
วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

1
ค่าเช่า IP Radio พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับใช้
ภารกิจรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมืองของ
นกัศึกษา

36,000.00           38,520.00           -                     บริษทัเอม็โอที เรดิโอ จ ากดั 38,520.00         บริษทัเอม็โอที เรดิโอ จ ากดั 38,520.00            เร่งด่วน PO2020120040 08-12-2020

2
โครงการจดัซ้ือบริการงานลิขสิทธ์ิส าหรับ
ผลิตมลัติมีเดียและการผลิตส่ือมลัติมีเดียของ 
Storyblocks

288,000.00         9,000.00             288,000.00         Footage Firm,Inc. 9,000.00           Footage Firm,Inc. 9,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120046 08-12-2020

3
เพ่ือด าเนินการจดัหาฐานขอ้มูลข่าวออนไลน์ 
News Center 4.0 และ IQ News Clips ประจ าปี
 2564

767,832.00         767,832.00         767,832.00         บริษทั อินโฟเควสท ์จ ากดั 767,832.00       บริษทั อินโฟเควสท ์จ ากดั 767,832.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120060 09-12-2020

4
ขออนุมติับ ารุงรักษาระบบประกอบอาคารและ
ตวัอาคารศูนยห์าดใหญ่

94,160.00           94,160.00           94,160.00           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 319 
วิศวกรรม

94,160.00         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 319 
วิศวกรรม

94,160.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120063 09-12-2020

5
ขออนุมติัจดัจา้งงานบ ารุงรักษาระบบประกอบ
อาคารและตวัอาคาร ศูนยข์อนแก่น

92,000.00           92,000.00           92,000.00           นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 92,000.00         นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 92,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120064 09-12-2020

6
ขออนุมติับ ารุงรักษาระบบประกอบอาคารและ
ตวัอาคารศูนยเ์ชียงใหม่

91,977.20           91,977.20           91,977.20           บริษทั พีเอส ซอร์ส จ ากดั 91,977.20         บริษทั พีเอส ซอร์ส จ ากดั 91,977.20            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120065 09-12-2020

7
ขออนุมติับ ารุงรักษา ระบบควบคุมอาคาร 
อตัโนมติั BAS

149,800.00         149,800.00         149,800.00         บริษทั แสงอุดมชยั จ  ากดั 149,800.00       บริษทั แสงอุดมชยั จ  ากดั 149,800.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120067 09-12-2020

8
ขออนุมติัจดัจา้ง งานบ ารุงรักษา ระบบ 
PREACTION SPRINKLER ปี 2564

74,900.00           74,900.00           74,900.00           
บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง 
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน)

74,900.00         
บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง 
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน)

74,900.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120068 09-12-2020

การจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุรายเดือน (เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) ส าหรับปีงบประมาณ 2564

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

9 ค่าติดตั้ง/ป้าย LED (ลานจอดรถอาคาร C ) 50,477.25           50,477.25           50,477.25           
บริษทั รักษาความปลอดภยั 
ไทยซีคอม จ ากดั

50,477.25         
บริษทั รักษาความปลอดภยั
 ไทยซีคอม จ ากดั

50,477.25            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120081 14-12-2020

10 จดัหา Adobe ใชใ้น ส.ส.ท. ปี 2564 4,836,293.00      4,671,513.00      4,836,293.00      บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 4,671,513.00    บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 4,671,513.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120088 15-12-2020

11 เพ่ือจา้ง Project Manager 720,000.00         720,000.00         -                     นาย จีรพฒัน์ จกัรโนวรรณ 720,000.00       นาย จีรพฒัน์ จกัรโนวรรณ 720,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120103 15-12-2020

12 เพ่ือจา้ง Senior Programmer 612,000.00         612,000.00         -                     นาย เท่ียงธรรม คงสุผล 612,000.00       นาย เท่ียงธรรม คงสุผล 612,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120104 15-12-2020

13 เพ่ือจา้ง Programmer 456,000.00         456,000.00         -                     นางสาว สิริรัตน์  มุกดาจนัทร์ 456,000.00       
นางสาว สิริรัตน์  มุกดา
จนัทร์

456,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120105 15-12-2020

14 เพ่ือจา้ง UX,UI Design 504,000.00         504,000.00         -                     นาย ชวพล กีรติรัตน์ 504,000.00       นาย ชวพล กีรติรัตน์ 504,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120106 15-12-2020

15
เพ่ือจา้ง Mobile Developer 1 คุณาพจน์ 
ทองค าสุข

540,000.00         540,000.00         -                     นาย คุณาพจน์ ทองค าสุข 540,000.00       นาย คุณาพจน์ ทองค าสุข 540,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120107 15-12-2020

16
เพ่ือจา้ง Mobile Developer 2 นายพรสถิตย ์คง
สุผล

540,000.00         540,000.00         -                     นาย พรสถิตย ์คงสุผล 540,000.00       นาย พรสถิตย ์คงสุผล 540,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120108 15-12-2020

17 จดัหาของท่ีระลึก 399,324.00         399,324.00         399,324.00         บริษทั พีพี โปร ดีไซน์ จ  ากดั 399,324.00       
บริษทั พีพี โปร ดีไซน์ 
จ  ากดั

399,324.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120115 16-12-2020



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

18
ด าเนินการจดัจา้งการบริการขอ้มูลรายงานผล
ส ารวจการวดัความนิยม (AGB) ประจ าปี 2564

3,121,800.00      3,105,600.01      3,121,800.00      
บริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รี
เสิร์ช(ประเทศไทย)  จ ากดั

3,105,600.01    
บริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย 
รีเสิร์ช(ประเทศไทย)  จ ากดั

3,105,600.01       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120117 16-12-2020

19 จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยวิ์ศวกรรมสุรินทร์ 50,240.00           50,240.00           50,240.00           น.ส. ฉนัทนา สมสอาด 50,240.00         น.ส. ฉนัทนา สมสอาด 50,240.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120130 17-12-2020

20
เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีไม่สามารถ Update 
โปรแกรม ส าหรับใชง้านทรัพยสิ์น

17,370.00           18,585.90           -                     บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 18,585.90         บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 18,585.90            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120142 17-12-2020

21
ค่าบริการลิขสิทธ์ิภาพถ่าย ภาพประกอบ
บทความและเวกเตอร์ ส าหรับผลิตมลัติมีเดีย
เพ่ือเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์

87,740.00           87,740.00           87,740.00           
บริษทั โปรไฟล ์โฟโต ้ไลบ
ราร่ี จ  ากดั

87,740.00         
บริษทั โปรไฟล ์โฟโต ้
ไลบราร่ี จ  ากดั

87,740.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120143 17-12-2020

22 งานเปล่ียนหลอดไฟแสงสวา่ง ศูนยข์อนแก่น 8,060.00             8,060.00             8,060.00             นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 8,060.00           นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 8,060.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120144 17-12-2020

23
งานบ ารุงรักษา ระบบท่อดูดควนัและท่อเดรน
ไขมนั โรงอาหาร

69,550.00           69,550.00           69,550.00           
บริษทั เทอร์โก เซอร์วิส 
จ ากดั

69,550.00         
บริษทั เทอร์โก เซอร์วิส 
จ ากดั

69,550.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120152 17-12-2020

24
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด ศูนยวิ์ศวกรรมสุ
ราษฎร์ธานี

38,400.00           38,400.00           38,400.00           น.ส.ยเุพญ็ มุกดา 38,400.00         น.ส.ยเุพญ็ มุกดา 38,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120153 17-12-2020

25
งานซ่อมทีวี ขนาด 60 น้ิว เพ่ือรองรับงานหอ้ง
ประชุม

6,955.00             6,955.00             6,955.00             
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

6,955.00           
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

6,955.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120154 17-12-2020

26
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด ศูนยวิ์ศวกรรม
อุบลราชธานี

48,960.00           48,960.00           48,960.00           นายแสงสุรีย ์บุญจุ่ล 48,960.00         นายแสงสุรีย ์บุญจุ่ล 48,960.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120155 17-12-2020



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

27
ขออนุมติัซ่อมอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร 
ศูนย ์หาดใหญ่

2,610.80             2,610.80             2,610.80             
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 319 
วิศวกรรม

2,610.80           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 319 
วิศวกรรม

2,610.80              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120156 17-12-2020

28
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด ศูนยวิ์ศวกรรม
สระแกว้

30,720.00           30,720.00           30,720.00           นางวรรณี วงษดี์ 30,720.00         นางวรรณี วงษดี์ 30,720.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120157 17-12-2020

29
ค่าบริการาขอ้มูลข่าวสารและภาพวีดีโอ 
Thompson Reuter ประจ าปี 2564

7,673,992.92      1,724,782.23      7,673,992.92      
บริษทั ธอมสัน รอยเตอร์ 
คอร์ปอเรชัน่ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย)จ ากดั

1,724,782.23    
บริษทั ธอมสัน รอยเตอร์ 
คอร์ปอเรชัน่ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย)จ ากดั

1,724,782.23       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120159 17-12-2020

30 ค่าผลิตรายการ คิดสนุก ไตรมาส 1-2/2564 6,687,500.00      6,687,500.00      6,687,500.00      บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 6,687,500.00    บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 6,687,500.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120160 16-12-2020

31 งานจดัจา้งงานซ่อมโปรเจค็เตอร์ สัมมนา 3 5,885.00             5,885.00             5,885.00             
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

5,885.00           
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

5,885.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120163 17-12-2020

32
ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์สุขาภิบาลท่ีตอ้ง
ใชใ้นงานวิศวกรรม ปี64

56,372.95           56,372.95           56,372.95           
บริษทั พี 1 อินเตอร์เทรด 
จ ากดั

56,372.95         
บริษทั พี 1 อินเตอร์เทรด 
จ ากดั

56,372.95            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120164 17-12-2020

33
จา้งท าความสะอาด อาคารศูนยภู์มิภาค อใหาด
ใหญ่

69,550.00           69,550.00           69,550.00           นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 69,550.00         นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 69,550.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120165 17-12-2020

34
จา้งงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั ระบบดบัเพลิง
ชนิด FM200

449,400.00         449,400.00         449,400.00         
บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง
 จ  ากดั (มหาชน)

449,400.00       
บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน)

449,400.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120166 17-12-2020

35
จดัหา Face Scan ทดแทน Finger Scan ส าหรับ
ใชง้านอาคาร B ชั้น 1 และอาคาร C ชั้น 1

106,465.00         106,465.00         106,465.00         
บริษทั คอนโทรลเอ โก
ลบอล จ ากดั

106,465.00       
บริษทั คอนโทรลเอ โก
ลบอล จ ากดั

106,465.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120167 18-12-2020



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

36
ขออนุมติัจดัจา้งงานบ ารุงรักษา ระบบดบัเพลิง
 Fire Alrem

107,000.00         107,000.00         107,000.00         
บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง
 จ  ากดั (มหาชน)

107,000.00       
บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน)

107,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120168 18-12-2020

37
ค่าดูแล MA ระบบบริหารจดัการและเช่ือมโยง
ขอ้มูล LINE @ThaiPBS กบัหนา้จอทีวี

274,455.00         274,455.00         274,455.00         บริษทั เยลโล ไอเดีย จ  ากดั 274,455.00       บริษทั เยลโล ไอเดีย จ  ากดั 274,455.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120171 18-12-2020

38
จดัหา iPad พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ

197,479.20         195,553.20         197,479.20         บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 195,553.20       บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 195,553.20          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120172 18-12-2020

39
ขออนุมติัจดัจา้งงานเดินสายแลน CAT6 พร้อม
 ติดตั้ง OUTLET

24,610.00           24,610.00           24,610.00           บริษทั พี ดบัเบิ้ล พลสั จ  ากดั 24,610.00         
บริษทั พี ดบัเบิ้ล พลสั 
จ  ากดั

24,610.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120173 18-12-2020

40
จดัจา้งงานบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง Fire
 Pump ประจ าปี 2564

36,791.95           36,791.95           36,791.95           
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

36,791.95         
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

36,791.95            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120174 18-12-2020

41
ขออนุมติัจดัจา้งงานวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้าเสีย
หลงับ าบดัและทิ้งลงล าราง น ้าประปา ประจ าปี
 2564

25,680.00           25,680.00           25,680.00           บริษทั วิศวกรรมเคมี จ  ากดั 25,680.00         บริษทั วิศวกรรมเคมี จ  ากดั 25,680.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120177 18-12-2020

42
ขออนุมติัจดัจา้งงานบ ารุงรักษาเคร่ืองออก
ก าลงักายหอ้ง Fitness ประจ าปี 2564

12,000.00           12,000.00           12,000.00           
นายเวสารัชช์ธปราชญ ์ รุ่ง
พาทรัพย์

12,000.00         
นายเวสารัชช์ธปราชญ ์ 
รุ่งพาทรัพย์

12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120180 18-12-2020

43
ขออนุมติัจดัจา้งงานบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนินด
ไฟฟ้า Generator

99,938.00           99,938.00           99,938.00           
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

99,938.00         
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

99,938.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120181 18-12-2020

44
จา้งท าความสะอาด อาคารศูนยภู์มิภาค จ.
ขอนแก่น

58,850.00           58,850.00           58,850.00           นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 58,850.00         นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 58,850.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120183 18-12-2020



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

45 จา้งเช็ดกระจกอาคารศูนยภู์มิภาค จ. เชียงใหม่ 64,200.00           64,200.00           64,200.00           นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 64,200.00         นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 64,200.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120184 18-12-2020

46
ขออนุมติัจดัจา้งงานเพ่ิมปลัก๊ UPS หอ้ง UPS 
และหอ้ง HUB อาคาร B ชั้น 2

29,858.35           29,858.35           29,858.35           
บริษทั พี เอ ซี หมอ้แปลง
ไฟฟ้า จ  ากดั

29,858.35         
บริษทั พี เอ ซี หมอ้แปลง
ไฟฟ้า จ  ากดั

29,858.35            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120185 18-12-2020

47 ขออนุมติัจดัจา้งงานซ่อม Fire Pump 8,683.05             8,683.05             8,683.05             
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

8,683.05           
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

8,683.05              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120186 18-12-2020

48 จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยวิ์ศวกรรมแพร่ 38,400.00           38,400.00           38,400.00           นางรัตนา แพรศิลป์ 38,400.00         นางรัตนา แพรศิลป์ 38,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120187 18-12-2020

49
จดัหา Renewal Sage Cover for Software 
SAGE X3 ปี 2564

2,300,000.00      2,282,061.15      2,300,000.00      
บริษทั ฟอร์เวิร์ด แมเนจ
เมน้ท ์เซอร์วิส จ ากดั

2,282,061.15    
บริษทั ฟอร์เวิร์ด แมเนจ
เมน้ท ์เซอร์วิส จ ากดั

2,282,061.15       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120190 21-12-2020

50
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564 
GenZ & Classical Musi

19,500.00           19,500.00           -                     นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 19,500.00         นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 19,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120192 21-12-2020

51
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564  
มองอดีต (ม.ค. - มี.ค

19,500.00           19,500.00           -                     นายดินาร์  บุญธรรม 19,500.00         นายดินาร์  บุญธรรม 19,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120193 21-12-2020

52
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564  
หลบมุมอ่าน (ม.ค. - ม

19,500.00           19,500.00           -                     นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 19,500.00         นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 19,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120194 21-12-2020

53
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564  พิกดั
เพศ (ม.ค. - มี.

10,400.00           10,400.00           -                     นายพงศธร สโรจธนาวฒิุ 10,400.00         นายพงศธร สโรจธนาวฒิุ 10,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120195 21-12-2020



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

54
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564  ที
คุณ TCAS (ม.ค. - ม

13,000.00           13,000.00           -                     นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 13,000.00         นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 13,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120196 21-12-2020

55
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564 
รายการเท่ียวมีเร่ืองก

19,500.00           19,500.00           -                     นายบญัชา พงษพ์าณิช 19,500.00         นายบญัชา พงษพ์าณิช 19,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120197 21-12-2020

56
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564  
เพลงดนตรีวิถีอาเซียน

39,000.00           39,000.00           -                     นาย อานนัท ์นาคคง 39,000.00         นาย อานนัท ์นาคคง 39,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120198 21-12-2020

57
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564 
หอ้งสมุดหลงัไมค ์(ม.ค

96,000.00           96,000.00           -                     รัศมี มณีนิล 96,000.00         รัศมี มณีนิล 96,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120199 21-12-2020

58
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564  พิกดั
เพศ (ม.ค. - มี.

19,500.00           19,500.00           -                     คุณรัชดา ธราภาค 19,500.00         คุณรัชดา ธราภาค 19,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120200 21-12-2020

59
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564 ทีคุณ
 TCAS (ม.ค. - มี

13,000.00           13,000.00           -                     นายวรเกียรติ น่ิมมาก 13,000.00         นายวรเกียรติ น่ิมมาก 13,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120201 21-12-2020

60
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564 
ศลัยกรรม...ความสุข (ม

19,500.00           19,500.00           -                     นายวีระพงศ ์ทวีศกัด์ิ 19,500.00         นายวีระพงศ ์ทวีศกัด์ิ 19,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120202 21-12-2020

61
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564 
รายการภูมิคุม้กนั ช่ว

45,000.00           45,000.00           -                     นาย แกว้ กงัสดาลอ าไพ 45,000.00         นาย แกว้ กงัสดาลอ าไพ 45,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120203 21-12-2020

62
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564 
รายการโรงหมอ (ม.ค. -

135,000.00         135,000.00         135,000.00         น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 135,000.00       น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 135,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120204 21-12-2020



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

63 ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถกระเชา้ไฟฟ้า 12,069.60           12,069.60           12,069.60           
บริษทั ฟาสเตอร์ เอน็เตอร์
ไพรซ์ จ  ากดั

12,069.60         
บริษทั ฟาสเตอร์ เอน็เตอร์
ไพรซ์ จ  ากดั

12,069.60            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120225 22-12-2020

64
จดัหาระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
ส าหรับศูนยข์่าวเชียงใหม่

297,995.00         296,935.70         297,995.00         บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 296,935.70       บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 296,935.70          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120228 22-12-2020

65
ค่าผลิตรายการ ART BOX กล่องน้ีมีอะไร...? 
ไตรมาส 1/2564

650,000.00         650,000.11         650,000.00         บริษทั อาร์มาดิโล่  จ  ากดั 650,000.11       บริษทั อาร์มาดิโล่  จ  ากดั 650,000.11          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120233 22-12-2020

66
ค่าผลิตรายการ VOCAB KING ไตรมาส 
1/2564

1,850,030.00      1,850,030.00      1,850,030.00      บริษทั ทโมนไทย จ ากดั 1,850,030.00    บริษทั ทโมนไทย จ ากดั 1,850,030.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120234 22-12-2020

67 ค่าผลิตรายการ คิดทนัข่าว ไตรมาส 1/2564 1,293,630.00      1,293,630.00      1,293,630.00      
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ
ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชัน่ 
จ  ากดั

1,293,630.00    
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครี
เอทีฟแอนดส์ตราทีจิค
โซลูชัน่ จ  ากดั

1,293,630.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120235 22-12-2020

68
ค่าช่องสัญญาณ C-Band ดาวเทียมไทยคม 
(22-12-63 ถึง 10 ม.ค. 64)

344,700.00         313,445.80         344,700.00         
บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน)

313,445.80       
บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน)

313,445.80          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120237 23-12-2020

69
ค่าบริการรวมสัญญาณโทรทศัน์ และ
ค่าบริการส่งสัญญาณข้ึนดาวเทียมไทยคม 
บริษทั  ทีซี บรอดคาสต้ิง จ  ากดั

29,193.43           31,236.97           -                     บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 31,236.97         บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 31,236.97            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120238 23-12-2020

70 ค่าอะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ MULTIMETER 6,320.00             6,762.40             -                     บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 6,762.40           บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 6,762.40              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120245 24-12-2020

71
ค่าบริการบ ารุงรักษา Thai PBS Mobile 
Application

371,076.00         371,076.00         371,076.00         บริษทั คลิกเน็กซ์ จ  ากดั 371,076.00       บริษทั คลิกเน็กซ์ จ  ากดั 371,076.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120246 24-12-2020



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

72
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564  ไป
ไม่ตายเอาดาบหนา้ (

26,000.00           26,000.00           -                     นายภราดล พรอ านวย 26,000.00         นายภราดล พรอ านวย 26,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120247 24-12-2020

73
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564  เดิน
เล่า...เอาเร่ือง

13,000.00           13,000.00           -                     นายสรวง สิทธิสมาน 13,000.00         นายสรวง สิทธิสมาน 13,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120248 24-12-2020

74
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564 
หอ้งเรียนฟ้ากวา้ง (ม.

13,000.00           13,000.00           -                     น.ส.สกาวรัตน์ วงศม์ัน่กิจการ 13,000.00         
น.ส.สกาวรัตน์ วงศม์ัน่
กิจการ

13,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120249 24-12-2020

75
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564 
ภูมิคุม้กนั (ม.ค. - ม

18,000.00           18,000.00           -                     นางสาวศิวิลยั สมทรง 18,000.00         นางสาวศิวิลยั สมทรง 18,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120250 24-12-2020

76
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564  ทนั
ส่ือ (ม.ค. - มี.ค

19,500.00           19,500.00           -                     นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 19,500.00         นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 19,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120251 24-12-2020

77
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564  ส่ือ
เปล่ียนโลก (ม.ค.

13,000.00           13,000.00           -                     นางพลินี เสริมสินสิริ 13,000.00         นางพลินี เสริมสินสิริ 13,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120252 24-12-2020

78 ค่าบริการเช่าใชร้ะบบ Thai PBS Magazine 499,690.00         499,690.00         499,690.00         บริษทั แอปติวิเดีย จ  ากดั 499,690.00       บริษทั แอปติวิเดีย จ  ากดั 499,690.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120253 24-12-2020

79
จดัหา License ระบบป้องกนัไวรัส 1,100 
License ปี 2564

1,270,500.00      1,359,000.00      -                     
บริษทั อาร์ ที เอส (2003) 
จ ากดั

1,359,000.00    
บริษทั อาร์ ที เอส (2003) 
จ ากดั

1,359,000.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120255 24-12-2020

80
ขออนุมติับ ารุงรักษา ระบบปรับอากาศแบบ
ควบคุมความช้ืน Precition Air

160,500.00         160,500.00         160,500.00         
บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ 
แมเนจเมนท ์จ ากดั

160,500.00       
บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่
 แมเนจเมนท ์จ ากดั

160,500.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120256 24-12-2020



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

81
จดัหาอุปกรณ์ชุดไฟและโคมไฟสตูดิโอ พร้อม
ขาตั้ง 1 ชุด,Switcher 1 ตวั,หูฟัง 1 ตวั
,ไมโครโฟน 2 ชุด

104,453.40         102,559.50         104,453.40         บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 102,559.50       บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 102,559.50          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120257 24-12-2020

82
ขออนุมติัจดัซ้ือมอเตอร์พดัลมคอยลเ์ยน็  หอ้ง
สตูดิโอท่ี 2 และเทคนิคบริการ

32,100.00           32,100.00           32,100.00           
บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเก็ต
เตอร์ จ  ากดั

32,100.00         
บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทู
เก็ตเตอร์ จ  ากดั

32,100.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120258 24-12-2020

83
งานจา้งผลิตเน้ือหากลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(Sci. & Tech.) ส าหรับเผยแพร่บน
เวบ็ไซตแ์ละส่ือสังคมออน

72,600.00           72,600.00           72,600.00           น.ส.ขนิษฐา จนัทร์ทร 72,600.00         น.ส.ขนิษฐา จนัทร์ทร 72,600.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120259 24-12-2020

84
ค่าผูจ้ดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ ท่อง
โลกกวา้ง (มค.-มิย.64)

104,800.00         104,800.00         104,800.00         น.ส. พรสุดา แก่นแกว้ 104,800.00       น.ส. พรสุดา แก่นแกว้ 104,800.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120261 25-12-2020

85
ผูด้  าเนินรายการ ด.ช.อิทธิพทัธ์ เลก็อุทยัวรรณ 
รายการคิดคลบัส์ ไตรมาส 1/2564

75,000.00           75,000.00           -                     ด.ช. อิทธิพทัธ์ เลก็อุทยัวรรณ 75,000.00         
ด.ช. อิทธิพทัธ์ เลก็
อุทยัวรรณ

75,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120262 25-12-2020

86
ผูจ้ดัหาอุปกรณ์ประกอบรายการ นางกศกร 
ตอ้งกระโทก รายการคิดคลบัส์ ไตรมาส 1/2564

38,400.00           38,400.00           -                     นาง กศกร  ตอ้งกระโทก 38,400.00         นาง กศกร  ตอ้งกระโทก 38,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120263 25-12-2020

87
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 1/2564  Kids
 Hour (ม.ค. - มี

128,000.00         128,000.00         128,000.00         นางสาว วรรญา  ไชยโย 128,000.00       นางสาว วรรญา  ไชยโย 128,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120264 25-12-2020

88 ค่าผลิตรายการ ทา้ใหอ่้าน ไตรมาส 1-2/2564 7,410,000.00      7,410,000.27      7,410,000.00      บริษทั ซูเปอร์จ๋ิว จ  ากดั 7,410,000.27    บริษทั ซูเปอร์จ๋ิว จ  ากดั 7,410,000.27       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120267 17-12-2020

89
จดัจา้งลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
สถานีฯ อาคารใบหยก 2

43,820.00           43,820.02           43,820.00           หจก.ยเูน่ียนเปอร์เฟคท์ 43,820.02         หจก.ยเูน่ียนเปอร์เฟคท์ 43,820.02            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120269 25-12-2020



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

90
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ ท่องโลกกวา้ง 
(มค.-มิย.64)

30,000.00           30,000.00           -                     น.ส. จิรพรรณ ค าลือ 30,000.00         น.ส. จิรพรรณ ค าลือ 30,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120270 25-12-2020

91
ค่าสิทธ์ิการใชง้านโปรแกรมส านกังาน และ
ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Microsoft 
office & Email 365)ปี3.3

11,836,448.60    12,665,000.00    -                     บริษทั เอม็เวิร์จ จ  ากดั 12,665,000.00  บริษทั เอม็เวิร์จ จ  ากดั 12,665,000.00     
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120271 28-12-2020

92 ค่าจา้งผลิตรายการสนุกเรียน 10,100,000.15    10,100,000.15    บริษทั มีฤทธ์ิ ๖๕ จ ากดั 10,100,000.15  บริษทั มีฤทธ์ิ ๖๕ จ ากดั 10,100,000.15     
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120272 28-12-2020

93 ค่าผูด้  าเนินรายการ ท่องโลกกวา้ง (มค.-มิย.64) 286,000.00         286,000.00         286,000.00         นายณรรฐพงษ ์ผูภ้กัดีวงศ์ 286,000.00       นายณรรฐพงษ ์ผูภ้กัดีวงศ์ 286,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120273 28-12-2020

94
จดัหาประกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่ม เจา้หนา้ท่ีดูแล
สถานีเคร่ืองส่งฯ จ านวน 77 คน

831,120.00         67,760.00           831,120.00         
บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950
 จ  ากดั(มหาชน)

67,760.00         
บริษทั เอเชียประกนัภยั 
1950 จ ากดั(มหาชน)

67,760.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120274 28-12-2020

95
จดัหา Toner ส าหรับใชง้านหอ้งผช.ช่างภาพ
ส่วนกลาง/ธุรการข่าว/วิทยอุอนไลน์

16,500.00           17,655.00           -                     
บริษทั จอ๊บ เอน็เตอร์ไพร์ส 
จ ากดั

17,655.00         
บริษทั จอ๊บ เอน็เตอร์ไพร์ส
 จ ากดั

17,655.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120275 28-12-2020

96
ช่างแต่งหนา้-ท าผม นาย พิริยากร แกลว้
กสิกรณ์ รายการคิดคลบัส์ ไตรมาส 1/2564

51,200.00           51,200.00           -                     คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 51,200.00         คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 51,200.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120278 28-12-2020

97
ผูด้  าเนินรายการ (ผูช่้วย) ด.ช.ปัณณวิชญ ์เลก็
อุทยัวรรณ รายการคิดคลบัส์ ไตรมาส 1/2564

128,000.00         128,000.00         128,000.00         
ด.ช.ปัณณวิชญ ์เลก็
อุทยัวรรณ

128,000.00       
ด.ช.ปัณณวิชญ ์เลก็
อุทยัวรรณ

128,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120280 28-12-2020

98
ค่าบริการเช่าวงจร MPLS จ านวน 128 สถานี
และ Internet  จ านวน 29 สถานี

1,825,976.40      1,825,976.40      1,825,976.40      
บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน)

1,825,976.40    
บริษทั กสท โทรคมนาคม
 จ ากดั (มหาชน)

1,825,976.40       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120281 29-12-2020



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

99
ขออนุมติัจดัจา้งงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั
ระบบโปรแกรม Genedia Property Solutions ปี
 2564

