Vinyl 

ตกลงราคา 123,550.00 123,550.00  
 
บริษทั สวสัดิภาพทวัร์ จาํกดั 
ร้านเจบี &พชัร (สาํนกังานใหญ่) 
บริษทั หยนิเทียน (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 
 

-.,...... 
Y,...... 

8-�... 

 
 
บริษทั สวสัดิภาพทวัร์ จาํกดั 
ร้านเจบี &พชัร (สาํนกังานใหญ่) 
บริษทั หยนิเทียน (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 
 

-.,...... 
Y,...... 

8-�... 

 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

96 กิจกรรม งาน Grants for change แถลงข่าว
กองทนัสื;อพฒันาปลอดภยัและส้รางสรรค ์
- ค่าดูแลระบบแสงและเสียง 
- ค่าจา้งช่างภาพนิ;ง ส่วนกลาง 
- ค่าผลิตอุปกรณ์ประกอบฉาก 
- ค่าจา้งช่างภาพนิ;ง ภูมิภาค 

 
 

ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 

 
 

�88,SJ.... 
�J,...... 
SJ,...... 
�Y,...... 

 
 

133,750.00
15,000.00 
75,000.00 
18,000.00 

 
 
บริษทั เซิร์ฟควอล อีเวน้ท ์จาํกดั 
นายนพคุณ  พุฒทองคาํ 
นายจกัรี ขลิบทอง 
นายสุชาติ บุญลือ 

 
 

133,750.00 
15,000.00 
75,000.00 
18,000.00 

 
 
บริษทั เซิร์ฟควอล อีเวน้ท ์จาํกดั 
นายนพคุณ  พุฒทองคาํ 
นายจกัรี ขลิบทอง 
นายสุชาติ บุญลือ 

 
 

133,750.00 
15,000.00 
75,000.00 
18,000.00 

 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 
 



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั�น ท ุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั� งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ซึ�งบคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบตัิ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกํากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

 

ลําดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีจัดซื�อ/จ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(รวมภาษีฯ) 

ราคากลาง 
(รวมภาษีฯ) 

ผู้เสนอราคาและราคาที/เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที/จัดซื�อ/จ้าง 
เหตุผลที/คัดเลือก

โดยสังเขป 
เลขที//วันที/ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซื�อ/จ้าง 

97 จา้งซ่อมเครื;องปรับอากาศในห้องส่งวิทย ุอส
มท จ.ตราด 
- เปลี;ยนแผงวงจรและแมกติสวทิซ์
เครื;องปรับอากาศ 

ตกลงราคา  
 

2,800.00 
ไม่มีภาษีฯ 

 
 

2,800.00 
ไม่มีภาษีฯ 

 
 
นายสมชาติ  สุเนตร 

 
 

-,Y..... 
ไม่มีภาษีฯ 

 
 

นายสมชาติ  สุเนตร 

 
 

-,Y..... 
ไม่มีภาษีฯ 

 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
 

 
 

ไม่มี 
 

98 แลกเปลี;ยนสื;อโฆษณากบั บริษทัเอสซีลอร์ 
ดิสทริบิวชั;น (ประเทศไทย) 

ตกลงราคา 117,700.00 117,700.00 บริษทัเอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั;น (ประเทศไทย) 117,700.00 บริษทัเอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั;น (ประเทศไทย) 117,700.00 คุณสมบตัิถูกตอ้ง ไม่มี 

99 กิจกรรมมหานครแฟมมิลี; "การเคะแห่งชาติ 
คิดจะพกัคิดรักษธ์รรมชาติ 3" ประจาํเดือน
สิงหาคม 63 
 - ค่ารถบสั 
 
 - ค่าจา้งตกแต่งเวทีฯ 
 
 - ค่าจา้งออกแบบแบนเนอร์ 
 
 - ค่าจา้งผลิตป้ายฯ 
 
 - ค่าจา้งสกีนเสื�อ 
 
 - ค่าจา้งรถยนตพ์ร้อมนํ� ามนั 

ตกลงราคา  
 
 

16,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

12,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

600.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

3,300.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

12,800.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 
 
หกจ.นพวรรณทวัร์ 
 
นายปรีชา  วงัวเิศษวงศ ์
 
นางสาวชาลิสา  พนัทปิว 
 
นายสิปปภาส  ช่วยคลา้ย 
 
นางสาวคนึงนิจ  หอฉ่อย 
 
นายวชิาญ  กลิ;นดี 
 

 
 
 

16,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

12,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

600.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

3,300.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

12,800.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 
 
 
หกจ.นพวรรณทวัร์ 
 
นายปรีชา  วงัวเิศษวงศ ์
 
นางสาวชาลิสา  พนัทปิว 
 
นายสิปปภาส  ช่วยคลา้ย 
 
นางสาวคนึงนิจ  หอฉ่อย 
 
นายวชิาญ  กลิ;นดี 
 

 
 
 

16,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

10,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

12,000.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

600.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

3,300.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

12,800.00 
(ไม่มีภาษีฯ) 

 
 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 
 

คุณสมบตัิถูกตอ้ง 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

 
 

 