160,500.00         160,500.00         160,500.00         บริษทั บนเส้น จ  ากดั 160,500.00       บริษทั บนเส้น จ  ากดั 160,500.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120282 29-12-2020

100
ผูด้  าเนินรายการ น.ส.ญาดา วฒันสิน รายการ
คิดคลบัส์ ไตรมาส 1/2564

117,000.00         117,000.00         117,000.00         น.ส.ญาดา  วฒันสิน 117,000.00       น.ส.ญาดา  วฒันสิน 117,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120283 29-12-2020

101
ขออนุมติัจดัจา้งงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 
Cooling Tower ประจ าปี 2564

282,480.00         282,480.00         282,480.00         
บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี
โวลูชัน่ จ  ากดั

282,480.00       
บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี
โวลูชัน่ จ  ากดั

282,480.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120284 29-12-2020

102
ขออนุมติัซ้ือโช๊คประตูหอ้งประชุมคอน
แวนชัน่ฮอร์ท่ี 2

44,512.00           44,512.00           44,512.00           บริษทั ไอซอฟเทม จ ากดั 44,512.00         บริษทั ไอซอฟเทม จ ากดั 44,512.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120289 30-12-2020

103
จดัหา Toner HP OfficeJet 7612 ใชง้านฝ่าย
บริหารทัว่ไป

9,455.00             10,116.85           -                     บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 10,116.85         บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 10,116.85            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120290 30-12-2020

104 กระดาษถ่ายเอกสาร เพ่ือใชใ้นหน่วยงาน 16,050.00           16,050.00           16,050.00           บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จ ากดั 16,050.00         
บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส 
จ ากดั

16,050.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120291 30-12-2020

105
สัญญาจา้งงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั ระบบ
เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง (UPS)

574,590.00         574,590.00         574,590.00         
บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ 
แมเนจเมนท ์จ ากดั

574,590.00       
บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่
 แมเนจเมนท ์จ ากดั

574,590.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120293 30-12-2020

106
ขออนุมติัจดัซ้ือ Xiaomi Air Filter เคร่ืองกรอง
ฝุ่ น PM 2.5 แบบ DIY

16,692.00           16,692.00           16,692.00           
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

16,692.00         
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

16,692.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120294 30-12-2020

107
ค่าจา้ง Freelance ปฏิบติังานฝ่ายพสัดุและ
จดัหารายการ ประจ าปี 2564

204,000.00         204,000.00         -                     น.ส. วิภาลกัษณ์ ตรีวฒิุ 204,000.00       น.ส. วิภาลกัษณ์ ตรีวฒิุ 204,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120301 30-12-2020



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

108
ค่าจา้ง Freelance ปฏิบติังานฝ่ายพสัดุและ
จดัหารายการ ประจ าปี 2564

204,000.00         204,000.00         -                     น.ส. สุดารัตน์ เงิมสันเทียะ 204,000.00       น.ส. สุดารัตน์ เงิมสันเทียะ 204,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120302 30-12-2020

109
เพ่ือจา้งผูป้ระสานงานการผลิตรายการกลาง
เมือง ไตรมาส1-2/64

100,000.00         100,000.00         -                     คุณพณ หะรารักษ์ 100,000.00       คุณพณ หะรารักษ์ 100,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120303 30-12-2020

110
เพ่ือจา้งผูใ้หค้  าแนะน าพฒันารายการก(ล)า
งเมือง ไตรมาส 1-2/2564

180,000.00         180,000.00         -                     ภาสกร  อินทุมาร 180,000.00       ภาสกร  อินทุมาร 180,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120304 30-12-2020

111
โปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิตเน้ือหารายการ
ชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 1-2/64

300,000.00         300,000.00         -                     
นายเจริญกูล   เฉลียวเกรียง
ไกร

300,000.00       
นายเจริญกูล   เฉลียว
เกรียงไกร

300,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120305 30-12-2020

112
ผูพ้ฒันาทิศทางเน้ือหายทุธศาสตร์และพฒันา
ทิศทางเครือข่ายส่ือสาธารณะ เสกสรรค ์ไตร
มาส 1-2/64

420,000.00         420,000.00         -                     นาย เสกสรรค ์ประเสริฐกุล 420,000.00       นาย เสกสรรค ์ประเสริฐกุล 420,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120306 30-12-2020

113
ค่าผลิตรายการ นิทานต่ืนนอน (มิราเคิล มชัรูม)
 ไตรมาส 1/2564

1,669,200.00      1,669,200.00      1,669,200.00      บริษทั มิราเคิล มชัรูม จ  ากดั 1,669,200.00    บริษทั มิราเคิล มชัรูม จ  ากดั 1,669,200.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120308 28-12-2020

114 ค่าผลิตรายการ สนุก สะกด ไตรมาส 1/2564 897,195.00         897,195.00         897,195.00         บริษทั มิราเคิล มชัรูม จ  ากดั 897,195.00       บริษทั มิราเคิล มชัรูม จ  ากดั 897,195.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120309 28-12-2020

115
ค่าผลิตรายการ ชวนคิด กบันกัวิทยน์อ้ย ไตร
มาส 1/2564

596,739.00         596,739.00         596,739.00         
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

596,739.00       
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

596,739.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120312 25-12-2020

116 ค่าผลิตรายการ คิดสิ...ตอ้งรอด ไตรมาส 1/2564 1,235,000.00      1,235,000.05      1,235,000.00      
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

1,235,000.05    
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

1,235,000.05       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120313 25-12-2020



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

117 ค่าผลิตรายการ สังคม สนุกคิด ไตรมาส 1/2564 1,939,401.75      1,939,401.75      1,939,401.75      บริษทั พัน๊ อพั จ  ากดั 1,939,401.75    บริษทั พัน๊ อพั จ  ากดั 1,939,401.75       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120315 25-12-2020

118 ผูก้  ากบัและสร้างสรรคร์ายการ คิดคลบัส์ 270,000.00         270,000.00         270,000.00         นายสาธิต  แกว้กนัยา 270,000.00       นายสาธิต  แกว้กนัยา 270,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120321 29-12-2020

119 ค่าผลิตรายการ คิดคณิต ไตรมาส 1/2564 1,808,300.00      1,808,300.00      1,808,300.00      บริษทั ทโมนไทย จ ากดั 1,808,300.00    บริษทั ทโมนไทย จ ากดั 1,808,300.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120337 24-12-2020

120 ค่าผลิตรายการ คิดวิทย ์ไตรมาส 1/2564 1,947,052.25      1,947,052.25      1,947,052.25      
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

1,947,052.25    
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

1,947,052.25       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120358 25-12-2020

121
พิธีกรรายการร้องทุกขล์งป้ายน้ี # ไตรมาส 
1+2/2564

516,000.00         516,000.00         516,000.00         น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 516,000.00       น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 516,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2020120376 25-12-2020

122
ส าหรับใชง้านศูนยวิ์ศวกรรมเชียงใหม่ และ
หาดใหญ่ เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีใชง้านมานาน

37,480.00           40,103.60           -                     
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ จ  ากดั

40,103.60         
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ 
จ  ากดั

40,103.60            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010001 04-01-2021

123 จา้งท าความสะอาดอาคาร 10,633,423.60    10,633,423.63    10,633,423.60    บริษทั ธีภพ กรุ๊ป จ ากดั 10,633,423.63  บริษทั ธีภพ กรุ๊ป จ ากดั 10,633,423.63     
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010005 04-01-2021

124 จา้งงานบริหารอาคาร 9,418,800.00      9,418,800.10      9,418,800.00      
บริษทั อินโนเวชัน่ 
เทคโนโลย ีจ  ากดั

9,418,800.10    
บริษทั อินโนเวชัน่ 
เทคโนโลย ีจ  ากดั

9,418,800.10       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010006 04-01-2021

125
เช่าใชบ้ริการ Server, Cloud Service เพ่ือ
รองรับการท างานของเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั
และฐานขอ้มูลของหน่วยงา

1,213,380.00      202,230.00         1,213,380.00      
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้
 เซ็นเตอร์ จ  ากดั

202,230.00       
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต 
ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ  ากดั

202,230.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010007 04-01-2021

การจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม 2564



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

126
จดัจา้งพนกังานท าความสะอาด ศูนยภู์มิภาค 
เชียงใหม่

117,000.00         9,750.00             117,000.00         นางสาว นิศาชล จนัทร์มณี 9,750.00           นางสาว นิศาชล จนัทร์มณี 9,750.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010008 04-01-2021

127
จดัจา้งพนกังานท าความสะอาด ศูนยภู์มิภาค 
ขอนแก่น

117,000.00         9,750.00             117,000.00         นางสาว นุชรา สายขนุ 9,750.00           นางสาว นุชรา สายขนุ 9,750.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010009 04-01-2021

128 เพ่ือจา้งผูผ้ลิตรายการกลางเมือง ไตรมาส1-2/64 1,350,000.00      1,350,000.01      1,350,000.00      
บริษทั มูฟว่ีส์ แมท็เทอร์ 
จ  ากดั

1,350,000.01    
บริษทั มูฟว่ีส์ แมท็เทอร์ 
จ  ากดั

1,350,000.01       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010010 04-01-2021

129
จดัจา้งพนกังานท าความสะอาด ศูนยภู์มิภาค 
ขอนแก่น

117,000.00         9,750.00             117,000.00         นาง ส าเนียง ค  ากอดแกว้ 9,750.00           นาง ส าเนียง ค  ากอดแกว้ 9,750.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010011 04-01-2021

130
ขออนุมติัใชง้บผลิตรายการความจริงไม่ตาย 
ไตรมาส 1/2564

3,287,790.00      2,988,900.02      3,287,790.00      บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จ  ากดั 2,988,900.02    
บริษทั พาราดิซลั มีเดีย 
จ  ากดั

2,988,900.02       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010012 04-01-2021

131
จดัจา้งพนกังานท าความสะอาด ศูนยภู์มิภาค 
หาดใหญ่

117,000.00         9,750.00             117,000.00         นางสาว อุษา จุลรังษี 9,750.00           นางสาว อุษา จุลรังษี 9,750.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010013 04-01-2021

132 ผูด้  าเนินรายการตอบโจทย ์(วนัศุกร์) 1,112,800.00      898,800.00         1,112,800.00      บริษทั กาแฟด า จ  ากดั 898,800.00       บริษทั กาแฟด า จ  ากดั 898,800.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010014 04-01-2021

133 ผูด้  าเนินรายการฟังเสียงประเทศไทย 1,524,750.00      1,524,750.00      1,524,750.00      บริษทั กาแฟด า จ  ากดั 1,524,750.00    บริษทั กาแฟด า จ  ากดั 1,524,750.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010015 01-04-2021

134
พิธีกรรายการสถานีประชาชน #ไตรมาส 
1+2/2564

1,190,000.00      990,000.59         1,190,000.00      บริษทั โอเค แมส จ ากดั 990,000.59       บริษทั โอเค แมส จ ากดั 990,000.59          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010017 04-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

135 รายการข่าวเจาะยอ่โลก # ไตรมาส 1+2/2564 2,860,000.00      2,420,000.04      2,860,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

2,420,000.04    
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

2,420,000.04       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010018 04-01-2021

136
ขออนุมติัจดัจา้งงานบ ารุงรักษาระบบลิฟต ์
ประจ าปี 2564

1,057,438.20      1,057,438.20      1,057,438.20      
บริษทั จาร์ดีน ชินดเ์ล่อร์ 
(ไทย) จ ากดั

1,057,438.20    
บริษทั จาร์ดีน ชินดเ์ล่อร์ 
(ไทย) จ ากดั

1,057,438.20       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010020 05-01-2021

137
ค่าซ่อมอุปกรณ์ ELECTRONIC Ballast ยี่หอ้ 
ARRI

14,170.00           15,161.90           -                     บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 15,161.90         บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 15,161.90            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010022 05-01-2021

138
ค่าบริการตรวจซ่อม LENS Fujinon ส านกั
โทรทศัน์และวิทยุ

8,000.00             8,560.00             -                     บริษทั ดีเอสอี จ  ากดั 8,560.00           บริษทั ดีเอสอี จ  ากดั 8,560.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010023 05-01-2021

139 ค่าอะไหล่ซ่อม LENS Zoom Canon ส านกัข่าว 4,178.00             4,470.46             -                     
บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 
จ ากดั

4,470.46           
บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 
จ ากดั

4,470.46              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010024 05-01-2021

140 ค่าอะไหล่ Refurbush 1,498.00             1,498.00             
บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์
จ  ากดั

1,498.00           
บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์
จ  ากดั

1,498.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010025 05-01-2021

141
งานบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองท าน ้าเยน็ Chiller 
และระบบควบคุม Traser

639,624.60         639,624.60         639,624.60         บริษทั แอร์โค จ ากดั 639,624.60       บริษทั แอร์โค จ ากดั 639,624.60          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010026 05-01-2021

142 ขออนุมติัจดัซ้ือ Sensor Part ส าหรับระบบ BAS 99,932.65           99,932.65           99,932.65           บริษทั แสงอุดมชยั จ  ากดั 99,932.65         บริษทั แสงอุดมชยั จ  ากดั 99,932.65            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010027 06-01-2021

143
ค่าเช่า+ค่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารริโก ้จ  านวน
 17 เคร่ือง เดือน พย.63

126,175.45         126,175.45         126,175.45         
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั

126,175.45       
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย)
 จ  ากดั

126,175.45          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010028 06-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

144
ขออนุมติัจดัซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิร่างกาย
อินฟราเรด THC-080

19,195.80           19,195.80           19,195.80           
บริษทั พนัธวสัส์ โซลูชัน่ 
จ  ากดั

19,195.80         
บริษทั พนัธวสัส์ โซลูชัน่ 
จ  ากดั

19,195.80            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010029 06-01-2021

145
ขออนุมติัจดัจา้งงานเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ 
(A-4FC-09) อาคาร A ชั้น 4 หอ้ง ผอ. ส.ส.ท.

32,956.00           32,956.00           32,956.00           
ประยรู แอร์คอนดิชัน่ แอนด ์
เซอร์วิส

32,956.00         
ประยรู แอร์คอนดิชัน่ 
แอนด ์เซอร์วิส

32,956.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010030 06-01-2021

146 สต๊ิกเกอร์สูญญากาศรถยนต์/สติกเกอร์พีวีซี 14,338.00           14,338.00           14,338.00           ลกัขณา 2499 14,338.00         ลกัขณา 2499 14,338.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010031 06-01-2021

147
ค่าซ่อม LENS FUJINON ส านกัดทรทศัน์และ
วิทยุ

8,000.00             8,560.00             -                     บริษทั ดีเอสอี จ  ากดั 8,560.00           บริษทั ดีเอสอี จ  ากดั 8,560.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010032 06-01-2021

148
จา้งพนกังานท าความสะอาดภาชนะประจ า
หอ้งอาหาร ประจ าปี 2564

136,800.00         11,400.00           136,800.00         นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 11,400.00         นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 11,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010037 06-01-2021

149
ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาดภาชนะประจ า
หอ้งอาหาร ประจ าปี 2564

136,800.00         11,400.00           136,800.00         นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 11,400.00         นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 11,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010038 06-01-2021

150
ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาดภาชนะประจ า
หอ้งอาหาร ประจ าปี 2564

136,800.00         11,400.00           136,800.00         นาง ทองค า เสถียรวฒันา 11,400.00         นาง ทองค า เสถียรวฒันา 11,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010039 06-01-2021

151
จดัจา้งพนกังานท าความสะอาด ศูนยภู์มิภาค 
หาดใหญ่

117,000.00         9,750.00             117,000.00         นาง สุทธิดา ชาติด า 9,750.00           นาง สุทธิดา ชาติด า 9,750.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010040 06-01-2021

152
จดัจา้งพนกังานท าความสะอาด ศูนยภู์มิภาค 
เชียงใหม่

117,000.00         9,750.00             117,000.00         นาง สายฝน ศรีบุญเรือง 9,750.00           นาง สายฝน ศรีบุญเรือง 9,750.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010041 06-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

153 ขออนุมติัจดัซ้ือ ตูก้ดน ้าด่ืม อาคาร A ชั้นท่ี 1 11,235.00           11,235.00           11,235.00           บริษทั ไอซอฟเทม จ ากดั 11,235.00         บริษทั ไอซอฟเทม จ ากดั 11,235.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010042 06-01-2021

154
ค่าผลิตรายการ  Come Home บา้นท่ีกลบัมา 
ไตรมาส 1-2/2564

6,498,752.00      249,952.00         6,498,752.00      บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน์ จ  ากดั 249,952.00       
บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน์ 
จ  ากดั

249,952.00          เร่งด่วน PO2021010045 07-01-2021

155
ค่าผลิตรายการ มหาอ านาจบา้นนา ไตรมาส 
1-2/64

5,202,340.00      400,180.00         5,202,340.00      บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 400,180.00       บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 400,180.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010046 07-01-2021

156
ค่าผลิตรายการ มหาอ านาจบา้นนา ไตรมาส 
1-2/64

5,202,340.00      400,180.00         5,202,340.00      บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 400,180.00       บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 400,180.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010047 07-01-2021

157 ค่าผลิตรายการ ดูใหรู้้ ไตรมาส 1-2/64 7,152,522.00      275,097.00         7,152,522.00      
บริษทั ไทยแลงเกวจ สเตชัน่
 จ  ากดั

275,097.00       
บริษทั ไทยแลงเกวจ 
สเตชัน่ จ  ากดั

275,097.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010048 07-01-2021

158 ค่าผลิตรายการ ดูใหรู้้ ไตรมาส 1-2/64 7,152,522.00      275,097.00         7,152,522.00      
บริษทั ไทยแลงเกวจ สเตชัน่
 จ  ากดั

275,097.00       
บริษทั ไทยแลงเกวจ 
สเตชัน่ จ  ากดั

275,097.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010049 07-01-2021

159 ค่าผลิตรายการ ดูใหรู้้ ไตรมาส 1-2/64 7,152,522.00      275,097.00         7,152,522.00      
บริษทั ไทยแลงเกวจ สเตชัน่
 จ  ากดั

275,097.00       
บริษทั ไทยแลงเกวจ 
สเตชัน่ จ  ากดั

275,097.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010050 07-01-2021

160 ค่าผลิตรายการ ดูใหรู้้ ไตรมาส 1-2/64 7,152,522.00      275,097.00         7,152,522.00      
บริษทั ไทยแลงเกวจ สเตชัน่
 จ  ากดั

275,097.00       
บริษทั ไทยแลงเกวจ 
สเตชัน่ จ  ากดั

275,097.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010051 07-01-2021

161
ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active  ไตร
มาส 1/64

3,894,800.00      299,600.00         3,894,800.00      บริษทั บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ  ากดั 299,600.00       
บริษทั บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย 
จ  ากดั

299,600.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010052 07-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

162
รายการ  A Life on the Road   ไตรมาส 
1-2/2564

6,955,000.00      267,500.00         6,955,000.00      นายสุวนยั  เจศรีชยั 267,500.00       นายสุวนยั  เจศรีชยั 267,500.00          เร่งด่วน PO2021010053 07-01-2021

163
รายการ  A Life on the Road   ไตรมาส 
1-2/2564

6,955,000.00      267,500.00         6,955,000.00      นายสุวนยั  เจศรีชยั 267,500.00       นายสุวนยั  เจศรีชยั 267,500.00          เร่งด่วน PO2021010054 07-01-2021

164
รายการ  A Life on the Road   ไตรมาส 
1-2/2564

6,955,000.00      267,500.00         6,955,000.00      นายสุวนยั  เจศรีชยั 267,500.00       นายสุวนยั  เจศรีชยั 267,500.00          เร่งด่วน PO2021010055 07-01-2021

165
รายการ  A Life on the Road   ไตรมาส 
1-2/2564

6,955,000.00      267,500.00         6,955,000.00      นายสุวนยั  เจศรีชยั 267,500.00       นายสุวนยั  เจศรีชยั 267,500.00          เร่งด่วน PO2021010056 07-01-2021

166 ค่าผลิตรายการ  Chris Jobs  ไตรมาส 1-2/2564 2,559,440.00      492,200.00         2,559,440.00      บริษทั วิวิด ดิวิชัน่ จ  ากดั 492,200.00       บริษทั วิวิด ดิวิชัน่ จ  ากดั 492,200.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010057 07-01-2021

167
ค่าผลิตรายการ  ภตัตาคารบา้นทุ่ง ไตรมาส 
1/2564

2,990,650.00      460,100.00         2,990,650.00      บริษทั คิดดี มุง่ท  าดี จ  ากดั 460,100.00       บริษทั คิดดี มุง่ท  าดี จ  ากดั 460,100.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010058 01-07-2021

168
ค่าผลิตรายการ  ภตัตาคารบา้นทุ่ง ไตรมาส 
1/2564

2,990,650.00      460,100.00         2,990,650.00      บริษทั คิดดี มุง่ท  าดี จ  ากดั 460,100.00       บริษทั คิดดี มุง่ท  าดี จ  ากดั 460,100.00          เร่งด่วน PO2021010059 07-01-2021

169
ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active  ไตร
มาส 1/64

3,894,800.00      299,600.00         3,894,800.00      บริษทั บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ  ากดั 299,600.00       
บริษทั บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย 
จ  ากดั

299,600.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010060 07-01-2021

170
ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active  ไตร
มาส 1/64

3,894,800.00      299,600.00         3,894,800.00      บริษทั บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ  ากดั 299,600.00       
บริษทั บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย 
จ  ากดั

299,600.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010061 07-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

171 ค่าผลิตรายการ ยนิดีท่ีไดรู้้จกั ไตรมาส 1/2564 5,195,385.00      399,645.00         5,195,385.00      บริษทั แบลค็ดอท จ ากดั 399,645.00       บริษทั แบลค็ดอท จ ากดั 399,645.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010062 07-01-2021

172 ค่าผลิตรายการ Foodwork  ไตรมาส 1-2/64 5,441,592.00      418,584.00         5,441,592.00      บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 418,584.00       บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 418,584.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010063 07-01-2021

173
ค่าอะไหค่ซ่อมอุปกรณ์ Beta Videocassette 
Recorder ยี่หอ้ Sony

50,400.00           53,928.00           -                     
บริษทั สตรองเอนจิเนียร่ิง
แอนดค์อนซลัแทนท ์จ ากดั

53,928.00         
บริษทั สตรองเอนจิเนียร่ิง
แอนดค์อนซลัแทนท ์จ ากดั

53,928.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010064 07-01-2021

174
ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active  ไตร
มาส 1/64

3,894,800.00      299,600.00         3,894,800.00      บริษทั บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ  ากดั 299,600.00       
บริษทั บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย 
จ  ากดั

299,600.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010065 07-01-2021

175 ค่าผลิตรายการ Foodwork  ไตรมาส 1-2/64 5,441,592.00      418,584.00         5,441,592.00      บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 418,584.00       บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 418,584.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010066 07-01-2021

176
จา้งทีมผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา 
มกราคม 2564 กรณีเร่งด่วน

445,500.00         476,685.00         158,895.00         บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 476,685.00       บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 476,685.00          เร่งด่วน PO2021010067 07-01-2021

177
ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเคร่ือง Direct Drive Vane 
 Axial Fan ดาดฟ้า อาคารจอดรถ ชั้น 4

46,545.00           44,217.75           46,545.00           
ประยรู แอร์คอนดิชัน่ แอนด ์
เซอร์วิส

44,217.75         
ประยรู แอร์คอนดิชัน่ 
แอนด ์เซอร์วิส

44,217.75            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010068 07-01-2021

178 ค่าผลิตรายการ Foodwork  ไตรมาส 1-2/64 5,441,592.00      209,292.00         5,441,592.00      บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 209,292.00       บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 209,292.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010069 07-01-2021

179 ค่าผลิตรายการ กินอยูคื่อ ไตรมาส 1-2/64 5,703,100.00      438,700.00         5,703,100.00      บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จ  ากดั 438,700.00       
บริษทั พาราดิซลั มีเดีย 
จ  ากดั

438,700.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010070 07-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

180
ค่าผลิตรายการ  Spirit of Asia ไตรมาส 
1-2/2564

7,800,000.00      300,000.01         7,800,000.00      
บริษทั แทลเลนท ์แมสมีเดีย 
จ  ากดั

300,000.01       
บริษทั แทลเลนท ์แมสมี
เดีย จ  ากดั

300,000.01          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010071 07-01-2021

181 ค่าผลิตรายการ กินอยูคื่อ ไตรมาส 1-2/64 5,703,100.00      438,700.00         5,703,100.00      บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จ  ากดั 438,700.00       
บริษทั พาราดิซลั มีเดีย 
จ  ากดั

438,700.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010072 07-01-2021

182
ขออนุมติัจดัซ้ือ Motor Drive Valve ส าหรับ 
Cooling Tower No.3

28,970.25           28,970.25           28,970.25           
บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี
โวลูชัน่ จ  ากดั

28,970.25         
บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี
โวลูชัน่ จ  ากดั

28,970.25            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010073 07-01-2021

183
ค่าผลิตรายการ  Spirit of Asia ไตรมาส 
1-2/2564

7,800,000.00      300,000.01         7,800,000.00      
บริษทั แทลเลนท ์แมสมีเดีย 
จ  ากดั

300,000.01       
บริษทั แทลเลนท ์แมสมี
เดีย จ  ากดั

300,000.01          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010074 07-01-2021

184 ค่าผลิตรายการ กินอยูคื่อ ไตรมาส 1-2/64 5,703,100.00      219,350.00         5,703,100.00      บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จ  ากดั 219,350.00       
บริษทั พาราดิซลั มีเดีย 
จ  ากดั

219,350.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010075 07-01-2021

185
ค่าผลิตรายการ  Spirit of Asia ไตรมาส 
1-2/2564

7,800,000.00      300,000.01         7,800,000.00      
บริษทั แทลเลนท ์แมสมีเดีย 
จ  ากดั

300,000.01       
บริษทั แทลเลนท ์แมสมี
เดีย จ  ากดั

300,000.01          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010076 07-01-2021

186
ค่าผลิตรายการ  Big Story  เร่ืองใหญ่ Thai PBS
  ไตรมาส 1-2/2564

10,842,000.00    417,000.00         10,842,000.00    บริษทั อี เลิร์น จ  ากดั 417,000.00       บริษทั อี เลิร์น จ  ากดั 417,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010077 07-01-2021

187
ค่าผลิตรายการ  Spirit of Asia ไตรมาส 
1-2/2564

7,800,000.00      300,000.01         7,800,000.00      
บริษทั แทลเลนท ์แมสมีเดีย 
จ  ากดั

300,000.01       
บริษทั แทลเลนท ์แมสมี
เดีย จ  ากดั

300,000.01          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010078 07-01-2021

188
ค่าผลิตรายการ  Big Story  เร่ืองใหญ่ Thai PBS
  ไตรมาส 1-2/2564

10,842,000.00    417,000.00         10,842,000.00    บริษทั อี เลิร์น จ  ากดั 417,000.00       บริษทั อี เลิร์น จ  ากดั 417,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010079 07-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

189
ค่าผลิตรายการ  Big Story  เร่ืองใหญ่ Thai PBS
  ไตรมาส 1-2/2564

10,842,000.00    417,000.00         10,842,000.00    บริษทั อี เลิร์น จ  ากดั 417,000.00       บริษทั อี เลิร์น จ  ากดั 417,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010080 07-01-2021

190
ขออนุมติัจดัซ้ืออุปกรณ์ Time Delay และ 
อุปกรณ์ Under Volt

23,540.00           23,540.00           23,540.00           
บริษทั พี เอ ซี หมอ้แปลง
ไฟฟ้า จ  ากดั

23,540.00         
บริษทั พี เอ ซี หมอ้แปลง
ไฟฟ้า จ  ากดั

23,540.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010081 07-01-2021

191
ขออนุมติังานฉีดพน้ ฆ่าเช้ือ COVID - 19 
ประจ าปี 2564

1,969,977.00      328,329.50         1,969,977.00      
บริษทั บางกอกแปซิฟิก 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

328,329.50       
บริษทั บางกอกแปซิฟิก 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

328,329.50          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010083 07-01-2021

192 ขออนุมติัจดัซุม้ รัชกาลท่ี 9 ศูนยเ์ชียงใหม่ 21,400.00           21,400.00           21,400.00           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ช เอก ศิ
ริวรรณ

21,400.00         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ช เอก ศิ
ริวรรณ

21,400.00            เร่งด่วน PO2021010084 08-01-2021

193
จา้งทีมผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา 
มกราคม 2564 กรณีเร่งด่วน

445,500.00         476,685.00         158,895.00         บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 476,685.00       บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 476,685.00          เร่งด่วน PO2021010085 07-01-2021

194
จา้งทีมผลิตรายการ2องศา เดือนมกราคม กรณี
จ าเป็น/เร่งด่วน 3 ตอน

476,685.00         476,685.00         476,685.00         บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 476,685.00       บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 476,685.00          เร่งด่วน PO2021010086 07-01-2021

195
จา้งทีมผลิตรายการ2องศา กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน 
เดือนมกราคม 2564 จ านวน 2 ตอน

297,000.00         317,790.00         158,895.00         บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 317,790.00       บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 317,790.00          เร่งด่วน PO2021010087 07-01-2021

196
ค่าผลิตรายการ Fit in 5 โตไปทุกวนั ไตรมาส 
1/2564

2,275,000.00      2,274,980.50      2,275,000.00      บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 2,274,980.50    บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 2,274,980.50       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010088 08-01-2021

197
จา้งบริการงานรักษาความปลอดภยั(รปภ.)
ส านกังานใหญ่ ส.ส.ท.

14,431,068.60    14,431,068.60    14,431,068.60    
บริษทั รักษาความปลอดภยั 
ไทยซีคอม จ ากดั

14,431,068.60  
บริษทั รักษาความปลอดภยั
 ไทยซีคอม จ ากดั

14,431,068.60     
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010091 08-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

198 จา้งงานรักษาความปลอดภยั 2 อตัรา 796,080.00         66,340.00           796,080.00         
บริษทั รักษาความปลอดภยั 
ไทยซีคอม จ ากดั

66,340.00         
บริษทั รักษาความปลอดภยั
 ไทยซีคอม จ ากดั

66,340.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010092 08-01-2021

199
เพ่ือจดัจา้ง Freelance ส าหรับดูแลโครงการ 
Thai PBS Learning Shelf 64

192,000.00         192,000.00         -                     นางสาวอริสา เนียมส าเภา 192,000.00       นางสาวอริสา เนียมส าเภา 192,000.00          เร่งด่วน PO2021010094 08-01-2021

200 เพ่ือจ าหน่ายในThaiPBS Shop 99,000.00           99,000.00           -                     นาย สุระ แท่งทอง 99,000.00         นาย สุระ แท่งทอง 99,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010095 08-01-2021

201
เพ่ือจดัจา้ง Freelance งานผลิตส่ือและกราฟิก 
ฝ่ายส่ือสารองคก์าร

225,600.00         225,600.00         -                     นายกิตติธชั ตุ่นหวดั 225,600.00       นายกิตติธชั ตุ่นหวดั 225,600.00          เร่งด่วน PO2021010096 11-01-2021

202
จดัหา Toner HP Color Laser Jet Enterprise 
M553 ใชง้านหอ้ง NOC อาคาร B ชั้น 2

23,450.00           25,091.50           -                     บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 25,091.50         บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 25,091.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010097 11-01-2021

203
ค่า Must Carry  บมจ. ไทยคม ประจ าวนัท่ี 1-10
 ม.ค.  2564

146,180.83         156,413.49         -                     
บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน)

156,413.49       
บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน)

156,413.49          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010098 04-01-2021

204
ค่า Must Carry บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ  ากดั
 ประจ าวนัท่ี 1-10 ม.ค. 2564

14,568.06           15,587.82           -                     บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 15,587.82         บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 15,587.82            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010099 04-01-2021

205
ส าหรับใชง้านฝ่ายกราฟฟิก ส านกัโทรทศัน์
และวิทยุ

112,350.00         112,350.00         112,350.00         
บริษทั ไอ.ที.โซลูชัน่ 
คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั

112,350.00       
บริษทั ไอ.ที.โซลูชัน่ 
คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั

112,350.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010101 11-01-2021

206 ขออนุมติัจดัซุม้ รัชกาลท่ี 9 ศูนยศ์ุนยข์อนแก่น 18,000.00           18,000.00           18,000.00           นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 18,000.00         นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 18,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010105 11-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

207 ขออนุมติัจดัซุม้ รัชกาลท่ี 9 ศูนยห์าดใหญ่ 27,285.00           27,285.00           27,285.00           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 319 
วิศวกรรม

27,285.00         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 319 
วิศวกรรม

27,285.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010106 11-01-2021

208
จดัจา้งพนกังานท าความสะอาด ศูนยภู์มิภาค 
ขอนแก่น

117,000.00         107,250.00         117,000.00         นาง ส าเนียง ค  ากอดแกว้ 107,250.00       นาง ส าเนียง ค  ากอดแกว้ 107,250.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010107 11-01-2021

209
จดัจา้งพนกังานท าความสะอาด ศูนยภู์มิภาค 
ขอนแก่น

117,000.00         107,250.00         117,000.00         นางสาว นุชรา สายขนุ 107,250.00       นางสาว นุชรา สายขนุ 107,250.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010108 11-01-2021

210
จดัจา้งพนกังานท าความสะอาด ศูนยภู์มิภาค 
หาดใหญ่

117,000.00         107,250.00         117,000.00         นางสาว อุษา จุลรังษี 107,250.00       นางสาว อุษา จุลรังษี 107,250.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010109 11-01-2021

211
จดัจา้งพนกังานท าความสะอาด ศูนยภู์มิภาค 
เชียงใหม่

117,000.00         107,250.00         117,000.00         นางสาว นิศาชล จนัทร์มณี 107,250.00       นางสาว นิศาชล จนัทร์มณี 107,250.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010110 11-01-2021

212 ค่าบริการเช่าใชร้ะบบ Live Streaming, CDN 5,216,508.00      434,709.02         5,216,508.00      
บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี
มิสต ์จ  ากดั

434,709.02       
บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์
ตรีมิสต ์จ  ากดั

434,709.02          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010114 11-01-2021

213 ค่าพนกังานขบัรถ 1 คน ตั้งแต่ เดือน มค- มีค.64 67,410.00           23,219.00           67,410.00           
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

23,219.00         
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

23,219.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010115 11-01-2021

214
จา้งพนกังานท าความสะอาดภาชนะประจ า
หอ้งอาหาร ประจ าปี 2564

107,250.00         นาง สุทธิดา ชาติด า 107,250.00       นาง สุทธิดา ชาติด า 107,250.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010116 11-01-2021

215
จา้งพนกังานท าความสะอาดภาชนะประจ า
หอ้งอาหาร ประจ าปี 2564

136,800.00         125,400.00         136,800.00         นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 125,400.00       นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 125,400.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010117 11-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

216
ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาดภาชนะประจ า
หอ้งอาหาร ประจ าปี 2564

136,800.00         125,400.00         136,800.00         นาง ทองค า เสถียรวฒันา 125,400.00       นาง ทองค า เสถียรวฒันา 125,400.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010118 11-01-2021

217
จดัจา้งพนกังานท าความสะอาด ศูนยภู์มิภาค 
เชียงใหม่

117,000.00         107,250.00         117,000.00         นาง สายฝน ศรีบุญเรือง 107,250.00       นาง สายฝน ศรีบุญเรือง 107,250.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010119 11-01-2021

218
ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาดภาชนะประจ า
หอ้งอาหาร ประจ าปี 2564

136,800.00         125,400.00         136,800.00         นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 125,400.00       นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 125,400.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010120 11-01-2021

219 เช่ารถตูพ้ร้อมคนขบั 2 คนั มค.-ธค.64 1,170,087.80      92,876.00           1,170,087.80      
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

92,876.00         
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

92,876.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010121 11-01-2021

220
ค่าเช่าอาคารส านกังานส าหรับศูนยวิ์ศวกรรม
ชุมพร ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2564

28,500.00           28,500.00           -                     นายกิตติศกัด์ิ ไกรนฤมล 28,500.00         นายกิตติศกัด์ิ ไกรนฤมล 28,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010122 11-01-2021

221
ค่าเช่าอาคารส านกังานส าหรับศูนยวิ์ศวกรรม
สุรินทร์ ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2564

15,000.00           15,000.00           -                     นางสุนีย ์ศรีเพชร 15,000.00         นางสุนีย ์ศรีเพชร 15,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010123 11-01-2021

222
ค่าผลิตช่วงพิเศษ จบัตาไทยในเวทีโลก 2021 
(กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

37,383.18           40,000.00           -                     
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

40,000.00         
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

40,000.00            เร่งด่วน PO2021010125 01-01-2021

223
ค่าบริการลิขสิทธ์ิภาพน่ิงและวิดีโอส าหรับ
งานออนไลน์

589,998.00         49,166.50           589,998.00         ส านกัข่าว อาจั้ง ฟรังซ์ เพรส 49,166.50         
ส านกัข่าว อาจั้ง ฟรังซ์ 
เพรส

49,166.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010126 12-01-2021

224 จดัหาอุปกรณ์กระเป๋าใส่อุปกรณ์ แปรงสีฟัน 139,100.00         139,100.00         139,100.00         บริษทั อีซ่ี อาร์ต จ  ากดั 139,100.00       บริษทั อีซ่ี อาร์ต จ  ากดั 139,100.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010127 11-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

225 ค่าจา้งบริการก าจดัแมลง ปี64 166,656.00         166,656.00         166,656.00         
บริษทั ดีบกั เทอไมท แอนด ์
เพสท ์คอนโทรล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

166,656.00       
บริษทั ดีบกั เทอไมท 
แอนด ์เพสท ์คอนโทรล 
(ประเทศไทย) จ ากดั

166,656.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010131 12-01-2021

226
ค่าซ่อมเคร่ืองบินโดรน (Dronc) ดา้นผลิต
รายการ สนท.

59,970.00           64,167.90           -                     บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 64,167.90         บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 64,167.90            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010132 12-01-2021

227
ขออนุมติัจดัจา้งงาน ซ่อมแซมฝ้าอาคาร A ชั้น 
1 ส.ส.ท.

28,676.00           28,676.00           28,676.00           
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

28,676.00         
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

28,676.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010133 12-01-2021

228
จดัจา้งซ่อมบ ารุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า สถานีฯ
 ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขนัธ์

4,815.00             4,815.00             4,815.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,815.00           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,815.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010136 12-01-2021

229
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 
นาที) ชยัวณัฏ์

40,000.00           40,000.00           -                     นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 40,000.00         นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 40,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010137 12-01-2021

230
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 12 
นาที) ชยัวณัฏ์

60,000.00           60,000.00           -                     นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 60,000.00         นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010138 12-01-2021

231
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 Online 
ชยัวณัฏ์

20,000.00           20,000.00           -                     นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 20,000.00         นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010139 12-01-2021

232 ค่าจา้งบุคคล 66,000.00           22,000.00           -                     นางสาววาสนา ชยัเสริมเทวญั 22,000.00         
นางสาววาสนา ชยัเสริม
เทวญั

22,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010140 12-01-2021

233 ค่าจา้งบุคคล 66,000.00           44,000.00           -                     นางสาววาสนา ชยัเสริมเทวญั 44,000.00         
นางสาววาสนา ชยัเสริม
เทวญั

44,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010141 12-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

234 เคร่ืองใชใ้นส านกังาน 52,456.75           50,985.50           52,456.75           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สุขทรัพย์
ทวี

50,985.50         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สุข
ทรัพยท์วี

50,985.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010142 12-01-2021

235
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 
นาที) นราธิป

80,000.00           80,000.00           -                     นายนราธิป ทองถนอม 80,000.00         นายนราธิป ทองถนอม 80,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010143 12-01-2021

236
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 12 
นาที) นราธิป

30,000.00           30,000.00           -                     นายนราธิป ทองถนอม 30,000.00         นายนราธิป ทองถนอม 30,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010144 12-01-2021

237
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส1-2/64 
ออนไลน์ นราธิป

20,000.00           20,000.00           -                     นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00         นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010145 12-01-2021

238
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 
นาที) อนนทธ์วสั

40,000.00           40,000.00           -                     อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 40,000.00         อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 40,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010146 12-01-2021

239
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 12 
นาที) อนนทธ์วสั

60,000.00           60,000.00           -                     อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 60,000.00         อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010147 12-01-2021

240
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 Online 
อนนทธ์วสั

20,000.00           20,000.00           -                     อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 20,000.00         อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010148 12-01-2021

241
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 
นาที) อรวรรณ

60,000.00           60,000.00           -                     นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 60,000.00         นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010149 12-01-2021

242
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 
นาที) รุ่งโรจน์

60,000.00           60,000.00           -                     นายรุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ 60,000.00         นายรุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ 60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010150 12-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

243
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 
นาที) สายสุนีย์

20,000.00           20,000.00           -                     น.ส.สายสุนีย ์ผิวอ่อนดี 20,000.00         น.ส.สายสุนีย ์ผิวอ่อนดี 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010151 12-01-2021

244
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 
นาที) สายชล

60,000.00           60,000.00           -                     นาย สายชล  วชันุชา 60,000.00         นาย สายชล  วชันุชา 60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010152 12-01-2021

245
ค่าเปล่ียนอะไหล่อุปกรณ์ HDTV ZOOM 
LENS Fujinon

81,600.00           87,312.00           -                     บริษทั ดีเอสอี จ  ากดั 87,312.00         บริษทั ดีเอสอี จ  ากดั 87,312.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010153 12-01-2021

246
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 
นาที) ปรีชา

60,000.00           60,000.00           -                     นายปรีชา ศรีสุวรรณ 60,000.00         นายปรีชา ศรีสุวรรณ 60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010154 12-01-2021

247
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 12 
นาที) ปรีชา

30,000.00           30,000.00           -                     นายปรีชา ศรีสุวรรณ 30,000.00         นายปรีชา ศรีสุวรรณ 30,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010155 12-01-2021

248
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส1-2/64 
ออนไลน์ วิรดา

20,000.00           20,000.00           -                     นางสาววิรดา แซ่ล่ิม 20,000.00         นางสาววิรดา แซ่ล่ิม 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010156 12-01-2021

249
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 Online 
รัฐโรจน์

20,000.00           20,000.00           -                     นางสาว รัฐโรจน์  จิตรพนา 20,000.00         นางสาว รัฐโรจน์  จิตรพนา 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010157 12-01-2021

250 ขออนุมติัจดัซ้ือหลอดโปรเจคเตอร์ 44,833.00           44,833.00           44,833.00           
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

44,833.00         
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

44,833.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010158 12-01-2021

251 ค่าจดัเก็บเอกสารเดือน ม.ค.-มิ.ย. 11,454.00           9,549.75             11,454.00           บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 9,549.75           บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 9,549.75              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010159 12-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

252
Future Journalist เวบ็Decode ทิพากร ไตร
มาสท่ี 1/64

24,000.00           16,000.00           -                     น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 16,000.00         น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 16,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010160 12-01-2021

253
Future Journalist เวบ็Decode สมิตานนั ไตร
มาสท่ี 1/64

10,500.00           7,000.00             -                     น.ส. สมิตานนั  หยงสตาร์ 7,000.00           น.ส. สมิตานนั  หยงสตาร์ 7,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010161 12-01-2021

254
Future Journalist เวบ็Decode ณัฐพร ไตรมาสท่ี
 1/64

18,000.00           12,000.00           -                     น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 12,000.00         น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010162 12-01-2021

255
Future Journalist เวบ็Decode ธีทตั ไตรมาสท่ี 
1/64

18,000.00           12,000.00           -                     นาย ธีทตั  จนัทราพิชิต 12,000.00         นาย ธีทตั  จนัทราพิชิต 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010163 12-01-2021

256
Future Journalist เวบ็Decode ปิยวฒัน์ ไตร
มาสท่ี 1/64

18,000.00           12,000.00           -                     นาย ปิยวฒัน์  สีแตงสุก 12,000.00         นาย ปิยวฒัน์  สีแตงสุก 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010164 12-01-2021

257
Future Journalist เวบ็Decode ปรีชาญา ไตร
มาสท่ี 1/64

18,000.00           12,000.00           -                     น.ส. ปรีชาญา  ชาวกณัหา 12,000.00         น.ส. ปรีชาญา  ชาวกณัหา 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010165 12-01-2021

258
Future Journalist เวบ็Decode อโนมา ไตรมาส
ท่ี 1/64

18,000.00           12,000.00           -                     นาง อโนมา  สอนบาลี 12,000.00         นาง อโนมา  สอนบาลี 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010166 12-01-2021

259
Future Journalist เวบ็Decode วิชญช์นนท ์ไตร
มาสท่ี 1/64

18,000.00           12,000.00           -                     
ด.ช. วิชญช์นนท ์ ปิติชยัธนา
โชติ

12,000.00         
ด.ช. วิชญช์นนท ์ ปิติชยัธ
นาโชติ

12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010167 12-01-2021

260 ของใชใ้นส านกังาน 10,702.14           9,501.91             10,702.14           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

9,501.91           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

9,501.91              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010168 13-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

261
ขออนุมติัใชง้บผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกวา่
ละคร ไตรมาส 1

2,405,000.00      370,000.00         2,405,000.00      นายกิตติศกัด์ิ หาญประจวบ 370,000.00       นายกิตติศกัด์ิ หาญประจวบ 370,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010169 13-01-2021

262
ขออนุมติัใชง้บผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกวา่
ละคร ไตรมาส 1

2,405,000.00      185,000.00         2,405,000.00      นายธิติพงศ ์ใบหอม 185,000.00       นายธิติพงศ ์ใบหอม 185,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010170 13-01-2021

263
ขออนุมติัใชง้บผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกวา่
ละคร ไตรมาส 1

2,405,000.00      370,000.00         2,405,000.00      รวีภทัร์  จงไพบูลยกิ์จ 370,000.00       รวีภทัร์  จงไพบูลยกิ์จ 370,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010171 13-01-2021

264
ขออนุมติัใชง้บผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกวา่
ละคร ไตรมาส 1

2,405,000.00      185,000.00         2,405,000.00      นายสุพงศ ์จิตตเ์มือง 185,000.00       นายสุพงศ ์จิตตเ์มือง 185,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010172 13-01-2021

265
ขออนุมติัใชง้บผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกวา่
ละคร ไตรมาส 1

2,405,000.00      185,000.00         2,405,000.00      สิทธิชยั  เรียบร้อย 185,000.00       สิทธิชยั  เรียบร้อย 185,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010173 13-01-2021

266
ขออนุมติัใชง้บผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกวา่
ละคร ไตรมาส 1

2,405,000.00      370,000.00         2,405,000.00      นายพิทกัษ ์ขามกุลา 370,000.00       นายพิทกัษ ์ขามกุลา 370,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010174 13-01-2021

267
ขออนุมติัใชง้บผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกวา่
ละคร ไตรมาส 1

2,405,000.00      370,000.00         2,405,000.00      อภิชาติ  ศรีจ  าปา 370,000.00       อภิชาติ  ศรีจ  าปา 370,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010175 13-01-2021

268
ขออนุมติัใชง้บผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกวา่
ละคร ไตรมาส 1

2,405,000.00      370,000.00         2,405,000.00      นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 370,000.00       นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 370,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010176 13-01-2021

269
จา้งเหมาท างานดูแลท าความสะอาดและ
บ ารุงรักษา ตน้ไม ้สนามหญา้ สวนหยอ่ม ร่อง
น ้า ปลูกและดูแลตน้ไมน้ ้า

1,052,880.00      1,052,880.00      1,052,880.00      
บริษทั พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส
 จ ากดั

1,052,880.00    
บริษทั พี.เอส.ที.โฮม
เซอร์วิส จ ากดั

1,052,880.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010177 13-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

270 กล่องไฟ Thai PBS โอกาสกา้วสู่ปีท่ี 14 59,385.00           59,385.00           59,385.00           
บริษทั เดอะ โมเมนต ์ครี
เอชัน่ จ  ากดั

59,385.00         
บริษทั เดอะ โมเมนต ์ครี
เอชัน่ จ  ากดั

59,385.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010178 13-01-2021

271 ค่าผลิตรายการ บา้นพลงัใจ (ไตรมาส 1/64) 4,776,000.00      398,000.00         4,776,000.00      บริษทั แมวขยนัดี จ  ากดั 398,000.00       บริษทั แมวขยนัดี จ  ากดั 398,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010179 13-01-2021

272 ค่าผลิตรายการ บา้นพลงัใจ (ไตรมาส 1/64) 4,776,000.00      398,000.00         4,776,000.00      บริษทั แมวขยนัดี จ  ากดั 398,000.00       บริษทั แมวขยนัดี จ  ากดั 398,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010180 13-01-2021

273 ค่าผลิตรายการ บา้นพลงัใจ (ไตรมาส 1/64) 4,776,000.00      398,000.00         4,776,000.00      บริษทั แมวขยนัดี จ  ากดั 398,000.00       บริษทั แมวขยนัดี จ  ากดั 398,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010181 13-01-2021

274 ค่าผลิตรายการ บา้นพลงัใจ (ไตรมาส 1/64) 4,776,000.00      398,000.00         4,776,000.00      บริษทั แมวขยนัดี จ  ากดั 398,000.00       บริษทั แมวขยนัดี จ  ากดั 398,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010182 13-01-2021

275
ค่าผลิตรายการ  โลกกลม ๆ กบัครูสังคมของ
หนู (Q1-2/2564)

2,200,000.00      220,000.00         2,200,000.00      
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ
ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชัน่ 
จ  ากดั

220,000.00       
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครี
เอทีฟแอนดส์ตราทีจิค
โซลูชัน่ จ  ากดั

220,000.00          เร่งด่วน PO2021010183 13-01-2021

276
ค่าผลิตรายการ ENGLISH Level Up เติมพลงั
องักฤษ (Q1-2/2564)

2,200,000.00      220,000.00         2,200,000.00      บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 220,000.00       บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 220,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010186 13-01-2021

277
งานเดินสายระบบกลอ้งวงจรปิด ภายนอก
อาคาร ศูนยภู์มิภาค จ.เชียงใหม่

118,807.45         118,807.45         118,807.45         บริษทั พีเอส ซอร์ส จ ากดั 118,807.45       บริษทั พีเอส ซอร์ส จ ากดั 118,807.45          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010187 13-01-2021

278
ค่าผลิตรายการ WHY ROOM หอ้งพิเศษใส่ไข่ 
(ไตรมาส 1-2/2564)

2,200,000.00      220,000.00         2,200,000.00      
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ
ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชัน่ 
จ  ากดั

220,000.00       
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครี
เอทีฟแอนดส์ตราทีจิค
โซลูชัน่ จ  ากดั

220,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010188 13-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

279 ค่าผลิตรายการภาษาไทยไม่จ  ากดั ALTV 220,000.00         บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 220,000.00       บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 220,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010189 13-01-2021

280 ค่าผลิตรายการ Lab Zaa ทา้ทดลอง (Q1-2/2564) 2,200,000.00      220,000.00         2,200,000.00      
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ
ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชัน่ 
จ  ากดั

220,000.00       
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครี
เอทีฟแอนดส์ตราทีจิค
โซลูชัน่ จ  ากดั

220,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010191 13-01-2021

281 ค่าผลิตรายการ  พ้ืนท่ีชีวิต ไตรมาส 1/2564 4,060,008.00      338,334.00         4,060,008.00      
บริษทั โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่  จ  ากดั

338,334.00       
บริษทั โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่  
จ  ากดั

338,334.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010192 13-01-2021

282 ค่าผลิตรายการ  พ้ืนท่ีชีวิต ไตรมาส 1/2564 4,060,008.00      338,334.00         4,060,008.00      
บริษทั โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่  จ  ากดั

338,334.00       
บริษทั โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่  
จ  ากดั

338,334.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010193 13-01-2021

283 ค่าผลิตรายการ  พ้ืนท่ีชีวิต ไตรมาส 1/2564 4,060,008.00      338,334.00         4,060,008.00      
บริษทั โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่  จ  ากดั

338,334.00       
บริษทั โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่  
จ  ากดั

338,334.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010194 13-01-2021

284 ค่าผลิตรายการ  พ้ืนท่ีชีวิต ไตรมาส 1/2564 4,060,008.00      338,334.00         4,060,008.00      
บริษทั โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่  จ  ากดั

338,334.00       
บริษทั โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่  
จ  ากดั

338,334.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010195 13-01-2021

285 ค่าผลิตรายการ  พ้ืนท่ีชีวิต ไตรมาส 1/2564 4,060,008.00      338,334.00         4,060,008.00      
บริษทั โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่  จ  ากดั

338,334.00       
บริษทั โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่  
จ  ากดั

338,334.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010196 13-01-2021

286 18,297.00           บริษทั ดีเฟอร์นิเมท จ ากดั 18,297.00         บริษทั ดีเฟอร์นิเมท จ ากดั 18,297.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010197 13-01-2021

287 ขออนุมติัจา้งล่ามภาษามือ เร่งด่วน/ธ.ค. 63 2,700.00             900.00                900.00                นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ุล 900.00              
นางสาวภริมา  วินิธา
สถิตยก์ุล

900.00                 เร่งด่วน PO2021010198 13-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

288 ขออนุมติัจา้งล่ามภาษามือ เร่งด่วน/ธ.ค. 63 2,700.00             900.00                900.00                น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 900.00              
น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญั
ยนื

900.00                 เร่งด่วน PO2021010199 13-01-2021

289 ขออนุมติัจา้งล่ามภาษามือ เร่งด่วน/ธ.ค. 63 2,700.00             900.00                900.00                นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 900.00              นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 900.00                 เร่งด่วน PO2021010200 13-01-2021

290
ค่าผลิตรายการ วนัน้ี กินอะไรดีนะ ไตรมาส 
1/2564

650,000.00         650,000.11         650,000.00         บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 650,000.11       บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 650,000.11          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010201 05-01-2021

291
ค่าผลิตรายการ The Alphabet’s Fun ไตรมาส 
1/2564

975,000.00         975,000.03         975,000.00         บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 975,000.03       บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 975,000.03          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010202 05-01-2021

292 เพ่ือจ าหน่ายในThaiPBS Shop 160,200.00         171,414.00         -                     บริษทั อีซ่ี อาร์ต จ  ากดั 171,414.00       บริษทั อีซ่ี อาร์ต จ  ากดั 171,414.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010203 13-01-2021

293 ค่าเช่าระบบ Video Sharing (Grabyo) 4,890,000.00      9,300.00             4,890,000.00      Grabyo Pte Ltd 9,300.00           Grabyo Pte Ltd 9,300.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010204 13-01-2021

294
ค่าผลิตรายการ นิทานต่ืนนอน  GRANDMA 
กบั จ  าไม ไตรมาส 1/2564

325,000.00         325,000.00         325,000.00         นายสุเมธ อบอุ่น 325,000.00       นายสุเมธ อบอุ่น 325,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010205 13-01-2021

295 สต๊ิกเกอร์ติดอุปกรณ์ ฝ่ายช่างภาพ 3,200.00             3,424.00             -                     ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 3,424.00           ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 3,424.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010207 13-01-2021

296 ค่าบริการจดัการหอ้งเด็กส.ส.ท. ปี 2564 495,000.00         495,000.00         495,000.00         
บริษทั โรงพยาบาลกลว้ยน ้า
ไท จ ากดั

495,000.00       
บริษทั โรงพยาบาลกลว้ย
น ้าไท จ ากดั

495,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010209 14-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

297 กระดาษ A4 ประจ าไตรมาส 1/2564 1,950.00             1,912.63             -                     บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จ ากดั 1,912.63           
บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส 
จ ากดั

1,912.63              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010210 14-01-2021

298 อุปกรณ์ส านกังาน 7,500.00             7,650.50             -                     บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จ ากดั 7,650.50           
บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส 
จ ากดั

7,650.50              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010211 14-01-2021

299 เพ่ือจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน 8,827.50             8,415.55             8,827.50             บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จ ากดั 8,415.55           
บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส 
จ ากดั

8,415.55              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010212 14-01-2021

300
พิธีกร เทปรายการ Sunday Inspiration Sports 
Takraw Super Match by Thai PBS ปี 64

4,000.00             4,000.00             -                     น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 4,000.00           น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 4,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010213 14-01-2021

301
เช่าใชบ้ริการ Server, Cloud Service เพ่ือ
รองรับการท างานของเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั
และฐานขอ้มูลของหน่วยงา

1,213,380.00      1,011,150.00      1,213,380.00      
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้
 เซ็นเตอร์ จ  ากดั

1,011,150.00    
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต 
ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ  ากดั

1,011,150.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010214 14-01-2021

302 ค่าบริหารจดัการคลินิก ส.ส.ท. ปี 2564 780,000.00         780,000.00         780,000.00         
ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

780,000.00       
ม.มหิดล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

780,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010215 14-01-2021

303
พิธีกร เทปรายการ Sunday Inspiration Sports 
Takraw Super Match by Thai PBS ปี 64

8,000.00             8,000.00             -                     นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00           นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010216 14-01-2021

304
พิธีกร เทปรายการ Sunday Inspiration Sports 
Takraw Super Match by Thai PBS ปี 64

8,000.00             8,000.00             -                     นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 8,000.00           นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010217 14-01-2021

305 ค่าเคร่ืองเขียน 16,068.67           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

16,068.67         
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

16,068.67            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010218 14-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

306 Columnist Decode (ก.พ.-มิ.ย. 64) เกรียงศกัด์ิ 45,000.00           45,000.00           -                     
นาย เกรียงศกัด์ิ  ธีระโกวิท
ขจร

45,000.00         
นาย เกรียงศกัด์ิ  ธีระ
โกวิทขจร

45,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010219 14-01-2021

307 Columnist Decode (ก.พ.-มิ.ย.64) ประจกัษ์ 45,000.00           45,000.00           -                     นาย ประจกัษ ์กอ้งกีรติ 45,000.00         นาย ประจกัษ ์กอ้งกีรติ 45,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010220 14-01-2021

308 Columnist Decode (ก.พ.-มิ.ย.64) ษษัฐรัมย์ 45,000.00           45,000.00           -                     นาย ษษัฐรัมย ์ ธรรมบุษดี 45,000.00         นาย ษษัฐรัมย ์ ธรรมบุษดี 45,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010221 14-01-2021

309 Columnist Decode (ก.พ.-มิ.ย.64) โรสนี 22,500.00           22,500.00           -                     น.ส. โรสนี  แกสมาน 22,500.00         น.ส. โรสนี  แกสมาน 22,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010222 14-01-2021

310 Columnist Decode (ก.พ.-มิ.ย.64) วีรพร 45,000.00           45,000.00           -                     น.ส. วีรพร  นิติประภา 45,000.00         น.ส. วีรพร  นิติประภา 45,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010223 14-01-2021

311 Columnist Decode (ก.พ.-มิ.ย.64) ศานนท์ 22,500.00           22,500.00           -                     นายศานนท ์หวงัสร้างบุญ 22,500.00         นายศานนท ์หวงัสร้างบุญ 22,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010224 14-01-2021

312 ค่าจดัเก็บเอกสารเดือน ม.ค.-มิ.ย. 11,454.00           1,637.10             11,454.00           บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 1,637.10           บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 1,637.10              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010225 14-01-2021

313 อุปกรณ์ส านกังาน 5,283.00             3,499.01             -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

3,499.01           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

3,499.01              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010228 15-01-2021

314 สเปรยแ์อลกอฮอล ์ขนาด 20 ลิตร 20,000.00           20,000.00           20,000.00           
หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัช
ศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา"

20,000.00         
หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัช
ศาสตร์ "ประโชติ เปล่ง
วิทยา"

20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010229 15-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

315 เคร่ืองเขียนเดือน ม.ค.64 ดา้นผลิตรายการ 73,307.00           64,394.78           -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

64,394.78         
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

64,394.78            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010230 15-01-2021

316 ช่างแต่งหนา้-ท าผม 171,000.00         171,000.00         -                     นาย นิคม วาระดี 171,000.00       นาย นิคม วาระดี 171,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010231 15-01-2021

317 ตรวจสุขภาพพนกังานศูนยสุ์รินทร์ ปี 2563 17,810.00           17,810.00           17,810.00           บริษทั สุรินทร์เวชการ จ ากดั 17,810.00         
บริษทั สุรินทร์เวชการ 
จ ากดั

17,810.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010232 18-01-2021

318 จา้งงานรักษาความปลอดภยั 2 อตัรา 796,080.00         729,740.00         796,080.00         
บริษทั รักษาความปลอดภยั 
ไทยซีคอม จ ากดั

729,740.00       
บริษทั รักษาความปลอดภยั
 ไทยซีคอม จ ากดั

729,740.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010233 18-01-2021

319
งานจา้งผลิตเน้ือหากลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(Sci. & Tech.) ส าหรับเผยแพร่บน
เวบ็ไซตแ์ละส่ือสังคมออน

115,200.00         105,600.00         115,200.00         นายพีรพรรธน์ เช้ือจีน 105,600.00       นายพีรพรรธน์ เช้ือจีน 105,600.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010234 18-01-2021

320
ค่าผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกก าลงักาย รายการ 
ข.ขยบั  ไตรมาส 1-2/64

180,000.00         150,000.00         180,000.00         น.ส.วชิรา ซอห์น 150,000.00       น.ส.วชิรา ซอห์น 150,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010235 19-01-2021

321
ค่าแต่งหนา้-ท าผม รายการ ข.ขยบั  ไตรมาส 
1-2/64

54,000.00           51,000.00           -                     นายมานิตย ์ คุณชุมภู 51,000.00         นายมานิตย ์ คุณชุมภู 51,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010236 13-01-2021

322
ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวฒัน์  ต๋าแบน (เดือน พ.ย.
 63)

300.00                300.00                -                     นาย นิวฒัน์ ต๋าแบน 300.00              นาย นิวฒัน์ ต๋าแบน 300.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010237 19-01-2021

323
ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวฒัน์  ต๋าแบน (เดือน ต.ค.
 63)

900.00                900.00                -                     นาย นิวฒัน์ ต๋าแบน 900.00              นาย นิวฒัน์ ต๋าแบน 900.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010238 19-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

324
ค่าบริการอ่ืนๆ นายพงษส์ยาม  ทินราช (เดือน 
ต.ค. 63)

300.00                300.00                -                     นาย พงษส์ยาม ทินราช 300.00              นาย พงษส์ยาม ทินราช 300.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010239 19-01-2021

325
ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนวฒัน์  ศรีเมือง (เดือน 
พ.ย. 63)

1,130.00             1,130.00             -                     นาย ธนวฒัน์ ศรีเมือง 1,130.00           นาย ธนวฒัน์ ศรีเมือง 1,130.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010240 19-01-2021

326
ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชยั  แสงฝาก (เดือน 
พ.ย. 63)

1,800.00             1,800.00             -                     นาย เอกชยั แสงฝาก 1,800.00           นาย เอกชยั แสงฝาก 1,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010241 19-01-2021

327
ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลทั  รัตนพนงั (เดือน พ.ย.
 63)

6,585.00             6,585.00             -                     นาย ชลทั รัตนพนงั 6,585.00           นาย ชลทั รัตนพนงั 6,585.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010242 19-01-2021

328
ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพช็ร (เดือน พ.ย.
 63)

2,100.00             2,100.00             -                     นาย สมาน ศรีเพช็ร 2,100.00           นาย สมาน ศรีเพช็ร 2,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010243 19-01-2021

329
ช่างแต่งหนา้ ท าผม พิธีกร ไตรมาส 1-2/64 
(ก.พ.-มิ.ย. 64) อริยธ์ชั

64,500.00           64,500.00           -                     อริยธ์ชั  คงคาใส 64,500.00         อริยธ์ชั  คงคาใส 64,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010244 19-01-2021

330
ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษณ์  ค  าทวี (เดือน
 พ.ย. 63)

1,500.00             1,500.00             -                     นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค  าทวี 1,500.00           นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค  าทวี 1,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010245 19-01-2021

331
ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชยั  วงษเ์อ่ียม (เดือน 
พ.ย. 63)

600.00                600.00                -                     นาย อวยชยั วงษเ์อ่ียม 600.00              นาย อวยชยั วงษเ์อ่ียม 600.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010246 19-01-2021

332
จดัซ้ือลูกลอยพลาสติก 1 ? น้ิว (กา้นอิตาลี) 
ระบบระบายความร้อน

8,025.00             7,062.00             8,025.00             
บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี
โวลูชัน่ จ  ากดั

7,062.00           
บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี
โวลูชัน่ จ  ากดั

7,062.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010247 19-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

333
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต ์ จนัทร์ฉาย (เดือน 
พ.ย. 63)

900.00                900.00                -                     นาย วสันต ์จนัทร์ฉาย 900.00              นาย วสันต ์จนัทร์ฉาย 900.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010248 19-01-2021

334
ค่าบริการอ่ืนๆ นายอบัดุลยล์า  โสฬส (เดือน 
พ.ย. 63)

300.00                300.00                -                     นาย อบัดุลยล์า โสฬส 300.00              นาย อบัดุลยล์า โสฬส 300.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010249 19-01-2021

335
ค่าบริการอ่ืนๆ นายเกรียงศกัด์ิ  มาลยั (เดือน 
พ.ย. 63)

2,400.00             2,400.00             -                     นาย เกรียงศกัด์ิ มาลยั 2,400.00           นาย เกรียงศกัด์ิ มาลยั 2,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010250 19-01-2021

336
ค่าบริการอ่ืนๆ นายสราวฒิุ  สิงหวรรณุรัตน์ 
(เดือน พ.ย. 63)

300.00                300.00                -                     นาย สราวฒิุ สิงหวรรณุรัตน์ 300.00              
นาย สราวฒิุ สิงหวรรณุ
รัตน์

300.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010251 19-01-2021

337
ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญพ์งษ ์ ปล้ืมเยน็ (เดือน
 พ.ย. 63)

900.00                900.00                -                     นาย พิชญพ์งษ ์ปล้ืมเยน็ 900.00              นาย พิชญพ์งษ ์ปล้ืมเยน็ 900.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010252 19-01-2021

338
ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กลัยาณมิตร 
(เดือน พ.ย. 63)

1,500.00             1,500.00             -                     นาย สุทาธรรม กลัยาณมิตร 1,500.00           นาย สุทาธรรม กลัยาณมิตร 1,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010253 19-01-2021

339
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวฒันา  อมิธิดาจรูญ (เดือน 
พ.ย. 63)

2,100.00             2,100.00             -                     นาย วฒันา อมิธิดาจรูญ 2,100.00           นาย วฒันา อมิธิดาจรูญ 2,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010254 19-01-2021

340
ค่าบริการอ่ืนๆ นายกรวิสุทธ์ิ  ก๋งพยา (เดือน 
พ.ย. 63)

2,100.00             2,100.00             -                     นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 2,100.00           นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 2,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010255 19-01-2021

341
ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพนัธุ์ (เดือน 
พ.ย. 63)

900.00                900.00                -                     นาย นพคุณ จีนะพนัธุ์ 900.00              นาย นพคุณ จีนะพนัธุ์ 900.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010256 19-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

342
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ ์ เกษรบวั (เดือน 
พ.ย. 63)

900.00                900.00                -                     นาย วีรพงศ ์เกษรบวั 900.00              นาย วีรพงศ ์เกษรบวั 900.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010257 19-01-2021

343
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวฒิุกร  จนัทร์มณี (เดือน 
พ.ย. 63)

300.00                300.00                -                     นาย วฒิุกร จนัทร์มณี 300.00              นาย วฒิุกร จนัทร์มณี 300.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010258 19-01-2021

344
ค่าผลิตรายการ เกมทา้ภาษาไทย ไตรมาส 
1/2564

2,219,500.00      2,219,500.02      2,219,500.00      บริษทั ซูเปอร์จ๋ิว จ  ากดั 2,219,500.02    บริษทั ซูเปอร์จ๋ิว จ  ากดั 2,219,500.02       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010259 04-01-2021

345 ค่าบริการเก็บเอกสารฝ่ายบญัชีปี64 124,992.00         9,552.96             -                     บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 9,552.96           บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 9,552.96              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010260 19-01-2021

346
ค่าผูเ้ช่ียวชาญการออกก าลงักาย รายการ ข.ขยบั
  ไตรมาส 1-2/64

185,000.00         183,000.00         185,000.00         นาย สาธิก ธนะทกัษ์ 183,000.00       นาย สาธิก ธนะทกัษ์ 183,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010261 19-01-2021

347
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวฒิุชยั  ศรีษะแกว้ (เดือน 
พ.ย. 63)

230.00                230.00                -                     นาย วฒิุชยั ศรีษะแกว้ 230.00              นาย วฒิุชยั ศรีษะแกว้ 230.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010262 19-01-2021

348 ค่าบริการเก็บเอกสารฝ่ายบญัชีปี64 124,992.00         122,596.32         -                     บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 122,596.32       บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 122,596.32          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010263 19-01-2021

349 หวัหมึก และ ตลบัหมึก ฝ่ายกราฟิก 32,700.00           34,989.00           -                     
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ จ  ากดั

34,989.00         
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ 
จ  ากดั

34,989.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010264 19-01-2021

350 จา้งช่างแต่งหนา้ เร่งด่วน คลิปร าลึกสึนามิ 16ปี 3,000.00             3,000.00             3,000.00             นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00           นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00              เร่งด่วน PO2021010266 19-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

351
ขออนุมติัจดัจา้งงานซ่อมมอเตอร์ 22 kW 
(CDP-02)

41,730.00           41,730.00           41,730.00           
บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี
โวลูชัน่ จ  ากดั

41,730.00         
บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี
โวลูชัน่ จ  ากดั

41,730.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010267 19-01-2021

352 ค่าจา้ง 38,400.00           น.ส. พาฝัน บวับึง 38,400.00         น.ส. พาฝัน บวับึง 38,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010268 19/1/21

353
ค่าบริการปรับแต่งและท าความสะอาดเลนส์ 
ฝ่าย OB

2,500.00             2,675.00             -                     บริษทั บี.อี.ซี. จ ากดั 2,675.00           บริษทั บี.อี.ซี. จ ากดั 2,675.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010269 19-01-2021

354 จดัหาบอร์ด Raspberry Pi3 97,263.00           96,300.00           97,263.00           บริษทั อิมเมจิเนชัน่ จ  ากดั 96,300.00         บริษทั อิมเมจิเนชัน่ จ  ากดั 96,300.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010270 19-01-2021

355
จา้งทีมผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา 
มกราคม-มีนาคม 2564

2,970,000.00      317,790.00         158,895.00         บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 317,790.00       บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 317,790.00          เร่งด่วน PO2021010271 19-01-2021

356 งานบริการเคร่ืองสุขอนามยั 129,576.96         129,576.96         129,576.96         
บริษทั ซนัน่ี ซานีทาร่ี ซพั
พลาย จ ากดั

129,576.96       
บริษทั ซนัน่ี ซานีทาร่ี ซพั
พลาย จ ากดั

129,576.96          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010272 19-01-2021

357
ขออนุมติัจดัจา้งงานติดตั้งกระจกกนัความร้อน
 อาคาร A ชั้น 2 หอ้งผูบ้ริหาร

175,206.08         175,206.08         175,206.08         
บริษทั ไทย-เยอรมนัสเปเชีย
ลต้ีกลาส จ ากดั

175,206.08       
บริษทั ไทย-เยอรมนัสเป
เชียลต้ีกลาส จ ากดั

175,206.08          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010273 19-01-2021

358 จดัจา้งนกัเขียนเฉพาะกิจ ThaiPBSWorld 285,000.00         285,000.00         -                     น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวธุ 285,000.00       น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวธุ 285,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010274 19-01-2021

359
ผูจ้ดัหาเส้ือผา้ผูป้ระกาศและพิธีกร ส านกัข่าว 
ประจ าปี 2564

3,756,000.00      626,000.01         3,756,000.00      
บริษทั นิพนธ์ หน่ึงเกา้เจด็
สอง จ ากดั

626,000.01       
บริษทั นิพนธ์ หน่ึงเกา้เจด็
สอง จ ากดั

626,000.01          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010275 19-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

360 จดัจา้งนกัแปล/ผลิตคอนเทนส์ข่าวภาษาองักฤษ 500,000.00         500,000.00         -                     บริษทั วี.พี.นิวส์ จ  ากดั 500,000.00       บริษทั วี.พี.นิวส์ จ  ากดั 500,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010276 19-01-2021

361 นกัเขียนศูนย ์ThaiPBSWorld 440,000.00         440,000.00         -                     น.ส. วีณา ธูปกระแจะ 440,000.00       น.ส. วีณา ธูปกระแจะ 440,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010277 19-01-2021

362
ขออนุมติัใชง้บและด าเนินการเช่าชุดอุปกรณ์
ส าหรับการท าข่าว/รายงานสด  เร่งด่วน ม.ค. 64
 - ก.พ. 64

94,956.08           94,956.08           94,956.08           
บริษทัดิจิตอล โซลูชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

94,956.08         
บริษทัดิจิตอล โซลูชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

94,956.08            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010278 20-01-2021

363
จา้งทีมผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา 
มกราคม-มีนาคม 2564

2,970,000.00      317,790.00         158,895.00         บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 317,790.00       บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 317,790.00          เร่งด่วน PO2021010279 19-01-2021

364
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ คนสู้โรค  ไตร
มาส 1-2/64

192,000.00         174,000.00         192,000.00         นายมานิตย ์ คุณชุมภู 174,000.00       นายมานิตย ์ คุณชุมภู 174,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010280 20-01-2021

365
ค่าจดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ คนสู้โรค
  ไตรมาส 1-2/64

193,500.00         156,000.00         193,500.00         นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 156,000.00       นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 156,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010281 20-01-2021

366
จดัจา้งประมวลผลการประเมิน Qulity Rating 
และความพึงพอใจ 2564

84,000.00           84,000.00           84,000.00           นาย สราวธุ ทบัทอง 84,000.00         นาย สราวธุ ทบัทอง 84,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010282 20-01-2021

367 หอ้งดูแลเด็ก ส.ส.ท. เดือนมกราคม 2564 45,000.00           45,000.00           45,000.00           
บริษทั โรงพยาบาลกลว้ยน ้า
ไท จ ากดั

45,000.00         
บริษทั โรงพยาบาลกลว้ย
น ้าไท จ ากดั

45,000.00            เร่งด่วน PO2021010283 20-01-2021

368 ค่าจา้งช่างแต่งหนา้ท าผม 182,000.00         164,500.00         3,500.00             นาง จีรันธนิน อนุกูลวฒิุพงศ์ 164,500.00       
นาง จีรันธนิน อนุกูลวฒิุ
พงศ์

164,500.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010285 20-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

369 เจา้หนา้ท่ีจดัหาดูแลเคร่ืองแต่งกายพิธีกรรายการ 234,000.00         211,500.00         4,500.00             นายนราธิป เพง่พิศ 211,500.00       นายนราธิป เพง่พิศ 211,500.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010286 20-01-2021

370
จดัท ารายงานผลการปฏิบติังาน ส.ส.ท. 
ประจ าปี 2563

500,000.00         417,300.00         500,000.00         
บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง 
แอนด ์พบัลิชช่ิง จ  ากดั 
(มหาชน)

417,300.00       
บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง 
แอนด ์พบัลิชช่ิง จ  ากดั 
(มหาชน)

417,300.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010287 20-01-2021

371
ค่าบริการเช่าใชร้ะบบ ChatMe : Chatbot 
solution for ALTV

32,100.00           32,100.00           32,100.00           บริษทั แชท มี จ  ากดั 32,100.00         บริษทั แชท มี จ  ากดั 32,100.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010289 20-01-2021

372
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับใชง้านยมื WFH ใน
สถานการ์โควิด-19 รอบใหม่ ระยเวลา 2 เดือน

462,240.00         462,240.00         462,240.00         
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

462,240.00       
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

462,240.00          เร่งด่วน PO2021010290 20-01-2021

373 จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาคเหนือ 240,000.00         220,000.00         240,000.00         นางสาวสุธารัตน์ บุตรลพ 220,000.00       นางสาวสุธารัตน์ บุตรลพ 220,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010291 20-01-2021

374 จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาคเหนือ 185,000.00         170,000.00         185,000.00         นางสาว จารุวรรณ  อุ่นแกว้ 170,000.00       นางสาว จารุวรรณ  อุ่นแกว้ 170,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010292 20-01-2021

375
จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

240,000.00         220,000.00         240,000.00         นายภูตะวนั บ ารุงภกัดี 220,000.00       นายภูตะวนั บ ารุงภกัดี 220,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010293 20-01-2021

376
จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

225,000.00         207,000.00         225,000.00         นายสุริยนั บุญตาเพศ 207,000.00       นายสุริยนั บุญตาเพศ 207,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010294 20-01-2021

377 จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาคกลาง 224,000.00         206,000.00         224,000.00         นายวราวธุ ญาติก่ิง 206,000.00       นายวราวธุ ญาติก่ิง 206,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010295 20-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

378 จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาคกลาง 192,000.00         176,000.00         192,000.00         นาย ณัฐวฒิุ  เชาวทตั 176,000.00       นาย ณัฐวฒิุ  เชาวทตั 176,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010296 20-01-2021

379
จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาคกรุงเทพและ
ปริมณฑล

187,000.00         172,000.00         187,000.00         นาย ศิวนนท ์ ศรีวาจา 172,000.00       นาย ศิวนนท ์ ศรีวาจา 172,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010297 20-01-2021

380
จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภูมิภาคกรุงเทพและ
ปริมณฑล

184,000.00         169,000.00         184,000.00         นาย ภูธเนศ  นนัตะ๊เสน 169,000.00       นาย ภูธเนศ  นนัตะ๊เสน 169,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010298 20-01-2021

381 จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภูมิภาคใต้ 240,000.00         220,000.00         240,000.00         นางสาวนิตยา ดวงสวสัด์ิ 220,000.00       นางสาวนิตยา ดวงสวสัด์ิ 220,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010299 20-01-2021

382 จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภูมิภาคใต้ 215,000.00         198,000.00         215,000.00         นางสาว พวงเพญ็ จ๋ิววิเศษณา 198,000.00       
นางสาว พวงเพญ็ จ๋ิว
วิเศษณา

198,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010300 20-01-2021

383
ค่าบริการเก็บขอ้มูลสถิติ วิเคราะห์และจดัท า
รายงานความคิดเห็น (Social Listening Data 
Cleansing and Cat

540,000.00         45,000.01           540,000.00         บจก.เน็คซสัมาร์เก็ตต้ิง 2456 45,000.01         
บจก.เน็คซสัมาร์เก็ตต้ิง 
2456

45,000.01            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010301 20-01-2021

384 ค่าลิขสิทธ์ิข่าว AFP ประจ าปี 2564 1,634,232.40      457,232.40         1,634,232.40      ส านกัข่าว อาจั้ง ฟรังซ์ เพรส 457,232.40       
ส านกัข่าว อาจั้ง ฟรังซ์ 
เพรส

457,232.40          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010302 20-01-2021

385
ค่าบริการเก็บขอ้มูลสถิติ วิเคราะห์และจดัท า
รายงานความคิดเห็น (Social Listening Data 
Cleansing and Cat

540,000.00         495,000.04         540,000.00         บจก.เน็คซสัมาร์เก็ตต้ิง 2456 495,000.04       
บจก.เน็คซสัมาร์เก็ตต้ิง 
2456

495,000.04          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010303 20-01-2021

386
ค่าบริการดูแลรักษาระบบ Chat Bot บริการ
ตอบรับและใหข้อ้มูลข่าวสารอตัโนมติัผา่น
แอปพลิเคชนั LINE, Facebo

434,741.00         434,740.96         434,741.00         บริษทั บุญมีแลบ็ จ  ากดั 434,740.96       บริษทั บุญมีแลบ็ จ  ากดั 434,740.96          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010304 20-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

387 ค่าผลิตรายการ Foodwork  ไตรมาส 1-2/64 5,441,592.00      4,395,132.00      5,441,592.00      บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 4,395,132.00    บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 4,395,132.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010305 20-01-2021

388 ค่าผลิตรายการ กินอยูคื่อ ไตรมาส 1-2/64 5,703,100.00      4,606,350.00      5,703,100.00      บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จ  ากดั 4,606,350.00    
บริษทั พาราดิซลั มีเดีย 
จ  ากดั

4,606,350.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010306 20-01-2021

389
ค่าเจา้หนา้ท่ีจดัท าค  าบรรยายแทนเสียง CC 
ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ

99,000.00           90,000.00           -                     นางสาวแพทนียา  สิบสกุล 90,000.00         นางสาวแพทนียา  สิบสกุล 90,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010307 19-01-2021

390 ค่าเช่าเวทีและอุปกรณ์ไฟ 55,000.00           58,850.00           -                     อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 58,850.00         
อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์
ซาวด์

58,850.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010308 21-01-2021

391 กระเป๋าเดินทาง ลอ้ลาก No.10-1768 18,457.50           18,457.50           18,457.50           
บริษทั วินเซ็นท ์ แฟคทอร่ี 
จ  ากดั

18,457.50         
บริษทั วินเซ็นท ์ แฟคทอร่ี
 จ  ากดั

18,457.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010309 21-01-2021

392 จดัหาชั้นวางอุปกรณ์ 169,060.00         169,060.00         169,060.00         บริษทั โอพนัเทีย จ  ากดั 169,060.00       บริษทั โอพนัเทีย จ  ากดั 169,060.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010310 21-01-2021

393 จดัจา้งนกัเขียน ThaiPBSWorld 1,100,000.00      1,100,000.00      -                     น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวธุ 1,100,000.00    น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวธุ 1,100,000.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010311 21-01-2021

394
Graphic Designer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64)  
นนัทณิ์ชา

30,000.00           30,000.00           -                     น.ส. นนัทณิ์ชา  ศรีวฒิุ 30,000.00         น.ส. นนัทณิ์ชา  ศรีวฒิุ 30,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010312 21-01-2021

395
Graphic Designer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64)  วี
ระยทุธ

12,000.00           12,000.00           -                     นาย วีระยทุธ  กองต๊ิบ 12,000.00         นาย วีระยทุธ  กองต๊ิบ 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010313 21-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

396
Graphic Designer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64)  
วณิชยา

12,000.00           12,000.00           -                     น.ส. วณิชยา  ตนัฑเสน 12,000.00         น.ส. วณิชยา  ตนัฑเสน 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010314 21-01-2021

397 Photographer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64) สายสุนีย์ 24,000.00           24,000.00           -                     น.ส.สายสุนีย ์ผิวอ่อนดี 24,000.00         น.ส.สายสุนีย ์ผิวอ่อนดี 24,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010315 21-01-2021

398 Photographer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64) ปรีดี 12,000.00           12,000.00           -                     นาย ปรีดี  ผลชีวิน 12,000.00         นาย ปรีดี  ผลชีวิน 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010316 21-01-2021

399 Photographer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64) ศุภกิจ 12,000.00           12,000.00           -                     นาย ศุภกิจ  พิทกัษบ์า้นโจด 12,000.00         นาย ศุภกิจ  พิทกัษบ์า้นโจด 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010317 21-01-2021

400 Photographer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64) จิตติมา 24,000.00           24,000.00           -                     น.ส. จิตติมา  หลกับุญ 24,000.00         น.ส. จิตติมา  หลกับุญ 24,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010318 21-01-2021

401 เจา้หนา้ท่ี ingest 195,800.00         195,800.00         195,800.00         นาย นพรัตน์ เป้ามา 195,800.00       นาย นพรัตน์ เป้ามา 195,800.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010319 21-01-2021

402 เจา้หนา้ท่ี ingest 195,800.00         195,800.00         195,800.00         น.ส. พิจิตรา นาคเจือทอง 195,800.00       น.ส. พิจิตรา นาคเจือทอง 195,800.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010320 21-01-2021

403
งานจา้งผลิตเน้ือหากลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(Sci. & Tech.) ส าหรับเผยแพร่บน
เวบ็ไซตแ์ละส่ือสังคมออน

115,200.00         9,600.00             115,200.00         นายพีรพรรธน์ เช้ือจีน 9,600.00           นายพีรพรรธน์ เช้ือจีน 9,600.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010321 22-01-2021

404
ส าหรับใชก้ารผลิต Home Studio รายการ ของ
ส านกัเครือข่ายส่ือสาธารณะ

11,900.00           12,733.00           -                     
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ จ  ากดั

12,733.00         
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ 
จ  ากดั

12,733.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010322 22-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

405 Back กา้วสู่ปีท่ี 14 36,000.00           38,520.00           -                     
บริษทั ดบับลิว.โอ.เอ.แอด๊
เวอ่ร์ไทซ่ิ้ง  จ  ากดั

38,520.00         
บริษทั ดบับลิว.โอ.เอ.แอด๊
เวอ่ร์ไทซ่ิ้ง  จ  ากดั

38,520.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010323 22-01-2021

406
จดัจา้งเก็บรวบรวมขอ้มูลเเละสรุบผลประเมิน
คุณภาพรายการ

70,000.00           70,000.00           70,000.00           น.ส. ศิริรัตน์ คงสิริพิพฒัน์ 70,000.00         น.ส. ศิริรัตน์ คงสิริพิพฒัน์ 70,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010324 22-01-2021

407
ขออนุมติัจดัจา้งงานกั้นหอ้งเก็บเทป อาคาร B 
ชั้นท่ี 2

320,422.20         320,422.20         320,422.20         
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

320,422.20       
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

320,422.20          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010325 22-01-2021

408
ค่าสังซ้ืออุปกรณ์ NAS Internat HDD 
6TB/HDD 8 TB ฝ่ายรายการต่างประเทศ

28,800.00           30,816.00           -                     
บริษทั เค อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลย ีจ  ากดั

30,816.00         
บริษทั เค อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลย ีจ  ากดั

30,816.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010327 22-01-2021

409 ค่าผลิตรายการ ยนิดีท่ีไดรู้้จกั ไตรมาส 1/2564 5,195,385.00      4,795,740.00      5,195,385.00      บริษทั แบลค็ดอท จ ากดั 4,795,740.00    บริษทั แบลค็ดอท จ ากดั 4,795,740.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010328 14-01-2021

410 ขออนุมติัจดัซ้ือ Water Temp Sensor 4 21,667.50           21,667.50           21,667.50           บริษทั แอร์โค จ ากดั 21,667.50         บริษทั แอร์โค จ ากดั 21,667.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010330 22-01-2021

411 ส าหรับงานประชุม 30,591.30           30,591.30           30,591.30           
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์
เซอร์วิส จ ากดั

30,591.30         
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์
เซอร์วิส จ ากดั

30,591.30            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010331 22-01-2021

412 จดัท านามบตัรส าหรับพนกังานของศูนยฯ์ 4,500.00             4,815.00             750.00                
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั

4,815.00           
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั

4,815.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010332 22-01-2021

413
ค่าผลิตรายการ  Big Story  เร่ืองใหญ่ Thai PBS
  ไตรมาส 1-2/2564

10,842,000.00    9,591,000.09      10,842,000.00    บริษทั อี เลิร์น จ  ากดั 9,591,000.09    บริษทั อี เลิร์น จ  ากดั 9,591,000.09       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010333 22-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

414 ค่าผลิตรายการ  Chris Jobs  ไตรมาส 1-2/2564 2,559,440.00      2,067,240.00      2,559,440.00      บริษทั วิวิด ดิวิชัน่ จ  ากดั 2,067,240.00    บริษทั วิวิด ดิวิชัน่ จ  ากดั 2,067,240.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010334 19-01-2021

415 ค่าผลิตรายการ ดูใหรู้้ ไตรมาส 1-2/64 7,152,522.00      6,052,134.00      7,152,522.00      
บริษทั ไทยแลงเกวจ สเตชัน่
 จ  ากดั

6,052,134.00    
บริษทั ไทยแลงเกวจ 
สเตชัน่ จ  ากดั

6,052,134.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010335 22-01-2021

416
ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active  ไตร
มาส 1/64

3,894,800.00      2,696,400.00      3,894,800.00      บริษทั บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ  ากดั 2,696,400.00    
บริษทั บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย 
จ  ากดั

2,696,400.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010336 22-01-2021

417
ค่าผลิตรายการ  Spirit of Asia ไตรมาส 
1-2/2564

7,800,000.00      6,600,000.19      7,800,000.00      
บริษทั แทลเลนท ์แมสมีเดีย 
จ  ากดั

6,600,000.19    
บริษทั แทลเลนท ์แมสมี
เดีย จ  ากดั

6,600,000.19       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010337 22-01-2021

418
ตดัรายการส่ือสาธารณะพ้ืนท่ีการเรียนรู้
ส าหรับทุกคน

15,000.00           15,000.00           15,000.00           นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 15,000.00         นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 15,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010338 22-01-2021

419 เจา้หนา้ท่ีตรวจคุณภาพรายการ 90,000.00           นายฟาอิซ รัมภกัด์ิ 90,000.00         นายฟาอิซ รัมภกัด์ิ 90,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010340 25/1/21

420 เจา้หนา้ท่ีตรวจคุณภาพรายการ 90,000.00           นางสาว ยภุาพร เวชกามา 90,000.00         นางสาว ยภุาพร เวชกามา 90,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010341 25/1/21

421 เจา้หนา้ท่ีตรวจคุณภาพรายการ 90,000.00           นางสาว นุชญดา สิงสนัน่ 90,000.00         นางสาว นุชญดา สิงสนัน่ 90,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010342 25/1/21

422 เจา้หนา้ท่ีตรวจคุณภาพรายการ 90,000.00           นางสาว คุณาภรณ์ กล่ืนอุบล 90,000.00         
นางสาว คุณาภรณ์ กล่ืน
อุบล

90,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010343 25-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

423
ค่าผลิตรายการวิทยดิุจิทลัและรายการวิทยไุทย
พีบีเอสส าหรับเด็กและครอบครัว ไตรมาส 
1/2564 (เดือน ก.พ.-มี.

333,000.00         333,000.20         333,000.00         บริษทั ท ามาปัน จ ากดั 333,000.20       บริษทั ท ามาปัน จ ากดั 333,000.20          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010344 25-01-2021

424
ขออนุมติัใชง้บและด าเนินการซ้ืออุปกรณ์
ป้องกนัโควิด-19 เพ่ิมเติม

27,000.00           28,890.00           -                     บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 28,890.00         บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 28,890.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010345 25-01-2021

425
ขออนุมติัใชง้บและด าเนินการซ้ืออุปกรณ์
ป้องกนัโควิด-19 เพ่ิมเติม

2,000.00             2,140.00             -                     บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 2,140.00           บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 2,140.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010346 25-01-2021

426
ขออนุมติัใชง้บและด าเนินการซ้ืออุปกรณ์
ป้องกนัโควิด-19 เพ่ิมเติม

3,100.00             3,317.00             -                     บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 3,317.00           บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 3,317.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010347 25-01-2021

427 หมึกพิมพเ์คร่ืองปร้ิน 32,626.44           32,626.44           32,626.44           บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 32,626.44         บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 32,626.44            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010348 25-01-2021

428
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWS DAY

108,000.00         90,000.00           108,000.00         นางสาวณัฐรดา พนัพละ 90,000.00         นางสาวณัฐรดา พนัพละ 90,000.00            เร่งด่วน PO2021010349 25-01-2021

429
Social Engagement Tool & Report Analysis 
on Thai PBS

1,500,000.00      125,000.00         1,500,000.00      
บริษทั ไวซ์ไซท ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั

125,000.00       
บริษทั ไวซ์ไซท ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั

125,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010350 25-01-2021

430
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

108,000.00         90,000.00           108,000.00         
นางสาวปิยะธิดา กาญจนวร
กุล

90,000.00         
นางสาวปิยะธิดา กาญ
จนวรกุล

90,000.00            เร่งด่วน PO2021010351 25-01-2021

431
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

114,000.00         95,000.00           114,000.00         นายภูริณัฐษ ์ โภคสวสัด์ิ 95,000.00         นายภูริณัฐษ ์ โภคสวสัด์ิ 95,000.00            เร่งด่วน PO2021010352 25-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

432
ขออนุมติัจดัซ้ือไส้กรองตะกอนส าหรับเคร่ือง
กรองน ้าด่ืม ส.ส.ท. ส่วนกลาง

25,320.00           25,320.01           25,320.00           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดัฉตัรชยั
เคร่ืองกรองน ้า

25,320.01         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดัฉตัรชยั
เคร่ืองกรองน ้า

25,320.01            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010353 25-01-2021

433
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWS DAY

114,000.00         95,000.00           114,000.00         นายไกรวิชญ ์ไทท้อง 95,000.00         นายไกรวิชญ ์ไทท้อง 95,000.00            เร่งด่วน PO2021010354 25-01-2021

434
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

111,000.00         92,500.00           111,000.00         
นางสาวณัฐสุชา เลิศวฒัน
นนท์

92,500.00         
นางสาวณัฐสุชา เลิศวฒัน
นนท์

92,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010355 25-01-2021

435
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

108,000.00         90,000.00           108,000.00         นางสาวพชัรีภรณ์ ช่วยระเทพ 90,000.00         
นางสาวพชัรีภรณ์ ช่วยระ
เทพ

90,000.00            เร่งด่วน PO2021010356 25-01-2021

436
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

108,000.00         90,000.00           108,000.00         นาย วงศกร อยูว่ฒันา 90,000.00         นาย วงศกร อยูว่ฒันา 90,000.00            เร่งด่วน PO2021010357 25-01-2021

437 จดัหาเคร่ืองวดัอุณหภูมิ ศูนยวิ์ศวกรรม 11 ศูนย์ 88,000.00           78,270.50           88,000.00           บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จ  ากดั 78,270.50         
บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ 
จ  ากดั

78,270.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010358 25-01-2021

438
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

108,000.00         90,000.00           108,000.00         นางสาวสมิตา สิงห์อุบล 90,000.00         นางสาวสมิตา สิงห์อุบล 90,000.00            เร่งด่วน PO2021010359 25-01-2021

439
ค่าผลิตรายการ Art Cafe อาร์ตคาเฟ 
(Q1-2/2564)

2,200,000.00      2,200,000.04      2,200,000.00      บริษทั อาร์มาดิโล่  จ  ากดั 2,200,000.04    บริษทั อาร์มาดิโล่  จ  ากดั 2,200,000.04       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010360 25-01-2021

440
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ ททบ. จ านวน 46 
สถานี ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563

195,760.32         209,463.54         -                     
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

209,463.54       
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

209,463.54          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010361 25-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

441
ค่าบริการผงัรายการอิเลก็ทรอนิกส์ ของ ททบ 
ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2564

30,000.00           32,100.00           -                     
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

32,100.00         
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

32,100.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010362 25-01-2021

442 จา้งผูช่้วยและประสานงาน ก.พ.-มี.ค.64 44,000.00           44,000.00           24,000.00           นางธนทันนัท ์รัตนวิจิตร 44,000.00         นางธนทันนัท ์รัตนวิจิตร 44,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010363 19-01-2021

443 ค่าผูด้  าเนินรายการ ใจสู้โควิด-19 52,000.00           38,000.00           -                     นางสาวปพิชญา สุขเกษม 38,000.00         นางสาวปพิชญา สุขเกษม 38,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010364 19-01-2021

444
จา้งเจา้หนา้ท่ีตดัต่อ รายการ AseanPBS 
ออนไลน์ กรณีเร่งด่วน มกราคม 2564

15,000.00           15,000.00           5,000.00             นางสาวสลิลรัตน์ ศรีอมร 15,000.00         นางสาวสลิลรัตน์ ศรีอมร 15,000.00            เร่งด่วน PO2021010366 26-01-2021

445 ค่าผลิตรายการ บา้นพลงัใจ (ไตรมาส 1/64) 4,776,000.00      3,184,000.03      4,776,000.00      บริษทั แมวขยนัดี จ  ากดั 3,184,000.03    บริษทั แมวขยนัดี จ  ากดั 3,184,000.03       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010367 27-01-2021

446 ค่าผลิตรายการ  พ้ืนท่ีชีวิต ไตรมาส 1/2564 4,060,008.00      2,368,338.00      4,060,008.00      
บริษทั โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่  จ  ากดั

2,368,338.00    
บริษทั โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่  
จ  ากดั

2,368,338.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010368 27-01-2021

447
ค่าเจา้หนา้ท่ี ALTV Content  Creator (Info & 
Graphic Design) ฝ่ายกลยทุธ์ส่ือสารการตลาด

114,000.00         95,000.00           114,000.00         
นางสาวประภารัตน์ เรือง
ประชุม

95,000.00         
นางสาวประภารัตน์ เรือง
ประชุม

95,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010369 26-01-2021

448
เจา้หนา้ท่ี ALTV Content  Creator (VDO) 
ฝ่ายกลยทุธ์ส่ือสารการตลาด

108,000.00         90,000.00           108,000.00         นาย รัตนพล  ทิพยม์ะณี 90,000.00         นาย รัตนพล  ทิพยม์ะณี 90,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010370 26-01-2021

449
ค่าเจา้หนา้ท่ีประสานงาน  งานวางแผน
งบประมาณและบริหารงานทัว่ไป

114,000.00         95,000.00           114,000.00         นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเยน็ 95,000.00         นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเยน็ 95,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010371 26-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

450
ค่าผูค้วบคุมรายการ เรียลลิต้ีตามติดชีวิตครู  
ฝ่ายเน้ือหาวาระพิเศษ

252,000.00         210,000.00         252,000.00         นายสถาพร ล้ิมบริบูรณ์ 210,000.00       นายสถาพร ล้ิมบริบูรณ์ 210,000.00          เร่งด่วน PO2021010372 26-01-2021

451
เจา้หนา้ท่ี ALTV Content  Creator (Social) 
ฝ่ายกลยทุธ์ส่ือสารการตลาด

108,000.00         90,000.00           108,000.00         นางสาวจุฑาทิพย ์น่ิมนวล 90,000.00         นางสาวจุฑาทิพย ์น่ิมนวล 90,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010373 26-01-2021

452 เคร่ืองเขียนส านกัเครือข่ายฯ ม.ค.64 3,970.00             3,847.44             -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

3,847.44           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

3,847.44              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010375 26-01-2021

453 อุปกรณ์เคร่ืองเขียนและอ่ืนๆ 6,815.00             6,640.06             -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

6,640.06           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

6,640.06              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010376 26-01-2021

454 ค่าอะไหล่ซ่อม RTS Intercom 4,000.00             4,280.00             -                     บริษทั ดีเอสอี จ  ากดั 4,280.00           บริษทั ดีเอสอี จ  ากดั 4,280.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010377 26-01-2021

455 วสัดุส้ินเปลือง (ปลัก๊กนัน ้า) 5,148.00             5,508.36             -                     
บริษทั ดบับลิวซี แอนด ์เอม็
 กรุ๊ป จ ากดั

5,508.36           
บริษทั ดบับลิวซี แอนด ์
เอม็ กรุ๊ป จ ากดั

5,508.36              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010378 26-01-2021

456 ส าหรับใชง้านในฝ่ายเลขานุการผูบ้ริหาร 7,500.00             7,650.50             -                     บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จ ากดั 7,650.50           
บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส 
จ ากดั

7,650.50              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010379 26-01-2021

457
ขออนุมติัจดัซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิฝ่ามือจ่ายเจล
อตัโนมติั

13,054.00           13,054.00           13,054.00           
บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเก็ต
เตอร์ จ  ากดั

13,054.00         
บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทู
เก็ตเตอร์ จ  ากดั

13,054.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010380 26-01-2021

458 ค่าผูด้  าเนินรายการ ใจสู้โควิด-19 52,000.00           36,000.00           -                     คุณอธิวฒัน์ ธีรนิธิศนนัท์ 36,000.00         คุณอธิวฒัน์ ธีรนิธิศนนัท์ 36,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010381 26-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

459
รายการ  A Life on the Road   ไตรมาส 
1-2/2564

6,955,000.00      5,885,000.00      6,955,000.00      นายสุวนยั  เจศรีชยั 5,885,000.00    นายสุวนยั  เจศรีชยั 5,885,000.00       เร่งด่วน PO2021010382 19-01-2021

460 ค่าผูด้  าเนินรายการใจสู้โควิค 19 36,000.00           น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 36,000.00         น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 36,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010384

461 ค่าแต่งหนา้-ท าผม รายการ ใจสู้โควิด-19 32,500.00           22,500.00           -                     นายมารุต เนียมทว้ม 22,500.00         นายมารุต เนียมทว้ม 22,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010386 26-01-2021

462
ค่าจดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ ใจสู้โค
วิด-19

26,000.00           18,000.00           -                     อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 18,000.00         อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 18,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010387 26-01-2021

463
ค่าผูด้  าเนินรายการ โลกหลงัโควิด  The 
Disruption

20,000.00           20,000.00           -                     น.ส. พิมพพ์จี  เยน็อุรา 20,000.00         น.ส. พิมพพ์จี  เยน็อุรา 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010389 21-01-2021

464
ค่าบริการลิขสิทธ์ิภาพน่ิงและวิดีโอส าหรับ
งานออนไลน์

589,998.00         540,831.50         589,998.00         ส านกัข่าว อาจั้ง ฟรังซ์ เพรส 540,831.50       
ส านกัข่าว อาจั้ง ฟรังซ์ 
เพรส

540,831.50          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010390 27-01-2021

465 10,593.00           
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ จ  ากดั

10,593.00         
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ 
จ  ากดั

10,593.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010391

466
ค่าเช่ารถยนตฝ่์ายระบบส่งสัญญาณ จ านวน 26
 คนั ประจ าเดือน มกราคม - เมษายน 2564

3,004,560.00      3,004,560.00      3,004,560.00      
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

3,004,560.00    
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

3,004,560.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010393 27-01-2021

467
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วง
สถานการณ์ COVID-19 (ระหวา่งวนัท่ี 25 ธ.ค.
 63 - 15 ม.ค. 64)

54,000.00           54,000.00           54,000.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 54,000.00         นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 54,000.00            เร่งด่วน PO2021010394 22-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

468
จดัหาคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ สถานี
ตรัง

5,243.00             5,243.00             5,243.00             
บริษทั นิว เค เค เอน็จิเนียร่ิง
 จ  ากดั

5,243.00           
บริษทั นิว เค เค เอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั

5,243.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010395 27-01-2021

469
จดัจา้งเปล่ียนคอมเพรสเคร่ืองปรับอากาศ 
สถานีอุดรธานี

26,500.00           26,500.00           26,500.00           ส.เจริญชยัแอร์ 26,500.00         ส.เจริญชยัแอร์ 26,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010396 27-01-2021

470 ค่าเช่าระบบ Video Sharing (Grabyo) 4,890,000.00      102,300.00         4,890,000.00      Grabyo Pte Ltd 102,300.00       Grabyo Pte Ltd 102,300.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010397 27-01-2021

471
BAS Workstation Computer โครงการ Thai 
PBS

84,316.00           84,316.00           84,316.00           บริษทั แสงอุดมชยั จ  ากดั 84,316.00         บริษทั แสงอุดมชยั จ  ากดั 84,316.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010398 27-01-2021

472
ค่าผลิตรายการ มหาอ านาจบา้นนา ไตรมาส 
1-2/64

5,202,340.00      4,401,980.00      5,202,340.00      บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 4,401,980.00    บริษทั ยานแม่ จ  ากดั 4,401,980.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010399 19-01-2021

473
ค่าบริหารจดัการโปรแกรม คลินิก ส.ส.ท. ปี 
2564

36,000.00           36,000.00           36,000.00           นายยทุธพงษ ์ วอ่งไววฒิุ 36,000.00         นายยทุธพงษ ์ วอ่งไววฒิุ 36,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010400 27-01-2021

474
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 17  เคร่ือง ริโก ้เดือน 
ธค.63

175,790.73         175,790.73         175,790.73         
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั

175,790.73       
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย)
 จ  ากดั

175,790.73          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010403 27-01-2021

475 ค่าเช่าอุปกรณ์กราฟฟิกส์หนา้จอแสดงอกัษร 235,400.00         235,400.02         235,400.00         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั นีวา่ 
เทคโนโลยี

235,400.02       
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั นีวา่ 
เทคโนโลยี

235,400.02          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010404 27-01-2021

476
ขออนุมติัจา้งเจา้หนา้ท่ีจดัหาเส้ือผา้-
เคร่ืองประดบัเดือนก.พ. 64 - ธ.ค. 64

70,500.00           70,500.00           1,500.00             นาย วิสิษฎ ์ทะปะละ 70,500.00         นาย วิสิษฎ ์ทะปะละ 70,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010405 08-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

477
ค่าไฟฟ้า ของ ททบ สถานีเสริมส ารองสะพาน
แดง ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563

1,302.00             1,393.14             -                     
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

1,393.14           
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

1,393.14              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010406 27-01-2021

478
งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ หอ้ง SERVER 
ศูนยข์่าวขอนแก่น จ านวน 2 ชุด

65,400.00           65,400.00           65,400.00           นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 65,400.00         นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 65,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010407 27-01-2021

479
ค่าเช่าใชบ้ริการพ้ืนท่ี เพ่ือติดตั้งเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า ส.สมุทรสงคราม ประจ าเดือน ธนัวาคม 
2563

9,000.00             9,630.00             -                     
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ
 จ  ากดั (มหาชน)

9,630.00           
บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน)

9,630.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010408 27-01-2021

480
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า จ  านวน 40 สถานี ของ บม
จ.อสมท ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563

152,594.41         163,276.02         -                     บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 163,276.02       
บริษทั อสมท จ ากดั 
(มหาชน)

163,276.02          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010409 27-01-2021

481
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า จ  านวน 4 สถานี ของ บม
จ.อสมท ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563

72,487.92           77,562.07           -                     บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 77,562.07         
บริษทั อสมท จ ากดั 
(มหาชน)

77,562.07            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010410 27-01-2021

482 เพ่ือใชใ้นการส่งเก็บเอกสาร 378.00                352.03                -                     บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 352.03              บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 352.03                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010411 27-01-2021

483
จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ล่อฟ้า สถานี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

6,923.05             6,923.05             6,923.05             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,923.05           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,923.05              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010412 27-01-2021

484 กระดาษ A4 10,500.00           10,710.70           -                     บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จ ากดั 10,710.70         
บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส 
จ ากดั

10,710.70            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010413 27-01-2021

485 เพ่ือใชใ้นการส่งเก็บเอกสาร 5,082.00             5,437.74             -                     บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 5,437.74           บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 5,437.74              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010414 27-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

486 1,980,000.03      
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ
ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชัน่ 
จ  ากดั

1,980,000.03    
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครี
เอทีฟแอนดส์ตราทีจิค
โซลูชัน่ จ  ากดั

1,980,000.03       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010415

487
ขออนุมติัจดัซ้ือ และติดตั้ง ชุดชุดควบคุมการ
ท างานระบบ TRASER  (Controller MP 503)

80,250.00           80,250.00           80,250.00           บริษทั แอร์โค จ ากดั 80,250.00         บริษทั แอร์โค จ ากดั 80,250.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010416 27-01-2021

488 กลอ้ง Action Camara 59,067.00           58,582.50           59,067.00           บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 58,582.50         บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 58,582.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010417 28-01-2021

489
ผูก้  ากบัศิลป์ รายการ คิดคลบัส์ (นายธนกฤต 
องัโขรัมย)์

130,000.00         130,000.00         130,000.00         นาย ธนกฤต องัโขรัมย์ 130,000.00       นาย ธนกฤต องัโขรัมย์ 130,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010419 28-01-2021

490
Future Journalist เวบ็Decode ปรีชาญา ไตร
มาสท่ี 1/64

18,000.00           6,000.00             -                     น.ส. ปรีชาญา  ชาวกณัหา 6,000.00           น.ส. ปรีชาญา  ชาวกณัหา 6,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010420 27-01-2021

491
Future Journalist เวบ็Decode วิชญช์นนท ์ไตร
มาสท่ี 1/64

18,000.00           3,000.00             -                     
ด.ช. วิชญช์นนท ์ ปิติชยัธนา
โชติ

3,000.00           
ด.ช. วิชญช์นนท ์ ปิติชยัธ
นาโชติ

3,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010421 27-01-2021

492
Future Journalist เวบ็Decode ปิยวฒัน์ ไตร
มาสท่ี 1/64

18,000.00           6,000.00             -                     นาย ปิยวฒัน์  สีแตงสุก 6,000.00           นาย ปิยวฒัน์  สีแตงสุก 6,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010422 27-01-2021

493 112,000.00         ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 112,000.00       ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 112,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010436

494
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

138,000.00         115,000.00         138,000.00         น.ส. ณัฐธิดา ศรีช่วย 115,000.00       น.ส. ณัฐธิดา ศรีช่วย 115,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010437 28-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

495
ค่าผูด้  าเนินรายการ Have a news day (มค-มีค 
64)

160,000.00         112,000.00         160,000.00         หสัสยา อิสริยะเสรีกุล 112,000.00       หสัสยา อิสริยะเสรีกุล 112,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010438 28-01-2021

496
ค่าเจา้หนา้ท่ีสร้างสรรคล์  าดบัภาพ รายการ 
HAVE A NEWSDAY

210,000.00         175,000.00         210,000.00         นายธิติวฒิุ เพียงกลาง 175,000.00       นายธิติวฒิุ เพียงกลาง 175,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010439 28-01-2021

497
Future Journalist เวบ็Decode ณัฐพร ไตรมาสท่ี
 1/64

18,000.00           6,000.00             -                     น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 6,000.00           น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 6,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010440 27-01-2021

498
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ Have a news 
day (มค-มีค 64)

37,500.00           27,500.00           -                     ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 27,500.00         ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 27,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010441 28-01-2021

499
Future Journalist เวบ็Decode ธีทตั ไตรมาสท่ี 
1/64

18,000.00           3,000.00             -                     นาย ธีทตั  จนัทราพิชิต 3,000.00           นาย ธีทตั  จนัทราพิชิต 3,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010442 27-01-2021

500
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม Have a news day (มค-
มีค 64)

37,500.00           20,000.00           -                     วฒิุชยั อ่องลออ 20,000.00         วฒิุชยั อ่องลออ 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010443 28-01-2021

501
ค่าผูเ้ขียนบทข่าวภาษาองักฤษและเปิดหนา้ 
รายการ Have a news day (มค-มีค 64)

126,000.00         42,000.00           126,000.00         เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 42,000.00         เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 42,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010444 28-01-2021

502
ค่าผูจ้ดัหาเส้ือผา้-เคร่ืองแต่งกาย รายการ Have 
a news day (มค-มีค 64)

90,000.00           45,000.00           -                     อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 45,000.00         อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 45,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010445 28-01-2021

503
Future Journalist เวบ็Decode อโนมา ไตรมาส
ท่ี 1/64

18,000.00           3,000.00             -                     นาง อโนมา  สอนบาลี 3,000.00           นาง อโนมา  สอนบาลี 3,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010446 27-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

504
Future Journalist เวบ็Decode สมิตานนั ไตร
มาสท่ี 1/64

10,500.00           3,500.00             -                     น.ส. สมิตานนั  หยงสตาร์ 3,500.00           น.ส. สมิตานนั  หยงสตาร์ 3,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010447 27-01-2021

505
Future Journalist เวบ็Decode ทิพากร ไตร
มาสท่ี 1/64

24,000.00           4,000.00             -                     น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 4,000.00           น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 4,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010450 27-01-2021

506
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า สถานีเกาะพะงนั จ.สุ
ราษฎร์ธานี ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563

2,948.82             3,155.24             -                     
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ
 จ  ากดั (มหาชน)

3,155.24           
บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน)

3,155.24              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010473 28-01-2021

507 จดัหาอุปกรณ์ส านกังาน 4,373.70             
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

4,373.70           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

4,373.70              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010474 29-01-2021

508 จดัหาอุปกรณ์ส านกังาน 1,441.13             1,464.87             -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

1,464.87           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

1,464.87              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010475 29-01-2021

509 เพ่ือจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน 54,387.03           11,256.50           54,387.03           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

11,256.50         
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

11,256.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010476 29-01-2021

510 อุปกรณ์หอ้งอาหาร 3,638.00             3,638.00             3,638.00             
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์
เซอร์วิส จ ากดั

3,638.00           
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์
เซอร์วิส จ ากดั

3,638.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010477 29-01-2021

511
ค่าวสัดุส้ินเปลือง (จดัหาถ่านชาร์จ และแท่น
ชาร์จ)

15,360.00           16,392.40           -                     บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 16,392.40         บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 16,392.40            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010478 29-01-2021

512
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      85,800.00           5,644,200.00      ศศิวฒัน์   วิริยาลยั 85,800.00         ศศิวฒัน์   วิริยาลยั 85,800.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010479 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

513
Digital Content Creator ดูแลส่ือออนไลน์ The
 North องศาเหนือ (กรณีจ าเป็น เร่งด่วน ม.ค. 
64) อภิวฒัน์

18,000.00           18,000.00           -                     นาย อภิวฒัน์  พรมชยั 18,000.00         นาย อภิวฒัน์  พรมชยั 18,000.00            เร่งด่วน PO2021010480 31-01-2021

514
ช่างแต่งหนา้ ท าผม พิธีกร (เร่งด่วนเดือนม.ค. 
64) อริยธ์ชั

12,000.00           12,000.00           -                     อริยธ์ชั  คงคาใส 12,000.00         อริยธ์ชั  คงคาใส 12,000.00            เร่งด่วน PO2021010481 31-01-2021

515
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      16,500.00           5,644,200.00      คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 16,500.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 16,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010482 31-01-2021

516
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      16,500.00           5,644,200.00      ปณัฐจิตต ์ มาสกิตติชยักุล 16,500.00         ปณัฐจิตต ์ มาสกิตติชยักุล 16,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010483 31-01-2021

517
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      43,700.00           5,644,200.00      คุณศรีรัตน์  บุญทรง 43,700.00         คุณศรีรัตน์  บุญทรง 43,700.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010484 31-01-2021

518
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      76,100.00           5,644,200.00      ฐาปนี คงบุตร 76,100.00         ฐาปนี คงบุตร 76,100.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010485 31-01-2021

519
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      102,300.00         5,644,200.00      คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00       คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010486 31-01-2021

520
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      102,300.00         5,644,200.00      คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00       คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010487 31-01-2021

521
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      34,000.00           5,644,200.00      นายษรฉตัร สุธาธมัมากูล 34,000.00         นายษรฉตัร สุธาธมัมากูล 34,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010488 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

522
Graphic Designer Decode (จ าเป็นเร่งด่วน 
ม.ค.64)  วีระยทุธ

6,000.00             6,000.00             -                     นาย วีระยทุธ  กองต๊ิบ 6,000.00           นาย วีระยทุธ  กองต๊ิบ 6,000.00              เร่งด่วน PO2021010489 28-01-2021

523
Graphic Designer Decode (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
 ม.ค.64) วณิชยา

6,000.00             6,000.00             -                     น.ส. วณิชยา  ตนัฑเสน 6,000.00           น.ส. วณิชยา  ตนัฑเสน 6,000.00              เร่งด่วน PO2021010490 28-01-2021

524 Columnist Decode (เร่งด่วน ม.ค. 64) ษษัฐรัมย์ 9,000.00             9,000.00             -                     นาย ษษัฐรัมย ์ ธรรมบุษดี 9,000.00           นาย ษษัฐรัมย ์ ธรรมบุษดี 9,000.00              เร่งด่วน PO2021010491 31-01-2021

525 Columnist Decode (เร่งด่วน ม.ค. 64) โรสนี 4,500.00             4,500.00             -                     น.ส. โรสนี  แกสมาน 4,500.00           น.ส. โรสนี  แกสมาน 4,500.00              เร่งด่วน PO2021010492 31-01-2021

526
Columnist Decode (เร่งด่วน ม.ค. 64) เกรียง
ศกัด์ิ

9,000.00             4,500.00             -                     
นาย เกรียงศกัด์ิ  ธีระโกวิท
ขจร

4,500.00           
นาย เกรียงศกัด์ิ  ธีระ
โกวิทขจร

4,500.00              เร่งด่วน PO2021010493 31-01-2021

527
Graphic Designer Decode (จ าเป็นเร่งด่วน 
ม.ค.64)  นนัทณิ์ชา

15,000.00           15,000.00           -                     น.ส. นนัทณิ์ชา  ศรีวฒิุ 15,000.00         น.ส. นนัทณิ์ชา  ศรีวฒิุ 15,000.00            เร่งด่วน PO2021010494 28-01-2021

528
Photographer Decode (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
ม.ค.64)  ปรีดี

6,000.00             6,000.00             -                     นาย ปรีดี  ผลชีวิน 6,000.00           นาย ปรีดี  ผลชีวิน 6,000.00              เร่งด่วน PO2021010495 28-01-2021

529
Photographer Decode (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
ม.ค.64)  ศุภกิจ

6,000.00             6,000.00             -                     นาย ศุภกิจ  พิทกัษบ์า้นโจด 6,000.00           นาย ศุภกิจ  พิทกัษบ์า้นโจด 6,000.00              เร่งด่วน PO2021010496 28-01-2021

530 รายการข่าวเจาะยอ่โลก # ไตรมาส 1+2/2564 2,860,000.00      110,000.00         2,860,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

110,000.00       
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

110,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010497 01-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

531 รายการข่าวเจาะยอ่โลก # ไตรมาส 1+2/2564 2,860,000.00      110,000.00         2,860,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

110,000.00       
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

110,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010498 08-01-2021

532 รายการข่าวเจาะยอ่โลก # ไตรมาส 1+2/2564 2,860,000.00      110,000.00         2,860,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

110,000.00       
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

110,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010499 15-01-2021

533 รายการข่าวเจาะยอ่โลก # ไตรมาส 1+2/2564 2,860,000.00      110,000.00         2,860,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

110,000.00       
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

110,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010500 22-01-2021

534
ค่าผลิตรายการวิทยดิุจิทลัและรายการวิทยไุทย
พีบีเอสส าหรับเด็กและครอบครัว ไตรมาส 
1/2564 (เดือน ม.ค.)

167,000.00         167,000.11         167,000.00         บริษทั ท ามาปัน จ ากดั 167,000.11       บริษทั ท ามาปัน จ ากดั 167,000.11          เร่งด่วน PO2021010501 31-01-2021

535 900.00                นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 900.00              นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 900.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010502

536 เจา้หนา้ท่ีจดัหาดูแลเคร่ืองแต่งกายพิธีกรรายการ 234,000.00         22,500.00           4,500.00             นายนราธิป เพง่พิศ 22,500.00         นายนราธิป เพง่พิศ 22,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010503 31-01-2021

537 ค่าจา้งช่างแต่งหนา้ท าผม 182,000.00         17,500.00           3,500.00             นาง จีรันธนิน อนุกูลวฒิุพงศ์ 17,500.00         
นาง จีรันธนิน อนุกูลวฒิุ
พงศ์

17,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010504 31-01-2021

538 Columnist Decode (เร่งด่วน ม.ค. 64) วีรพร 9,000.00             9,000.00             -                     น.ส. วีรพร  นิติประภา 9,000.00           น.ส. วีรพร  นิติประภา 9,000.00              เร่งด่วน PO2021010505 31-01-2021

539 Columnist Decode (เร่งด่วน ม.ค. 64) ประจกัษ์ 9,000.00             9,000.00             -                     นาย ประจกัษ ์กอ้งกีรติ 9,000.00           นาย ประจกัษ ์กอ้งกีรติ 9,000.00              เร่งด่วน PO2021010506 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

540
ค่าผลิตรายการ  Come Home บา้นท่ีกลบัมา 
ไตรมาส 1-2/2564

6,498,752.00      6,248,800.00      6,498,752.00      บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน์ จ  ากดั 6,248,800.00    
บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน์ 
จ  ากดั

6,248,800.00       เร่งด่วน PO2021010507 28-01-2021

541
เจา้หนา้ท่ีประสานงานและธุรการโครงการ
ต่างประเทศ กรณีจ าเป็นเร่งด่วน เดือนมกราคม
 2564

19,000.00           19,000.00           19,000.00           นางสาวปพิชญา สุขเกษม 19,000.00         นางสาวปพิชญา สุขเกษม 19,000.00            เร่งด่วน PO2021010510 31-01-2021

542
Post Producer รายการรู้สู้ภยั กรณีจ าเป็น/
เร่งด่วน มกราคม 2564

35,000.00           35,000.00           8,750.00             นายวรเทพ ภกัดี 35,000.00         นายวรเทพ ภกัดี 35,000.00            เร่งด่วน PO2021010511 31-01-2021

543 จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภูมิภาคใต้ 240,000.00         20,000.00           240,000.00         นางสาวนิตยา ดวงสวสัด์ิ 20,000.00         นางสาวนิตยา ดวงสวสัด์ิ 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010512 31-01-2021

544 จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาคกลาง 224,000.00         18,000.00           224,000.00         นายวราวธุ ญาติก่ิง 18,000.00         นายวราวธุ ญาติก่ิง 18,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010513 31-01-2021

545
ขออนุมติัจา้งผูด้  าเนินรายการู้สู้ภยั จ  านวน 1 
อตัรา กรณีเร่งด่วนเดือนมกราคา 2564

40,000.00           24,000.00           8,000.00             นางภคันนัท ์ธนาศรม 24,000.00         นางภคันนัท ์ธนาศรม 24,000.00            เร่งด่วน PO2021010514 31-01-2021

546
ขออนุมติัจา้งเจา้หนา้ท่ีจดัหาเส้ือผา้และเคร่ือง
ประจ ารายการรู้สู้ภยักรณีจ าเป็น/เร่งด่วนเดือน
ม.ค. 64

7,500.00             4,500.00             1,500.00             นาย วิสิษฎ ์ทะปะละ 4,500.00           นาย วิสิษฎ ์ทะปะละ 4,500.00              เร่งด่วน PO2021010515 31-01-2021

547
ค่าเขียนโครงค าอาเศรียรวาท ประจ าปี 2564 
(เร่งด่วน)

50,000.00           50,000.00           -                     นายณรงค ์ อ่ิมเยน็ 50,000.00         นายณรงค ์ อ่ิมเยน็ 50,000.00            เร่งด่วน PO2021010516 31-01-2021

548
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

111,000.00         18,500.00           111,000.00         
นางสาวณัฐสุชา เลิศวฒัน
นนท์

18,500.00         
นางสาวณัฐสุชา เลิศวฒัน
นนท์

18,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010517 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

549
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWS DAY

108,000.00         18,000.00           108,000.00         นางสาวณัฐรดา พนัพละ 18,000.00         นางสาวณัฐรดา พนัพละ 18,000.00            เร่งด่วน PO2021010518 31-01-2021

550
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

138,000.00         23,000.00           138,000.00         น.ส. ณัฐธิดา ศรีช่วย 23,000.00         น.ส. ณัฐธิดา ศรีช่วย 23,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010519 31-01-2021

551
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWS DAY

114,000.00         19,000.00           114,000.00         นายไกรวิชญ ์ไทท้อง 19,000.00         นายไกรวิชญ ์ไทท้อง 19,000.00            เร่งด่วน PO2021010520 31-01-2021

552
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

108,000.00         18,000.00           108,000.00         
นางสาวปิยะธิดา กาญจนวร
กุล

18,000.00         
นางสาวปิยะธิดา กาญ
จนวรกุล

18,000.00            เร่งด่วน PO2021010521 31-01-2021

553
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

114,000.00         19,000.00           114,000.00         นายภูริณัฐษ ์ โภคสวสัด์ิ 19,000.00         นายภูริณัฐษ ์ โภคสวสัด์ิ 19,000.00            เร่งด่วน PO2021010522 31-01-2021

554
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

108,000.00         18,000.00           108,000.00         นาย วงศกร อยูว่ฒันา 18,000.00         นาย วงศกร อยูว่ฒันา 18,000.00            เร่งด่วน PO2021010523 31-01-2021

555
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

108,000.00         18,000.00           108,000.00         นางสาวสมิตา สิงห์อุบล 18,000.00         นางสาวสมิตา สิงห์อุบล 18,000.00            เร่งด่วน PO2021010524 31-01-2021

556
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE
 A NEWSDAY

108,000.00         18,000.00           108,000.00         นางสาวพชัรีภรณ์ ช่วยระเทพ 18,000.00         
นางสาวพชัรีภรณ์ ช่วยระ
เทพ

18,000.00            เร่งด่วน PO2021010525 31-01-2021

557
ค่าเจา้หนา้ท่ีสร้างสรรคล์  าดบัภาพ รายการ 
HAVE A NEWSDAY

210,000.00         35,000.00           210,000.00         นายธิติวฒิุ เพียงกลาง 35,000.00         นายธิติวฒิุ เพียงกลาง 35,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010526 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

558
ค่าเขียนบทข่าวภาษาองักฤษ-เปิดหนา้ Have a 
news day (เร่งด่วน)

27,000.00           27,000.00           -                     เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 27,000.00         เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 27,000.00            เร่งด่วน PO2021010527 31-01-2021

559 ค่าผูด้  าเนินรายการ Have a news day (เร่งด่วน) 8,000.00             8,000.00             -                     ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 8,000.00           ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 8,000.00              เร่งด่วน PO2021010528 31-01-2021

560
ขออนุมติัจา้งเจา้หนา้ท่ีแต่งหนา้-ท าผมประจ า
รายการรู้สู้ภยั เร่งด่วน/เดือนมกราคม 2564

10,000.00           6,000.00             2,000.00             นายมานิตย ์ คุณชุมภู 6,000.00           นายมานิตย ์ คุณชุมภู 6,000.00              เร่งด่วน PO2021010529 31-01-2021

561 Columnist Decode (เร่งด่วน ม.ค. 64) ศานนท์ 4,500.00             4,500.00             -                     นายศานนท ์หวงัสร้างบุญ 4,500.00           นายศานนท ์หวงัสร้างบุญ 4,500.00              เร่งด่วน PO2021010531 31-01-2021

562
โครงการพฒันาระบบงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์

336,000.00         56,000.00           336,000.00         นางพรพิมล เสนผดุง 56,000.00         นางพรพิมล เสนผดุง 56,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010532 31-01-2021

563 พฒันาระบบบริหารผลงาน 384,000.00         นางพรพิมล เสนผดุง 384,000.00       นางพรพิมล เสนผดุง 384,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010533 26/1/21

564 โครงการพฒันาระบบงาน HR 280,000.00         นางพรพิมล เสนผดุง 280,000.00       นางพรพิมล เสนผดุง 280,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010534 26/1/21

565
Photographer Decode (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
ม.ค.64)  จิตติมา

12,000.00           9,000.00             -                     น.ส. จิตติมา  หลกับุญ 9,000.00           น.ส. จิตติมา  หลกับุญ 9,000.00              เร่งด่วน PO2021010535 29-01-2021

566
Photographer Decode (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
ม.ค.64)  สายสุนีย์

12,000.00           12,000.00           -                     น.ส.สายสุนีย ์ผิวอ่อนดี 12,000.00         น.ส.สายสุนีย ์ผิวอ่อนดี 12,000.00            เร่งด่วน PO2021010536 29-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

567
ขออนุมติัจา้งเจา้หนา้ท่ีแต่งหนา้-ท าผม รายการ
รู้สู้ภยั เดือน ก.พ. 64 - ธ.ค. 64

94,000.00           94,000.00           2,000.00             นายมานิตย ์ คุณชุมภู 94,000.00         นายมานิตย ์ คุณชุมภู 94,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010537 19-01-2021

568 ค่าแต่งหนา้-ท าผม รายการ ใจสู้โควิด-19 32,500.00           10,000.00           -                     นายมารุต เนียมทว้ม 10,000.00         นายมารุต เนียมทว้ม 10,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010538 31-01-2021

569 ค่าผูด้  าเนินรายการ ใจสู้โควิด-19 52,000.00           16,000.00           -                     คุณอธิวฒัน์ ธีรนิธิศนนัท์ 16,000.00         คุณอธิวฒัน์ ธีรนิธิศนนัท์ 16,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010539 31-01-2021

570
ค่าจดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ ใจสู้โค
วิด-19

26,000.00           8,000.00             -                     อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 8,000.00           อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010540 31-01-2021

571
ค่าแต่งหนา้-ท าผม รายการ ข.ขยบั  ไตรมาส 
1-2/64

54,000.00           3,000.00             -                     นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00           นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010541 31-01-2021

572
ค่าผูด้  าเนินรายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 
1-2/64

120,000.00         12,000.00           120,000.00         น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 12,000.00         น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010542 31-01-2021

573
ค่าเจา้หนา้ท่ี ตรวจคุณภาพรายการ  ฝ่ายตรวจ
คุณภาพและจดัการเน้ือหา

108,000.00         18,000.00           108,000.00         นางสาว ยภุาพร เวชกามา 18,000.00         นางสาว ยภุาพร เวชกามา 18,000.00            เร่งด่วน PO2021010543 31-01-2021

574
ค่าเจา้หนา้ท่ี ตรวจคุณภาพรายการ  ฝ่ายตรวจ
คุณภาพและจดัการเน้ือหา

108,000.00         18,000.00           108,000.00         นางสาว คุณาภรณ์ กล่ืนอุบล 18,000.00         
นางสาว คุณาภรณ์ กล่ืน
อุบล

18,000.00            เร่งด่วน PO2021010544 31-01-2021

575
ค่าเจา้หนา้ท่ี ตรวจคุณภาพรายการ  ฝ่ายตรวจ
คุณภาพและจดัการเน้ือหา

108,000.00         18,000.00           108,000.00         นางสาว นุชญดา สิงสนัน่ 18,000.00         นางสาว นุชญดา สิงสนัน่ 18,000.00            เร่งด่วน PO2021010545 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

576
ค่าเจา้หนา้ท่ี ตรวจคุณภาพรายการ  ฝ่ายตรวจ
คุณภาพและจดัการเน้ือหา

108,000.00         18,000.00           108,000.00         นายฟาอิซ รัมภกัด์ิ 18,000.00         นายฟาอิซ รัมภกัด์ิ 18,000.00            เร่งด่วน PO2021010546 31-01-2021

577
ค่าเจา้หนา้ท่ี ALTV Content  Creator (Info & 
Graphic Design) ฝ่ายกลยทุธ์ส่ือสารการตลาด

114,000.00         19,000.00           114,000.00         
นางสาวประภารัตน์ เรือง
ประชุม

19,000.00         
นางสาวประภารัตน์ เรือง
ประชุม

19,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010559 31-01-2021

578 จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาคเหนือ 185,000.00         15,000.00           185,000.00         นางสาว จารุวรรณ  อุ่นแกว้ 15,000.00         นางสาว จารุวรรณ  อุ่นแกว้ 15,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010560 31-01-2021

579
เจา้หนา้ท่ี ingest เดือน มกราคม 2564 (กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน)

17,800.00           17,800.00           -                     นาย นพรัตน์ เป้ามา 17,800.00         นาย นพรัตน์ เป้ามา 17,800.00            เร่งด่วน PO2021010561 31-01-2021

580
เจา้หนา้ท่ี ingest  เดือน มกราคม 2564 (กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน)

17,800.00           17,800.00           -                     น.ส. พิจิตรา นาคเจือทอง 17,800.00         น.ส. พิจิตรา นาคเจือทอง 17,800.00            เร่งด่วน PO2021010562 31-01-2021

581
ผูจ้ดัหาเส้ือผา้ผูป้ระกาศและพิธีกร ส านกัข่าว 
ประจ าปี 2564

3,756,000.00      313,000.00         3,756,000.00      
บริษทั นิพนธ์ หน่ึงเกา้เจด็
สอง จ ากดั

313,000.00       
บริษทั นิพนธ์ หน่ึงเกา้เจด็
สอง จ ากดั

313,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010563 31-01-2021

582
ค่าผูด้  าเนินรายการ Have a news day (มค-มีค 
64)

160,000.00         44,000.00           160,000.00         ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 44,000.00         ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 44,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010564 31-01-2021

583
ค่าผูด้  าเนินรายการ Have a news day (มค-มีค 
64)

160,000.00         44,000.00           160,000.00         หสัสยา อิสริยะเสรีกุล 44,000.00         หสัสยา อิสริยะเสรีกุล 44,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010565 31-01-2021

584
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ วนัใหม่วาไรต้ี  
ไตรมาส 1-2/64

330,000.00         52,500.00           330,000.00         น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมน่ิม 52,500.00         น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมน่ิม 52,500.00            เร่งด่วน PO2021010566 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

585
ค่าจดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ วนัใหม่
วาไรต้ี ไตรมาส 1-2/64

300,000.00         50,000.00           300,000.00         อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 50,000.00         อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010567 31-01-2021

586
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ วนัใหม่วาไรต้ี  
ไตรมาส 1-2/64

330,000.00         52,500.00           330,000.00         นายมารุต เนียมทว้ม 52,500.00         นายมารุต เนียมทว้ม 52,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010568 31-01-2021

587
ค่าผูด้  าเนินรายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 
1-2/64

400,000.00         103,000.00         400,000.00         นางภคันนัท ์ธนาศรม 103,000.00       นางภคันนัท ์ธนาศรม 103,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010569 31-01-2021

588
จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภูมิภาคกรุงเทพและ
ปริมณฑล

184,000.00         15,000.00           184,000.00         นาย ภูธเนศ  นนัตะ๊เสน 15,000.00         นาย ภูธเนศ  นนัตะ๊เสน 15,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010570 31-01-2021

589
จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาคกรุงเทพและ
ปริมณฑล

187,000.00         15,000.00           187,000.00         นาย ศิวนนท ์ ศรีวาจา 15,000.00         นาย ศิวนนท ์ ศรีวาจา 15,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010571 31-01-2021

590
ค่าผูค้วบคุมรายการ เรียลลิต้ีตามติดชีวิตครู  
ฝ่ายเน้ือหาวาระพิเศษ

252,000.00         42,000.00           252,000.00         นายสถาพร ล้ิมบริบูรณ์ 42,000.00         นายสถาพร ล้ิมบริบูรณ์ 42,000.00            เร่งด่วน PO2021010572 31-01-2021

591
ค่าผูเ้ขียนบทข่าวภาษาองักฤษและเปิดหนา้ 
รายการ Have a news day (มค-มีค 64)

126,000.00         84,000.00           126,000.00         เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 84,000.00         เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 84,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010573 31-01-2021

592 จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภูมิภาคใต้ 215,000.00         17,000.00           215,000.00         นางสาว พวงเพญ็ จ๋ิววิเศษณา 17,000.00         
นางสาว พวงเพญ็ จ๋ิว
วิเศษณา

17,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010574 31-01-2021

593
ค่าผูส้ร้างสรรคก์ารถ่ายภาพ  รายการ คนสู้โรค 
 ไตรมาส 1-2/64

774,000.00         138,000.00         774,000.00         ศุภฤกษ ์  ใบทอง 138,000.00       ศุภฤกษ ์  ใบทอง 138,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010575 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

594
ค่าผูจ้ดัหาเส้ือผา้-เคร่ืองแต่งกาย รายการ Have 
a news day (มค-มีค 64)

90,000.00           45,000.00           -                     อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 45,000.00         อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 45,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010576 31-01-2021

595
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม Have a news day (มค-
มีค 64)

37,500.00           17,500.00           -                     วฒิุชยั อ่องลออ 17,500.00         วฒิุชยั อ่องลออ 17,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010577 31-01-2021

596
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ Have a news 
day (มค-มีค 64)

37,500.00           10,000.00           -                     ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 10,000.00         ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 10,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010578 31-01-2021

597
เจา้หนา้ท่ี ALTV Content  Creator (VDO) 
ฝ่ายกลยทุธ์ส่ือสารการตลาด

108,000.00         18,000.00           108,000.00         นาย รัตนพล  ทิพยม์ะณี 18,000.00         นาย รัตนพล  ทิพยม์ะณี 18,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010579 31-01-2021

598
เจา้หนา้ท่ี ALTV Content  Creator (Social) 
ฝ่ายกลยทุธ์ส่ือสารการตลาด

108,000.00         18,000.00           108,000.00         นางสาวจุฑาทิพย ์น่ิมนวล 18,000.00         นางสาวจุฑาทิพย ์น่ิมนวล 18,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010580 31-01-2021

599
ค่าเจา้หนา้ท่ีจดัท าค  าบรรยายแทนเสียง CC 
ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ

99,000.00           9,000.00             -                     นางสาวแพทนียา  สิบสกุล 9,000.00           นางสาวแพทนียา  สิบสกุล 9,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010581 31-01-2021

600 ค่าผูด้  าเนินรายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 774,000.00         138,000.00         774,000.00         น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกุล 138,000.00       น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกุล 138,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010589 31-01-2021

601
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ คนสู้โรค  ไตร
มาส 1-2/64

192,000.00         12,000.00           192,000.00         นายมานิตย ์ คุณชุมภู 12,000.00         นายมานิตย ์ คุณชุมภู 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010590 31-01-2021

602
ค่าจดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ คนสู้โรค
  ไตรมาส 1-2/64

193,500.00         34,500.00           193,500.00         นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 34,500.00         นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 34,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010591 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

603
จา้งผูช่้วยและประสานงาน เร่งด่วน มกราคม
2564

22,000.00           22,000.00           22,000.00           นางธนทันนัท ์รัตนวิจิตร 22,000.00         นางธนทันนัท ์รัตนวิจิตร 22,000.00            เร่งด่วน PO2021010592 31-01-2021

604
ขออนุมติัใชง้บผลิตรายการความจริงไม่ตาย 
ไตรมาส 1/2564

3,287,790.00      298,890.00         3,287,790.00      บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จ  ากดั 298,890.00       
บริษทั พาราดิซลั มีเดีย 
จ  ากดั

298,890.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010593 11-01-2021

605 ผูด้  าเนินรายการตอบโจทย ์(วนัศุกร์) 1,112,800.00      214,000.00         1,112,800.00      บริษทั กาแฟด า จ  ากดั 214,000.00       บริษทั กาแฟด า จ  ากดั 214,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010594 29-01-2021

606 จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาคกลาง 192,000.00         16,000.00           192,000.00         นาย ณัฐวฒิุ  เชาวทตั 16,000.00         นาย ณัฐวฒิุ  เชาวทตั 16,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010595 31-01-2021

607 จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาคเหนือ 240,000.00         20,000.00           240,000.00         นางสาวสุธารัตน์ บุตรลพ 20,000.00         นางสาวสุธารัตน์ บุตรลพ 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010596 31-01-2021

608
ขออนุมติัจา้งล่ามภาษามือ กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน 
เดือนมกราคม 2564

4,500.00             900.00                900.00                น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 900.00              น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 900.00                 เร่งด่วน PO2021010597 31-01-2021

609 จดัจา้งช่างแต่งหนา้เฉพาะกิจ 1,000.00             1,000.00             -                     ศศิวฒัน์   วิริยาลยั 1,000.00           ศศิวฒัน์   วิริยาลยั 1,000.00              เร่งด่วน PO2021010598 20-01-2021

610 จดัจา้งช่างท าผมเฉพาะกิจ 1,000.00             1,000.00             -                     คุณบุญมา  คงประเสริฐ 1,000.00           คุณบุญมา  คงประเสริฐ 1,000.00              เร่งด่วน PO2021010599 20-01-2021

611
ค่าผูก้  ากบัและควบคุมตดัต่อรายการ หอ้ง
โรียนติวเขม้ ม.4

172,000.00         64,000.00           172,000.00         น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 64,000.00         น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 64,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010601 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

612
ค่าเจา้หนา้ท่ีสร้างสรรคร์ายการและเขียนบท 
รายการ หอ้งเรียนติวเขม้ ม.4

150,500.00         56,000.00           150,500.00         นายชฏิล  ยนืยิ่ง 56,000.00         นายชฏิล  ยนืยิ่ง 56,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010602 31-01-2021

613
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและจดัหาผูร่้วม รายการ 
หอ้งเรียนติวเขม้ ม.4

129,000.00         48,000.00           129,000.00         น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 48,000.00         น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 48,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010603 31-01-2021

614
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและจดัหาผูร่้วมรายการ 
หอ้งเรียนติวเขม้ ม.4

129,000.00         48,000.00           129,000.00         น.ส. พิมพภ์ทัร ชูตระกูล 48,000.00         น.ส. พิมพภ์ทัร ชูตระกูล 48,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010604 31-01-2021

615
ค่าเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา
 รายการ หอ้งเรียนติวเขม้ ม.4

150,500.00         56,000.00           150,500.00         นายศรายทุธ อนัหนองกุง 56,000.00         นายศรายทุธ อนัหนองกุง 56,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010605 31-01-2021

616 แต่งหนา้ท าผม รายการติวเขม้ ม.4 9,000.00             นางสาวศศิธร มาพบสุข 9,000.00           นางสาวศศิธร มาพบสุข 9,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010606 31-01-2021

617
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ หอ้งเรียนติวเขม้
 ม.1 (ไตรมาส 1-2/64)

15,000.00           10,000.00           -                     นางสาวดนภคั บุญทนาวงศ์ 10,000.00         นางสาวดนภคั บุญทนาวงศ์ 10,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010607 31-01-2021

618 ผูค้วบคุมการผลิตรายการ ติวเขม้ ม.1 60,000.00           นางสาวสวนีย ์อุทุมมา 60,000.00         นางสาวสวนีย ์อุทุมมา 60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010608 31-01-2021

619 ผูส้ร้างสรรคต์ดัต่อรายการ ติวเขม้ ม.1 100,000.00         นางสาวบุษบง อุทุมมา 100,000.00       นางสาวบุษบง อุทุมมา 100,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010609 31-01-2021

620 ผูส้ร้างสรรคคุ์ณภาพรายการ ติวเขม้ ม.1 60,000.00           นาย อรรถพล อนนัตวรสกุล 60,000.00         
นาย อรรถพล อนนัตวร
สกุล

60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010610 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

621
ค่าผูด้  าเนินรายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 
1-2/64

384,000.00         52,000.00           384,000.00         น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 52,000.00         น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 52,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010611 31-01-2021

622 ค่าผูด้  าเนินรายการ ใจสู้โควิด-19 52,000.00           16,000.00           -                     น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 16,000.00         น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 16,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010612 31-01-2021

623
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส  
4/63

54,000.00           30,000.00           -                     น.ส.วชิรา ซอห์น 30,000.00         น.ส.วชิรา ซอห์น 30,000.00            เร่งด่วน PO2021010613 31-01-2021

624
ขออนุมติัจา้งล่ามภาษามือ กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน 
เดือนมกราคม 2564

4,500.00             900.00                900.00                นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00              นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                 เร่งด่วน PO2021010614 31-01-2021

625
ขออนุมติัจา้งผลิตรายการหอ้งข่าวไทยพีบีเอส 
ไตรมาส 1-2 /2564

1,943,925.36      50,000.00           1,300,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00         
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010615 01-01-2021

626
ขออนุมติัจา้งล่ามภาษามือ กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน 
เดือนมกราคม 2564

4,500.00             900.00                900.00                นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 900.00              นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 900.00                 เร่งด่วน PO2021010616 31-01-2021

627
ค่าผูด้  าเนินรายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 
1-2/64

1,071,000.00      168,000.10         1,071,000.00      บริษทั ออเรนจ ์ฟีท จ ากดั 168,000.10       บริษทั ออเรนจ ์ฟีท จ ากดั 168,000.10          เร่งด่วน PO2021010617 29-01-2021

628 เจา้หนา้ท่ีประสานงานสภา 20,000.00           นายภูตะวนั บ ารุงภกัดี 20,000.00         นายภูตะวนั บ ารุงภกัดี 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010618 31-01-2021

629
จา้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

225,000.00         18,000.00           225,000.00         นายสุริยนั บุญตาเพศ 18,000.00         นายสุริยนั บุญตาเพศ 18,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010619 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

630
ขออนุมติัจา้งผลิตรายการหอ้งข่าวไทยพีบีเอส 
ไตรมาส 1-2 /2564

1,943,925.36      50,000.00           1,300,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00         
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010620 08-01-2021

631
ขออนุมติัจา้งผลิตรายการหอ้งข่าวไทยพีบีเอส 
ไตรมาส 1-2 /2564

1,943,925.36      50,000.00           1,300,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00         
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010621 15-01-2021

632
ขออนุมติัจา้งผลิตรายการหอ้งข่าวไทยพีบีเอส 
ไตรมาส 1-2 /2564

1,943,925.36      50,000.00           1,300,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00         
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010622 22-01-2021

633
ขออนุมติัจา้งผลิตรายการหอ้งข่าวไทยพีบีเอส 
ไตรมาส 1-2 /2564

1,943,925.36      60,000.00           1,300,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

60,000.00         
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010623 29-01-2021

634 จดัจา้งนกัเขียน ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 100,000.00         100,000.00         -                     น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวธุ 100,000.00       น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวธุ 100,000.00          เร่งด่วน PO2021010624 31-01-2021

635
เพ่ือจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีดูแลร้านคา้ของท่ีระลึก
ThaiPBS Shop

18,000.00           18,000.00           -                     น.ส. พิมพสุ์ภคั วิลาศ 18,000.00         น.ส. พิมพสุ์ภคั วิลาศ 18,000.00            เร่งด่วน PO2021010625 31-01-2021

636 จดัจา้งช่างแต่งหนา้-ท าผม (เร่งด่วน) 34,500.00           30,000.00           -                     นาย นิคม วาระดี 30,000.00         นาย นิคม วาระดี 30,000.00            เร่งด่วน PO2021010626 31-01-2021

637 ลิขสิทธ์ิข่าว SNTV ประจ าปี 2564 4,289,686.00      129,996.00         4,289,686.00      
SPORTS NEWS 
TELEVISION

129,996.00       
SPORTS NEWS 
TELEVISION

129,996.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010632 01-01-2021

638
จดัจา้งผลิตรายการ News Beeps by 
ThaiPBSWorld (เร่งด่วน)

837,000.00         93,000.01           837,000.00         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01            เร่งด่วน PO2021010633 06-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

639
จดัจา้งผลิตรายการ News Beeps by 
ThaiPBSWorld (เร่งด่วน)

837,000.00         93,000.01           837,000.00         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01            เร่งด่วน PO2021010634 06-01-2021

640
จดัจา้งผลิตรายการ News Beeps by 
ThaiPBSWorld (เร่งด่วน)

837,000.00         93,000.01           837,000.00         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01            เร่งด่วน PO2021010635 18-01-2021

641
จดัจา้งผลิตรายการ News Beeps by 
ThaiPBSWorld (เร่งด่วน)

837,000.00         93,000.01           837,000.00         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01            เร่งด่วน PO2021010636 22-01-2021

642 ค่าผลิตรายการภตัตาคารบา้นทุ่ง 2,070,450.00      บริษทั คิดดี มุง่ท  าดี จ  ากดั 2,070,450.00    บริษทั คิดดี มุง่ท  าดี จ  ากดั 2,070,450.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021010637 19-01-2021

643
ขออนุมติัใชง้บและด าเนินการจดัท าฉาก 
รายการสถานีประชาชน ช่วง “สู้อยูร่อด”

36,162.00           38,693.34           -                     
บริษทัพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากดั

38,693.34         
บริษทัพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากดั

38,693.34            เร่งด่วน PO2021010638 21-01-2021

644
จดัจา้งนกัแปล/ผลิตคอนเทนส์ข่าวภาษาองักฤษ
 (เร่งด่วน)

100,000.00         100,000.00         -                     บริษทั วี.พี.นิวส์ จ  ากดั 100,000.00       บริษทั วี.พี.นิวส์ จ  ากดั 100,000.00          เร่งด่วน PO2021010627 31-01-2021

645 จดัจา้งท ากราฟิกและตดัต่อส่ือออนไลน์ 18,000.00           18,000.00           18,000.00           นายปกรณ์ ศิริพร 18,000.00         นายปกรณ์ ศิริพร 18,000.00            เร่งด่วน PO2021010628 31-01-2021

646 นกัเขียน ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 40,000.00           40,000.00           -                     น.ส. วีณา ธูปกระแจะ 40,000.00         น.ส. วีณา ธูปกระแจะ 40,000.00            เร่งด่วน PO2021010629 31-01-2021

647 จดัจา้งนกัเขียนเฉพาะกิจ ThaiPBSWorld 25,000.00           25,000.00           -                     น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวธุ 25,000.00         น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวธุ 25,000.00            เร่งด่วน PO2021010630 31-01-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

648 นกัเขียนเฉพาะกิจเร่งด่วน 5,000.00             5,000.00             -                     น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวธุ 5,000.00           น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวธุ 5,000.00              เร่งด่วน PO2021010631 31-01-2021

649
ค่าบริการระบบ Social Listening Tools และ 
Visualization Tools

1,926,000.00      1,926,000.00      1,926,000.00      
บริษทั คอมพิวเตอร์โลจี 
จ  ากดั

1,926,000.00    
บริษทั คอมพิวเตอร์โลจี 
จ  ากดั

1,926,000.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020001 01-02-2021

650
ค่าผลิตรายการ ENGLISH Level Up เติมพลงั
องักฤษ (Q1-2/2564)

2,200,000.00      1,980,000.03      2,200,000.00      บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 1,980,000.03    บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 1,980,000.03       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020002 01-02-2021

651 ขออนุมติัจดัซ้ือ Alkaline battery AA 1.5V 7,704.00             7,383.00             7,704.00             บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 7,383.00           บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 7,383.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020003 01-02-2021

652 Banner ประชาสัมพนัธ์ในเวบ็ไซด ์Dek-D.com 273,690.00         273,690.00         273,690.00         
บริษทั เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ
 จ ากดั

273,690.00       
บริษทั เด็กดี อินเตอร์แอค
ทีฟ จ ากดั

273,690.00          เร่งด่วน PO2021020004 01-02-2021

653 ฟรีแลนส์เจา้หนา้ท่ีบญัชีด.1-6/64 114,840.00         114,840.00         -                     นางสาวกญัชริญา อยูน่ิ่ม 114,840.00       นางสาวกญัชริญา อยูน่ิ่ม 114,840.00          เร่งด่วน PO2021020005 01-02-2021

654 คลินิก ส.ส.ท. เดือนธนัวาคม 2563 431,376.75         431,376.75         431,376.75         
ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

431,376.75       
ม.มหิดล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

431,376.75          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020006 01-02-2021

655
ซ่อมรถ GENARATER Thaipbs ทะเบียน 
50-9168

44,800.00           47,936.00           -                     บริษทั อินวินซิเบิ้ล จ  ากดั 47,936.00         บริษทั อินวินซิเบิ้ล จ  ากดั 47,936.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020007 01-02-2021

656 ค่าผลิตรายการ  ภาษาไทยไม่จ  ากดั (Q1-2/2564) 2,200,000.00      1,980,000.03      2,200,000.00      บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 1,980,000.03    บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 1,980,000.03       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020008 01-02-2021

การจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนกมุพาพนัธ์ 2564



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

657 ค่าอะไหล่ซ่อมหวัตั้งกลอ้ง ยี่หอ้ SACTHLER 29,700.00           31,779.00           -                     
บริษทั ซีแอล.อีควิปเมน้ท์
(ประเทศไทย) จ ากดั

31,779.00         
บริษทั ซีแอล.อีควิปเมน้ท์
(ประเทศไทย) จ ากดั

31,779.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020009 02-02-2021

658 ซ้ือ External Hrad Disk จ านวน 15 ลูก 106,732.50         106,732.50         106,732.50         บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 106,732.50       บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 106,732.50          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020010 02-02-2021

659
จา้งผูช่้วยช่างภาพและสนบัสนุนการถ่ายท า 
ก.พ.-มี.ค.64

34,000.00           17,000.00           17,000.00           นายกฤษชาติ กลัพตัร์ 17,000.00         นายกฤษชาติ กลัพตัร์ 17,000.00            เร่งด่วน PO2021020011 02-02-2021

660 ค่าผลิตรายการ Lab Zaa ทา้ทดลอง (Q1-2/2564) 2,200,000.00      1,980,000.03      2,200,000.00      
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ
ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชัน่ 
จ  ากดั

1,980,000.03    
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครี
เอทีฟแอนดส์ตราทีจิค
โซลูชัน่ จ  ากดั

1,980,000.03       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020013 01-02-2021

661
ค่าเจา้หนา้ท่ีประสานงาน  งานวางแผน
งบประมาณและบริหารงานทัว่ไป

114,000.00         19,000.00           114,000.00         นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเยน็ 19,000.00         นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเยน็ 19,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020014 02-02-2021

662 Toner ส าหรับใชง้าน HR 28,500.00           30,495.00           -                     
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั

30,495.00         
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย)
 จ  ากดั

30,495.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020015 02-02-2021

663
ขออนุมติัใชง้บและด าเนินการเช่าชุดอุปกรณ์
ส าหรับการท าข่าว/รายงานสด เดือนมี.ค. - ธ.ค.
 64

474,780.40         474,780.40         474,780.40         
บริษทัดิจิตอล โซลูชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

474,780.40       
บริษทัดิจิตอล โซลูชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

474,780.40          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020017 02-02-2021

664 ผูด้  าเนินรายการสกูป๊วนัใหม่ ???? 90,000.00           ???? น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 90,000.00         น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 90,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020020 03-02-2021

665
ขออนุมติัจดัจา้งเปล่ียนเฟรม รางเล่ือนประตู
โรงอาหาร อาคาร C

2,568.00             2,568.00             2,568.00             
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

2,568.00           
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

2,568.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020022 03-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

666
ค่าผูส้ร้างสรรคก์ารถ่ายภาพ  รายการ คนสู้โรค 
 ไตรมาส 1-2/64

774,000.00         624,000.00         774,000.00         ศุภฤกษ ์  ใบทอง 624,000.00       ศุภฤกษ ์  ใบทอง 624,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020023 01-02-2021

667 ค่าผูด้  าเนินรายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 774,000.00         624,000.00         774,000.00         น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกุล 624,000.00       น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกุล 624,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020024 01-02-2021

668 ขออนุมติัใชง้บประมาณเช่ารถยนตข์่าว 58 คนั 5,610,400.00      5,711,874.00      -                     
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

5,711,874.00    
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

5,711,874.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020026 03-02-2021

669 ad รับสมคัร ผอ.ส.ส.ท. (มติชน) 124,227.00         124,227.00         124,227.00         บริษทั มติชน จ ากดั (มหาชน) 124,227.00       
บริษทั มติชน จ ากดั 
(มหาชน)

124,227.00          เร่งด่วน PO2021020027 04-02-2021

670 AD รับสมคัร ผอ.ส.ส.ท. (เดลินิวส์) 184,682.00         184,682.00         184,682.00         
บริษทั ส่ีพระยาการพิมพ ์
จ  ากดั

184,682.00       
บริษทั ส่ีพระยาการพิมพ ์
จ  ากดั

184,682.00          เร่งด่วน PO2021020028 04-02-2021

671 Ad รับสมคัร ผอ.ส.ส.ท. (กรุงเทพธุรกิจ) 104,646.00         104,646.00         104,646.00         
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป
 จ ากดั (มหาชน)

104,646.00       
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

104,646.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020029 04-02-2021

672 งานระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหอ้งน ้า 92,501.50           92,501.50           92,501.50           บริษทั แสงอุดมชยั จ  ากดั 92,501.50         บริษทั แสงอุดมชยั จ  ากดั 92,501.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020030 04-02-2021

673
ขออนุมติัติดตั้งพดัลมระบายอากาศ และ 
เปล่ียนก๊อกน ้า ศูนยข์อนแก่น

4,300.00             4,300.00             4,300.00             นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 4,300.00           นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 4,300.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020031 04-02-2021

674
งานเช็ดกระจกอาคารและป้ายเสาสูงหนา้
โครงการ ส.ส.ท. ส่วนกลาง

363,800.00         363,800.00         363,800.00         นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 363,800.00       นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 363,800.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020032 05-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

675
ใชใ้นการจดัการอบรมความรู้และทกัษะการ
ช่วยเหลือผูป่้วย Covai-19 เบ้ืองตน้ คร้ังท่ี1

48,700.00           52,109.00           -                     บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 52,109.00         บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 52,109.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020033 05-02-2021

676
ด าเนินการจดัจา้งการบริการขอ้มูลรายงานผล
ส ารวจการวดัความนิยม ALTV ประจ าปี 2564

668,750.00         668,750.00         668,750.00         
บริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รี
เสิร์ช(ประเทศไทย)  จ ากดั

668,750.00       
บริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย 
รีเสิร์ช(ประเทศไทย)  จ ากดั

668,750.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020034 05-02-2021

677 เพ่ือใชใ้นฝ่ายส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคม 7,305.00             4,558.20             -                     บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 4,558.20           บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 4,558.20              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020035 05-02-2021

678 เพ่ือใชใ้นฝ่ายส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคม 7,305.00             1,488.39             -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

1,488.39           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

1,488.39              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020036 05-02-2021

679
ค่าบริการตรวจเช็คและเปล่ียนอะไหล่กลอ้ง 
CANON

23,000.00           24,610.00           -                     
บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์
จ  ากดั

24,610.00         
บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์
จ  ากดั

24,610.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020037 05-02-2021

680
จดัหาลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์พร้อมการบ ารุงรักษา
ระบบเชิงป้องกนั Internet Proxy and Web 
Filter

1,999,830.00      1,898,180.00      1,999,830.00      
บริษทั ยนิูเวอร์แซล อินฟอร์
เมชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั

1,898,180.00    
บริษทั ยนิูเวอร์แซล อิน
ฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั

1,898,180.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020038 08-02-2021

681
ผูช่้วยช่างภาพและพนกังานขบัรถ เดือน 
มีนาคม - ธนัวาคม 2564

170,000.00         170,000.00         17,000.00           นายศรายทุธ ทิลาธรรม 170,000.00       นายศรายทุธ ทิลาธรรม 170,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020039 08-02-2021

682
จดัหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เดิมท่ีช ารุด 
สถานีหลงัสวน

44,726.00           34,240.00           44,726.00           
บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเส
ริช คอร์ปอเรชัน่

34,240.00         
บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รี
เสริช คอร์ปอเรชัน่

34,240.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020040 08-02-2021

683
จดัหาทดแทนอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ท่ีช ารุด 
สถานีหลงัสวน

9,800.00             10,486.00           -                     
บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเส
ริช คอร์ปอเรชัน่

10,486.00         
บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รี
เสริช คอร์ปอเรชัน่

10,486.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020041 08-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

684
จดัหาแบตเตอร่ีและอุปกรณ์ส่วนควบของ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

26,836.60           26,835.60           26,836.60           
ร้านบรรลือเจนเนอเรเตอร์
เซอร์วิส

26,835.60         
ร้านบรรลือเจนเนอเรเตอร์
เซอร์วิส

26,835.60            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020042 08-02-2021

685
เช่ารถตู ้10 คนั,รถเก๋ง 2 คนั ตั้งแต่เดือน มค.-
เมย64

1,605,000.00      1,520,769.60      1,605,000.00      
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

1,520,769.60    
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

1,520,769.60       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020043 08-02-2021

686
ขออนุมติัจดัซ้ือก๊อกเด่ียวอ่างลา้งหนา้อตัโนมติั 
(แบบใชแ้บตเตอร่ี)

237,300.43         237,300.43         237,300.43         
บริษทั สยามซานิทารีแวร์
อินดสัทรี จ  ากดั

237,300.43       
บริษทั สยามซานิทารีแวร์
อินดสัทรี จ  ากดั

237,300.43          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020044 08-02-2021

687
ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook  ส านกั
สร้างสรรคเ์น้ือหา

350,532.00         116,844.00         350,532.00         
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

116,844.00       
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

116,844.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020045 08-02-2021

688
ค่าบริการCloud Computing เดือน ธ.ค. 63 
(ค่าบริการส่วนเกิน)

185,578.00         198,568.46         -                     
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้
 เซ็นเตอร์ จ  ากดั

198,568.46       
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต 
ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ  ากดั

198,568.46          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020046 08-02-2021

689
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานบริหาร
อาคาร (BAS) ศูนยภู์มิภาค 3 ศูนย์

399,998.10         399,998.10         399,998.10         บริษทั แสงอุดมชยั จ  ากดั 399,998.10       บริษทั แสงอุดมชยั จ  ากดั 399,998.10          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020047 08-02-2021

690 ส าหรับใชง้าน BU เด็กฯ และฺ BU วาระฯ 31,840.00           34,068.80           -                     บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 34,068.80         บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 34,068.80            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020049 08-02-2021

691
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 Online 
รัฐโรจน์ (เพ่ิม)

20,000.00           20,000.00           -                     นางสาว รัฐโรจน์  จิตรพนา 20,000.00         นางสาว รัฐโรจน์  จิตรพนา 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020050 04-02-2021

692 ช่องสัญาณดาวเทียมยา่นความถ่ี Ku-Band 1,339,282.61      1,433,032.39      -                     
บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน)

1,433,032.39    
บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน)

1,433,032.39       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020051 08-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

693 ค่าบริการส่งสัญญาณโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 30,232.11           32,348.36           -                     บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 32,348.36         บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 32,348.36            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020052 08-02-2021

694 ค่าบริการรวมสัญญาณ 13,604.46           14,556.77           -                     บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 14,556.77         บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 14,556.77            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020053 08-02-2021

695
ส าหรับใชง้านศูนยส่ื์อสาธารณะเพ่ือเด็กและ
ครอบครัว

82,180.00           87,932.60           -                     บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 87,932.60         บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 87,932.60            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020054 08-02-2021

696 ส าหรับใชง้านฝ่ายศูนยข์อ้มูลและการเรียนรู้ 51,600.00           55,212.00           -                     บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 55,212.00         บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 55,212.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020055 08-02-2021

697
ส าหรับใชง้าน BU วาระฯ/คุณสุนทร ฉาย
โอภาส/ส ารองฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

353,220.00         377,945.40         -                     บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 377,945.40       บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 377,945.40          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020056 08-02-2021

698 เพ่ือจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน 54,387.03           31,265.40           54,387.03           บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 31,265.40         บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 31,265.40            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020057 08-02-2021

699
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ วนัใหม่วา
ไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64

856,000.00         107,000.00         856,000.00         
บริษทั ฟลูเฮา้ส์ โปรดกัชัน่
แอนดอี์ดิท จ ากดั

107,000.00       
บริษทั ฟลูเฮา้ส์ โปรดกัชัน่
แอนดอี์ดิท จ ากดั

107,000.00          เร่งด่วน PO2021020058 05-02-2021

700
จดัหา Toner HP OfficeJet Pro 8710  ใชง้าน
เลขานุการรองผอ.ส.ส.ท. ดา้นปฏิบติัการ

7,960.00             8,517.20             -                     บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 8,517.20           บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 8,517.20              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020059 08-02-2021

701
ขออนุมติัใชง้บด าเนินการเช่าอุปกรณ์ไฟพร้อม
เจา้หนา้ท่ี  รายการสารพนัลัน่ทุ่ง กรณีเร่งด่วน

278,200.00         278,200.00         278,200.00         อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 278,200.00       
อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์
ซาวด์

278,200.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020060 08-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

702 จา้งผลิตโครงสร้างไมค้รอบจอLED 40,000.00           38,000.00           -                     นาย มนตรี เรืองสุวรรณ์ 38,000.00         นาย มนตรี เรืองสุวรรณ์ 38,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020061 08-02-2021

703
ค่าจดัหาเส้ือผา้พิธีกรรายการสารพนัลัน่ทุุ่ง 
(บางเขน)

81,000.00           81,000.00           -                     นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 81,000.00         นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 81,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020062 08-02-2021

704 ค่าแต่งหนา้รายการสารพนัลัน่ทุ่ง(บางเขน) 45,000.00           45,000.00           -                     คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 45,000.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 45,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020063 08-02-2021

705 ค่าท าผมรายการสารพนัลัน่ทุ่ง(บางเขน) 45,000.00           45,000.00           -                     นายษรฉตัร สุธาธมัมากูล 45,000.00         นายษรฉตัร สุธาธมัมากูล 45,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020064 08-02-2021

706
ค่าผูค้วบคุมการผลิต  รายการ หอ้งเรียนติวเขม้
 ม.1 (ไตรมาส 1-2/64)

120,000.00         60,000.00           120,000.00         นางสาวสวนีย ์อุทุมมา 60,000.00         นางสาวสวนีย ์อุทุมมา 60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020065 08-02-2021

707
ค่าผูส้ร้างสรรคร์ายการและตดัต่อ รายการ 
หอ้งเรียนติวเขม้ ม.1 (ไตรมาส 1-2/64)

200,000.00         100,000.00         200,000.00         นางสาวบุษบง อุทุมมา 100,000.00       นางสาวบุษบง อุทุมมา 100,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020066 08-02-2021

708
ค่าผูต้รวจสอบคุณภาพรายการ  หอ้งเรียนติว
เขม้ ม.1 (ไตรมาส 1-2/64)

120,000.00         60,000.00           120,000.00         นาย อรรถพล อนนัตวรสกุล 60,000.00         
นาย อรรถพล อนนัตวร
สกุล

60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020067 08-02-2021

709
ค่าขอ้มูล/บทประพนัธ์ และ บทละครโทรทศัน์ 
เปราะบาง The Series Based on True Story

1,337,500.00      267,500.00         1,337,500.00      
หจก. เตียว สมานฉนัท์
สตูดิโอ

267,500.00       
หจก. เตียว สมานฉนัท์
สตูดิโอ

267,500.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020068 08-02-2021

710
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ หอ้งเรียนติว
เขม้ ม.4

774,000.00         90,000.00           774,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 90,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 90,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020070 05-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

711 6,261.57             
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

6,261.57           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

6,261.57              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020071

712 ตรายางหมึกในตวั 531.99                531.99                531.99                
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

531.99              
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

531.99                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020072 09-02-2021

713 อุปกรณ์เบ็ดเตลด็เพ่ิมเติม 8,502.00             6,099.00             -                     บริษทั ดีเฟอร์นิเมท จ ากดั 6,099.00           บริษทั ดีเฟอร์นิเมท จ ากดั 6,099.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020073 09-02-2021

714
ขออนุมติัจา้งผูด้  าเนินรายการรู้สู้ภยั เดือน
กุมภาพนัธุ์ 2564 - ธนัวาคม 2564

376,000.00         344,000.00         8,000.00             นางภคันนัท ์ธนาศรม 344,000.00       นางภคันนัท ์ธนาศรม 344,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020074 09-02-2021

715
ค่าผูก้  ากบัและเขียนบท รายการ ท่าไมต้าย ไตร
มาส 1-2/64

390,000.00         390,000.00         390,000.00         นาย พงศพ์นัธ์ หรรษาพนัธ์ 390,000.00       นาย พงศพ์นัธ์ หรรษาพนัธ์ 390,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020075 09-02-2021

716
ค่าเจา้หนา้ท่ีสร้างสรรคแ์ละจดัท าขอ้มูล 
รายการ ท่าไมต้าย

260,000.00         260,000.00         260,000.00         
นางสาว อมรรัตน์ บ  ารุงวงศ์
สิริ

260,000.00       
นางสาว อมรรัตน์ บ  ารุง
วงศสิ์ริ

260,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020076 09-02-2021

717
ค่าเจา้หนา้ท่ีสร้างสรรคง์านกราฟฟิก รายการ 
ท่าไมต้าย ไตรมาส 1-2/64

260,000.00         260,000.00         260,000.00         
นางสาว มลัลิกา อคัรวิวฒัน
กุล

260,000.00       
นางสาว มลัลิกา อคัร
วิวฒันกุล

260,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020077 09-02-2021

718 ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ ท่าไมต้าย 260,000.00         260,000.00         260,000.00         นาย พิริยะ อุย้ไพบูลยส์วสัด์ิ 260,000.00       นาย พิริยะ อุย้ไพบูลยส์วสัด์ิ 260,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020078 09-02-2021

719
ค่าเจา้หนา้ท่ี Go-Producer  รายการ Cool CRU
 จารยเ์จ๋ง

78,000.00           78,000.00           -                     น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 78,000.00         น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 78,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020080 09-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

720 ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูล รายการ Cool CRU จารยเ์จ๋ง 65,000.00           65,000.00           -                     น.ส.ภทัรภร เก่งสกุล 65,000.00         น.ส.ภทัรภร เก่งสกุล 65,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020081 09-02-2021

721
ค่าเช่าอุปกรณ์ Macbook Pro รายการ Cool 
CRU จารยเ์จ๋ง

50,000.00           50,000.00           -                     
นาย พฤฒธิพนัธุ์ ตระกูล
วฒันา

50,000.00         
นาย พฤฒธิพนัธุ์ ตระกูล
วฒันา

50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020082 09-02-2021

722
ค่าผูก้  ากบัและควบคุมตดัต่อรายการ หอ้ง
โรียนติวเขม้ ม.4

172,000.00         64,000.00           172,000.00         น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 64,000.00         น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 64,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020083 09-02-2021

723
ค่าเจา้หนา้ท่ีสร้างสรรคร์ายการและเขียนบท 
รายการ หอ้งเรียนติวเขม้ ม.4

150,500.00         56,000.00           150,500.00         นายชฏิล  ยนืยิ่ง 56,000.00         นายชฏิล  ยนืยิ่ง 56,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020084 09-02-2021

724
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและจดัหาผูร่้วม รายการ 
หอ้งเรียนติวเขม้ ม.4

129,000.00         48,000.00           129,000.00         น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 48,000.00         น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 48,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020085 09-02-2021

725
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและจดัหาผูร่้วมรายการ 
หอ้งเรียนติวเขม้ ม.4

129,000.00         48,000.00           129,000.00         น.ส. พิมพภ์ทัร ชูตระกูล 48,000.00         น.ส. พิมพภ์ทัร ชูตระกูล 48,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020086 09-02-2021

726
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ หอ้งเรียนติวเขม้
 ม.4

36,000.00           21,000.00           -                     นางสาวศศิธร มาพบสุข 21,000.00         นางสาวศศิธร มาพบสุข 21,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020087 09-02-2021

727
ค่าเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา
 รายการ หอ้งเรียนติวเขม้ ม.4

150,500.00         56,000.00           150,500.00         นายศรายทุธ อนัหนองกุง 56,000.00         นายศรายทุธ อนัหนองกุง 56,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020088 09-02-2021

728
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วง
สถานการณ์ COVID-19 (16 ม.ค. - 31 ม.ค. 64)

38,000.00           38,000.00           -                     นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 38,000.00         นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 38,000.00            เร่งด่วน PO2021020089 09-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

729
งานขอ้มูลเชิงสถิติเพ่ือประกอบงานผลิต
เน้ือหาประเภท Data Visualization

53,500.00           53,500.00           53,500.00           บริษทั วงใน มีเดีย จ  ากดั 53,500.00         บริษทั วงใน มีเดีย จ  ากดั 53,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020090 09-02-2021

730
ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook  ส านกั
สร้างสรรคเ์น้ือหา

350,532.00         233,688.00         350,532.00         
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

233,688.00       
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

233,688.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020092 09-02-2021

731 239.41                
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

239.41              
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

239.41                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020093 02-10-2021

732
ขออนุมติัใชง้บด าเนินการจา้งเจา้หนา้ท่ี
เคล่ือนยา้ยฉาก รายการสารพนัลัน่ทุ่ง กรณี
เร่งด่วน

8,000.00             8,000.00             -                     นายอนุชา  สุจิรธนกูล 8,000.00           นายอนุชา  สุจิรธนกูล 8,000.00              เร่งด่วน PO2021020094 08-02-2021

733 ค่าผลิตรายการ ซีรีส์วิถีคน ไตรมาส 2-3/2564 8,165,170.00      8,165,170.00      8,165,170.00      บริษทั เดอซนั จ  ากดั 8,165,170.00    บริษทั เดอซนั จ  ากดั 8,165,170.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020097 05-02-2021

734
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.โทรคมนาคม
แห่งชาติ ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563

3,784.20             4,049.09             -                     
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ
 จ  ากดั (มหาชน)

4,049.09           
บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน)

4,049.09              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020098 10-02-2021

735
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ กปส. จ านวน 15 สถานี
 ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563

82,968.00           88,775.76           -                     
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน
รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)

88,775.76         
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน
รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)

88,775.76            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020100 10-02-2021

736
ค่าเช่าอาคาร สถานีฯ ส.เขาป้อม อ.เกาะสมุย จ.
สุราษฎร์ธานี  ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 
2564

246,000.00         263,220.00         -                     
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ
 จ  ากดั (มหาชน)

263,220.00       
บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน)

263,220.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020102 10-02-2021

737
ค่าเช่าอาคาร สถานีฯ ส.สมุทรสงคราม และ 
ส.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประจ าเดือน มกราคม -
 มีนาคม 2564

420,000.00         449,400.00         -                     
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ
 จ  ากดั (มหาชน)

449,400.00       
บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน)

449,400.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020103 10-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

738
พิธีกรรายการสถานีประชาชน #ไตรมาส 
1+2/2564

1,190,000.00      200,000.12         1,190,000.00      บริษทั โอเค แมส จ ากดั 200,000.12       บริษทั โอเค แมส จ ากดั 200,000.12          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020105 01-02-2021

739 ค่าเช่าท่ีดิน สถานีถลาง จ.ภูเก็ต ปีท่ี 5 384,000.00         384,000.00         384,000.00         นาง นงลกัษณ์ โสภาสนนท์ 384,000.00       นาง นงลกัษณ์ โสภาสนนท์ 384,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020106 10-02-2021

740 ค่าลิขสิทธ์ิข่าว AFP ประจ าปี 2564 1,634,232.40      1,177,000.00      1,634,232.40      ส านกัข่าว อาจั้ง ฟรังซ์ เพรส 1,177,000.00    
ส านกัข่าว อาจั้ง ฟรังซ์ 
เพรส

1,177,000.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020107 10-02-2021

741 -                                                                    -                      12,000.00           -                     คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 12,000.00         คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020108 10-02-2021

742 อุปกรณ์ แสง รายการ อารักษ ์Around -                      96,300.00           -                     บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จ ากดั 96,300.00         
บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 
จ ากดั

96,300.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020109 10-02-2021

743 อุปกรณ์ แสง รายการ อารักษ ์Around -                      10,000.00           -                     อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 10,000.00         
อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์
ซาวด์

10,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020110 10-02-2021

744
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match by 
ThaiPBS สนาม 2, 4 กทม.

16,000.00           8,000.00             -                     นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00           นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020111 11-02-2021

745
ค่าบริการบ ารุงรักษาระบบเวบ็ไซต ์
www.thaipbs.or.th

966,723.60         956,580.00         966,723.60         
บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี
มิสต ์จ  ากดั

956,580.00       
บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์
ตรีมิสต ์จ  ากดั

956,580.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020112 11-02-2021

746 ค่าพนกังานขบัรถ 1 คน ตั้งแต่ เดือน มค- มีค.64 67,410.00           23,219.00           67,410.00           
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

23,219.00         
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

23,219.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020113 11-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

747
ลิขสิทธ์ิข่าว AP ( 15 กุมภาพนัธ์ 2564-14 
กุมภาพนัธ์ 2565)

5,093,450.50      167,040.00         -                     
Associated Press Television 
News Ltd.

167,040.00       
Associated Press 
Television News Ltd.

167,040.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020114 01-02-2021

748 จดัจา้งล่ามภาษามือ 26,000.00           500.00                500.00                คุณศศิธร จ านงคจ์นัทร์ 500.00              คุณศศิธร จ านงคจ์นัทร์ 500.00                 เร่งด่วน PO2021020115 08-02-2021

749 จดัจา้งล่ามภาษามือ 26,000.00           1,000.00             500.00                นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 1,000.00           นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 1,000.00              เร่งด่วน PO2021020116 08-02-2021

750 จดัจา้งล่ามภาษามือ 26,000.00           500.00                500.00                นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ุล 500.00              
นางสาวภริมา  วินิธา
สถิตยก์ุล

500.00                 เร่งด่วน PO2021020117 08-02-2021

751 จดัจา้งล่ามภาษามือ 26,000.00           500.00                500.00                นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 500.00              นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 500.00                 เร่งด่วน PO2021020118 08-02-2021

752 ค่าแต่งหนา้ท าผม 4,000.00             ???? ศศิวฒัน์   วิริยาลยั 4,000.00           ศศิวฒัน์   วิริยาลยั 4,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020119 02-01-2021

753
ขออนุมติัจดัซ้ือเกา้อ้ีส าหรับใชใ้นหอ้ง
ออกอากาศ (MCR)

48,021.60           48,021.60           1.60                    
บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน)

48,021.60         
บริษทั โมเดอร์นฟอร์ม
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

48,021.60            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020120 11-02-2021

754 งานถ่ายภาพกรรมการนโยบายชุดใหม่ 9,000.00             9,000.00             -                     คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 9,000.00           คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 9,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020121 11-02-2021

755
ค่าลิขสิทธ์ิรายการต่างประเทศ ชุด Sparticle 
Mystery-Series 3

743,541.63         227,500.00         -                     น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมน่ิม 227,500.00       น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมน่ิม 227,500.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020122 15-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

756
ค่าผลิตรายการ หอ้งเรียนติวเขม้ U Easy Pass  
คลาสติวด่วน

7,565,000.00      425,000.04         7,565,000.00      บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 425,000.04       บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 425,000.04          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020123 15-02-2021

757
ค่าผลิตรายการ หอ้งเรียนติวเขม้ U Easy Pass  
คลาสติวด่วน

7,565,000.00      425,000.04         7,565,000.00      บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 425,000.04       บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 425,000.04          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020124 15-02-2021

758
ค่าผลิตรายการ หอ้งเรียนติวเขม้ U Easy Pass  
คลาสติวด่วน

7,565,000.00      425,000.04         7,565,000.00      บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 425,000.04       บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 425,000.04          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020125 15-02-2021

759
เจา้หนา้ท่ีประสานงานและธุรการโครงการ
ต่างประเทศ เดือน กุมภาพนัธ์ - มิถุนายน 2564

90,000.00           72,000.00           18,000.00           นางสาวปพิชญา สุขเกษม 72,000.00         นางสาวปพิชญา สุขเกษม 72,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020126 15-02-2021

760
ค่าผลิตรายการ หอ้งเรียนติวเขม้ U Easy Pass  
คลาสติวด่วน

7,565,000.00      425,000.04         7,565,000.00      บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 425,000.04       บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 425,000.04          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020127 15-02-2021

761
ค่าผลิตรายการ หอ้งเรียนติวเขม้ U Easy Pass  
คลาสติวด่วน

7,565,000.00      340,000.03         7,565,000.00      บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 340,000.03       บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 340,000.03          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020128 15-02-2021

762
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ หอ้งเรียนติว
เขม้ ม.4

774,000.00         288,000.00         774,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 288,000.00       นายดนยั อมัพรดนยั 288,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020129 10-02-2021

763
ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมท่อส่งน ้าเสียภายในบ่อ
บ าบดั  อาคาร D

28,761.60           28,761.60           28,761.60           บริษทั คิวเทค พลสั จ  ากดั 28,761.60         บริษทั คิวเทค พลสั จ  ากดั 28,761.60            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020130 15-02-2021

764
ขออนุมติัจดัจา้งเปล่ียนเฟรมล่างและลอ้ประตู
บานเล่ือน หอ้งช่างภาพ  อาคาร C

5,671.00             5,671.00             5,671.00             
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

5,671.00           
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

5,671.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020131 15-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

765
ขออนุมติัจดัซ้ือโคมไฟ Hight Bay 100 วตัต ์
พร้อมโซ่ และตะขอ

5,136.00             5,136.00             5,136.00             บริษทั ไอซอฟเทม จ ากดั 5,136.00           บริษทั ไอซอฟเทม จ ากดั 5,136.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020132 15-02-2021

766 ของใชใ้นส านกังาน(สเปร์ยฉีดยงุ) 7,318.80             6,933.60             7,318.80             
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์
เซอร์วิส จ ากดั

6,933.60           
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์
เซอร์วิส จ ากดั

6,933.60              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020133 15-02-2021

767 ซ่อมรถตูท้ะเบียน อห.-629 13,429.91           14,370.00           13,429.91           
บริษทั ฟอร์ซเวย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั

14,370.00         
บริษทั ฟอร์ซเวย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั

14,370.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020134 10-02-2021

768 Ad รับสมคัร ผอ.ส.ส.ท. (Marketeer) 44,940.00           44,940.00           44,940.00           บริษทั มาร์เก็ตเธียร์ จ  ากดั 44,940.00         บริษทั มาร์เก็ตเธียร์ จ  ากดั 44,940.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020135 15-02-2021

769 ขออนุมติัจดัซ้ือ Switch Hub 8 Port ระบบ BAS 3,103.00             3,103.00             3,103.00             บริษทั แสงอุดมชยั จ  ากดั 3,103.00           บริษทั แสงอุดมชยั จ  ากดั 3,103.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020136 15-02-2021

770 เคร่ืองตดัต่อ VDO 4K 249,872.00         245,072.80         249,872.00         บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 245,072.80       บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 245,072.80          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020137 15-02-2021

771
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ คุยใหคิ้ด  
(มค.-กค.64)

39,000.00           36,000.00           -                     นาย อคัรวิทย ์ณะศรี 36,000.00         นาย อคัรวิทย ์ณะศรี 36,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020138 15-02-2021

772
ค่าแต่งหนา้-ท าผม รายการ คุยใหคิ้ด  (มค.-กค.
64)

39,000.00           36,000.00           -                     นายมานิตย ์ คุณชุมภู 36,000.00         นายมานิตย ์ คุณชุมภู 36,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020139 15-02-2021

773
ค่าผูจ้ดัหาเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย รายการ คุย
ใหคิ้ด  (มค.-กค.64)

65,000.00           60,000.00           -                     นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 60,000.00         นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020140 15-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

774
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูล รายการ คุยใหคิ้ด  (มค.-กค.
64)

65,000.00           60,000.00           -                     นาย เอกจิต สวา่งอารมย์ 60,000.00         นาย เอกจิต สวา่งอารมย์ 60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020141 15-02-2021

775
ค่าผลิตรายการ  โลกกลม ๆ กบัครูสังคมของ
หนู (Q1-2/2564)

2,200,000.00      1,980,000.03      2,200,000.00      
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ
ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชัน่ 
จ  ากดั

1,980,000.03    
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครี
เอทีฟแอนดส์ตราทีจิค
โซลูชัน่ จ  ากดั

1,980,000.03       เร่งด่วน PO2021020143 01-02-2021

776
ค่าบริการรวมสัญญาณ บริษทั ทีซี บรอดคาส
ต้ิง จ  ากดั

30,145.64           32,255.83           -                     บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 32,255.83         บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 32,255.83            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020144 16-02-2021

777
ค่าบริการรวมสัญญาณ บริษทั ทีซี บรอดคาส
ต้ิง จ  ากดั

13,565.53           14,515.12           -                     บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 14,515.12         บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 14,515.12            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020145 16-02-2021

778 ผูด้  าเนินรายการ สกูป๊วนัใหม่วาไรต้ี 292,000.00         น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 292,000.00       น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 292,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020146 16-02-2021

779
จดัซ้ืออุปกรณ์ ส าหรับซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
ประจ าศูนยวิ์ศวกรรมสงขลา

6,206.00             6,206.00             6,206.00             
บริษทั นิว เค เค เอน็จิเนียร่ิง
 จ  ากดั

6,206.00           
บริษทั นิว เค เค เอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั

6,206.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020147 16-02-2021

780 ผูด้  าเนินรายการ สกูป๊วนัใหม่วาไรต้ี 257,000.00         นางภคันนัท ์ธนาศรม 257,000.00       นางภคันนัท ์ธนาศรม 257,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020148 16-02-2021

781
จดัหาอุปกรณ์ส าหรับปฏิบติังานประจ าศูนย์
วิศวกรรมเชียงใหม่

13,803.00           13,803.00           13,803.00           บริษทั แกนกลาง จ ากดั 13,803.00         บริษทั แกนกลาง จ ากดั 13,803.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020149 16-02-2021

782
จดัหาบอร์ด Raspberry Pi 4 และอุปกรณ์ ส่วน
ควบในการใชง้าน

7,447.20             7,447.20             7,447.20             บริษทั อิมเมจิเนชัน่ จ  ากดั 7,447.20           บริษทั อิมเมจิเนชัน่ จ  ากดั 7,447.20              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020150 16-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

783
จดัซ้ืออุปกรณ์ส่วนควบป้องกนั กลอ้งวงจรปิด
 สถานีใบหยก 2

11,128.00           11,128.00           11,128.00           บริษทั แกนกลาง จ ากดั 11,128.00         บริษทั แกนกลาง จ ากดั 11,128.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020151 16-02-2021

784
จดัจา้งซ่อมอุปกรณ์ป้องกนัไฟกระโชก (Surge
 Protection) สถานีสุราษฎร์ธานี

4,494.00             4,494.00             4,494.00             บริษทั สตาบิล จ ากดั 4,494.00           บริษทั สตาบิล จ ากดั 4,494.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020152 16-02-2021

785 วสัดุอุปกรณ์ส านกังาน 453.15                
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

453.15              
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

453.15                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020153 16-02-2021

786 แต่งหนา้ท าผมรายการวนัใหม่ 227,500.00         นายมารุต เนียมทว้ม 227,500.00       นายมารุต เนียมทว้ม 227,500.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020154 16-02-2021

787 เคร่ืองแต่งกายรายการวนัใหม่ 200,000.00         อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 200,000.00       อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 200,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020155 16-02-2021

788 ค่าผูด้  าเนินรายการ อารักษ ์AROUND 222,000.00         222,000.00         222,000.00         บริษทั เป้ อารักษ ์จ  ากดั 222,000.00       บริษทั เป้ อารักษ ์จ  ากดั 222,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020156 16-02-2021

789 ขออนุมติัจดัซ้ือแผน่ฆ่าเช้ือ Z-Touch 97,912.49           97,912.49           97,912.49           
บริษทั ลีฟคลีน เทคโนโลย ี
จ  ากดั

97,912.49         
บริษทั ลีฟคลีน เทคโนโลยี
 จ  ากดั

97,912.49            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020157 16-02-2021

790
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี  รายการ อารักษ ์
AROUND

150,000.00         150,000.00         150,000.00         
นางสาว อมรรัตน์ บ  ารุงวงศ์
สิริ

150,000.00       
นางสาว อมรรัตน์ บ  ารุง
วงศสิ์ริ

150,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020158 16-02-2021

791
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match by 
ThaiPBS สนาม 2, 4 กทม.

16,000.00           8,000.00             -                     นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00           นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020159 15-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

792 Ad รับสมคัร ผอ.ส.ส.ท. (Positioning) 38,252.50           38,252.50           38,252.50           บริษทั ไทย เวิลด ์มีเดีย จ  ากดั 38,252.50         
บริษทั ไทย เวิลด ์มีเดีย 
จ  ากดั

38,252.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020160 16-02-2021

793
ขออนุมติัใชง้บประมาณช าระค่าท่ีพกั State 
Qurantine

11,925.22           12,759.99           -                     
บริษทั ประสิทธ์ิ แมนชัน่ 
จ  ากดั

12,759.99         
บริษทั ประสิทธ์ิ แมนชัน่ 
จ  ากดั

12,759.99            เร่งด่วน PO2021020161 17-02-2021

794
งานบ ารุงรักษาดูแลระบบเวบ็ไซต ์
www.vipa.me

299,600.00         149,800.00         299,600.00         
บริษทั ออเร้นจ ์ดิจิตอล มีเดีย
 จ  ากดั

149,800.00       
บริษทั ออเร้นจ ์ดิจิตอล 
มีเดีย จ  ากดั

149,800.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020162 17-02-2021

795
งานบ ารุงรักษาดูแลระบบเวบ็ไซต ์
www.vipa.me

299,600.00         149,800.00         299,600.00         
บริษทั ออเร้นจ ์ดิจิตอล มีเดีย
 จ  ากดั

149,800.00       
บริษทั ออเร้นจ ์ดิจิตอล 
มีเดีย จ  ากดั

149,800.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020163 17-02-2021

796
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match by 
ThaiPBS สนาม 1-4 กทม.

32,000.00           8,000.00             -                     นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 8,000.00           นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 8,000.00              เร่งด่วน PO2021020164 07-02-2021

797
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match by 
ThaiPBS สนาม 1-4 กทม.

32,000.00           8,000.00             -                     นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 8,000.00           นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 8,000.00              เร่งด่วน PO2021020165 14-02-2021

798
ค่าบริการอ่ืนๆ นายนที  ผอ่งเผือก (เดือน พ.ย. 
63)

1,005.00             1,005.00             -                     นาย นที  ผอ่งเผือก 1,005.00           นาย นที  ผอ่งเผือก 1,005.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020166 17-02-2021

799
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ ์ เกษรบวั (เดือน 
ธ.ค. 63)

1,800.00             1,800.00             -                     นาย วีรพงศ ์เกษรบวั 1,800.00           นาย วีรพงศ ์เกษรบวั 1,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020167 17-02-2021

800
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวฒิุกร  จนัทร์มณี (เดือน 
ธ.ค. 63)

1,200.00             1,200.00             -                     นาย วฒิุกร จนัทร์มณี 1,200.00           นาย วฒิุกร จนัทร์มณี 1,200.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020168 17-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

801
ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษณ์  ค  าทวี (เดือน
 ธ.ค. 63)

600.00                600.00                -                     นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค  าทวี 600.00              นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค  าทวี 600.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020169 17-02-2021

802
จดัหาวสัดุส้ินเปลืองสนบัสนุนงานทัว่ไปและ
เพ่ือสนบัสนุนงานผลิตรายการ

47,133.50           47,133.50           47,133.50           บริษทั เอสเอน็บี เทค จ ากดั 47,133.50         บริษทั เอสเอน็บี เทค จ ากดั 47,133.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020170 17-02-2021

803
ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพช็ร (เดือน ธ.ค.
 63)

335.00                335.00                -                     นาย สมาน ศรีเพช็ร 335.00              นาย สมาน ศรีเพช็ร 335.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020171 17-02-2021

804
ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากยเ์งินตรา (เดือน 
ธ.ค. 63)

600.00                600.00                -                     นาย นภา วากยเ์งินตรา 600.00              นาย นภา วากยเ์งินตรา 600.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020172 17-02-2021

805
ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลทั  รัตนพนงั (เดือน ธ.ค.
 63)

7,480.00             7,480.00             -                     นาย ชลทั รัตนพนงั 7,480.00           นาย ชลทั รัตนพนงั 7,480.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020173 17-02-2021

806
ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชยั  แสงฝาก (เดือน ธ.ค.
 63)

600.00                600.00                -                     นาย เอกชยั แสงฝาก 600.00              นาย เอกชยั แสงฝาก 600.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020174 17-02-2021

807
ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนวฒัน์  ศรีเมือง (เดือน 
ธ.ค. 63)

825.00                825.00                -                     นาย ธนวฒัน์ ศรีเมือง 825.00              นาย ธนวฒัน์ ศรีเมือง 825.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020175 17-02-2021

808
ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพนัธุ์ (เดือน 
ธ.ค. 63)

2,400.00             2,400.00             -                     นาย นพคุณ จีนะพนัธุ์ 2,400.00           นาย นพคุณ จีนะพนัธุ์ 2,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020176 17-02-2021

809
ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กลัยาณมิตร 
(เดือน ธ.ค. 63)

1,800.00             1,800.00             -                     นาย สุทาธรรม กลัยาณมิตร 1,800.00           นาย สุทาธรรม กลัยาณมิตร 1,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020177 17-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

810
ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญพ์งษ ์ ปล้ืมเยน็ (เดือน
 ธ.ค. 63)

900.00                900.00                -                     นาย พิชญพ์งษ ์ปล้ืมเยน็ 900.00              นาย พิชญพ์งษ ์ปล้ืมเยน็ 900.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020178 17-02-2021

811
ค่าบริการอ่ืนๆ นายสราวฒิุ  สิงหวรรณุรัตน์ 
(เดือน ธ.ค. 63)

300.00                300.00                -                     นาย สราวฒิุ สิงหวรรณุรัตน์ 300.00              
นาย สราวฒิุ สิงหวรรณุ
รัตน์

300.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020179 17-02-2021

812
ค่าบริการอ่ืนๆ นายรณเดช  วรสิงห์ (เดือน ธ.ค.
 63)

1,210.00             1,210.00             -                     นาย รณเดช วรสิงห์ 1,210.00           นาย รณเดช วรสิงห์ 1,210.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020180 17-02-2021

813
ค่าบริการอ่ืนๆ นายอบัดุลยล์า  โสฬส (เดือน 
ธ.ค. 63)

1,200.00             1,200.00             -                     นาย อบัดุลยล์า โสฬส 1,200.00           นาย อบัดุลยล์า โสฬส 1,200.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020181 17-02-2021

814
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต ์ จนัทร์ฉาย (เดือน 
ธ.ค. 63)

2,100.00             2,100.00             -                     นาย วสันต ์จนัทร์ฉาย 2,100.00           นาย วสันต ์จนัทร์ฉาย 2,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020182 17-02-2021

815
ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชยั  วงษเ์อ่ียม (เดือน 
ธ.ค. 63)

3,600.00             3,600.00             -                     นาย อวยชยั วงษเ์อ่ียม 3,600.00           นาย อวยชยั วงษเ์อ่ียม 3,600.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020183 17-02-2021

816
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวฒันา  อมิธิดาจรูญ (เดือน 
ธ.ค. 63)

1,500.00             1,500.00             -                     นาย วฒันา อมิธิดาจรูญ 1,500.00           นาย วฒันา อมิธิดาจรูญ 1,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020184 17-02-2021

817
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวฒิุชยั  ศรีษะแกว้ (เดือน 
ธ.ค. 63)

300.00                300.00                -                     นาย วฒิุชยั ศรีษะแกว้ 300.00              นาย วฒิุชยั ศรีษะแกว้ 300.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020185 17-02-2021

818 อะไหล่ Sound Card ยี่หอ้ Sonifex 52,500.00           56,175.00           -                     
บริษทั จีบีเอส อลิอนัซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

56,175.00         
บริษทั จีบีเอส อลิอนัซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

56,175.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020186 17-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
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เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

819
ขออนุมติัจดัซ้ือมอเตอร์พดัลมคอยลร้์อนพร้อม
ใบพดั

7,062.00             7,062.00             7,062.00             
ประยรู แอร์คอนดิชัน่ แอนด ์
เซอร์วิส

7,062.00           
ประยรู แอร์คอนดิชัน่ 
แอนด ์เซอร์วิส

7,062.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020187 17-02-2021

820
ขออนุมติัจดัซ้ือ หลอดโปรเจคเตอร์หอ้ง
ประชุม AM401

9,631.00             9,630.00             9,631.00             
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

9,630.00           
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

9,630.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020188 17-02-2021

821
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมบริษทัไทยคม 
จ ากดั (มหาชน) 1-31 ม.ค. 2564

1,335,451.57      1,428,933.18      -                     
บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน)

1,428,933.18    
บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน)

1,428,933.18       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020189 17-02-2021

822 เพ่ือใชง้านภายในส านกัตรวจสอบภายใน 6,572.88             8,000.00             -                     น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00           น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020190 07-02-2021

823 ค่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ ท่าไมต้าย 780,000.00         780,000.00         780,000.00         นาย ธนวฒัน์ จุลละเกศ 780,000.00       นาย ธนวฒัน์ จุลละเกศ 780,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020194 16-02-2021

824
ค่าบริการอ่ืนๆ นายเกรียงศกัด์ิ  มาลยั (เดือน 
ธ.ค. 63)

600.00                600.00                -                     นาย เกรียงศกัด์ิ มาลยั 600.00              นาย เกรียงศกัด์ิ มาลยั 600.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020195 17-02-2021

825 กระดาษช าระ    กระดาษเช็ดมือ 99,403.00           98,440.00           99,403.00           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เบอเดน
ซพัพลาย

98,440.00         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เบอเดน
ซพัพลาย

98,440.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020196 18-02-2021

826
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ E-Mail Gateway 
Security +E-mail  Phishing

1,250,000.00      1,176,465.00      1,250,000.00      
บริษทั เน็ต โปรเทคชัน่ คอน
เซ็ปส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั

1,176,465.00    
บริษทั เน็ต โปรเทคชัน่ 
คอนเซ็ปส์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั

1,176,465.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020197 18-02-2021

827 จา้งผลิตรายการ2องศา เดือน ก.พ. 64 - มี.ค. 64 1,188,000.00      1,271,160.00      158,895.00         บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 1,271,160.00    บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 1,271,160.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020198 02-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
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วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

828
จา้งทีมผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา 
มกราคม-มีนาคม 2564

2,970,000.00      2,542,320.00      158,895.00         บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 2,542,320.00    บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 2,542,320.00       เร่งด่วน PO2021020199 02-02-2021

829 คนเขียนบทความลงเวบ็ไซต์ 3,000.00             3,000.00             3,000.00             นาย เสรี  ศุภราทิตย์ 3,000.00           นาย เสรี  ศุภราทิตย์ 3,000.00              เร่งด่วน PO2021020200 17-02-2021

830 ค่าบริการเก็บเอกสารฝ.บช 10-12/63 6,342.00             6,785.94             -                     บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 6,785.94           บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 6,785.94              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020202 18-02-2021

831
ค่าจา้งบริการพนกังานขบัรถยนต Outsource 29
 คน (เดือน มกราคม-ธนัวาคม 2564)

6,264,000.00      6,702,480.00      -                     
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

6,702,480.00    
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

6,702,480.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020203 18-02-2021

832 ค่าบริการเช่าใชร้ะบบ Live Streaming, CDN 5,216,508.00      4,731,804.00      5,216,508.00      
บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี
มิสต ์จ  ากดั

4,731,804.00    
บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์
ตรีมิสต ์จ  ากดั

4,731,804.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020204 18-02-2021

833 ค่าผูด้  าเนินรายการ  คุยใหคิ้ด  (มค.-กค.64) 520,000.00         480,000.00         520,000.00         นาย สุทธิชยั  แซ่หยุน่ 480,000.00       นาย สุทธิชยั  แซ่หยุน่ 480,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020205 18-02-2021

834 ค่าผูด้  าเนินรายการ  คุยใหคิ้ด  (มค.-กค.64) 390,000.00         360,000.00         310,000.00         นายวิสุทธ์ิ  คมวชัรพงศ์ 360,000.00       นายวิสุทธ์ิ  คมวชัรพงศ์ 360,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020206 18-02-2021

835
ค่าเจา้หนา้ท่ีเขียนบท รายการ Cool CRU จารย์
เจ๋ง

104,000.00         104,000.00         104,000.00         นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 104,000.00       นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 104,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020207 18-02-2021

836 ค่าผูด้  าเนินรายการ  คุยใหคิ้ด  (มค.-กค.64) 520,000.00         480,000.00         520,000.00         นาย วีระ ธีระภทัรานนท์ 480,000.00       นาย วีระ ธีระภทัรานนท์ 480,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020208 18-02-2021
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เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

837
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ Cool CRU 
จารยเ์จ๋ง

250,380.00         250,380.00         250,380.00         
บริษทั ฟลูเฮา้ส์ โปรดกัชัน่
แอนดอี์ดิท จ ากดั

250,380.00       
บริษทั ฟลูเฮา้ส์ โปรดกัชัน่
แอนดอี์ดิท จ ากดั

250,380.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020209 18-02-2021

838 ค่าผลิตของท่ีระลึก รายการ คนสู้โรค 54,750.00           58,582.50           -                     
บริษทั โฟร์ พี.แอดส์ (96) 
จ ากดั

58,582.50         
บริษทั โฟร์ พี.แอดส์ (96) 
จ ากดั

58,582.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020210 18-02-2021

839
ค่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ท่ี (เช่า) รายการ 
อารักษ ์AROUND

180,000.00         130,000.08         180,000.00         
บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด ์
ฟิลม์

130,000.08       
บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์
 ฟิลม์

130,000.08          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020211 19-02-2021

840
จดัจา้งผลิตรายการ News Beeps by 
ThaiPBSWorld

1,488,000.00      1,488,000.21      1,488,000.00      บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 1,488,000.21    บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 1,488,000.21       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020212 19-02-2021

841 จดัท ารายงานสรุปผลไตรมาสปี 2564 80,000.00           80,000.00           -                     นาย ศิริพงษ ์ พรหมรักษ์ 80,000.00         นาย ศิริพงษ ์ พรหมรักษ์ 80,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020213 22-02-2021

842
ค่าซ่อมบ ารุง Fiber Optic Cable /ฝ่ายถ่ายทอด
นอกสถานท่ี

4,200.00             4,494.00             -                     
บริษทั มาสทรอน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

4,494.00           
บริษทั มาสทรอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั

4,494.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020214 22-02-2021

843 ค่าซ่อมแซม Fiber Optic Cable 4,800.00             5,136.00             -                     
บริษทั มาสทรอน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

5,136.00           
บริษทั มาสทรอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั

5,136.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020215 22-02-2021

844 ค่าอะไหล่กลอ้งถ่ายวีดีโอ ยี่หอ้ CANON 30,523.25           32,659.88           -                     
บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 
จ ากดั

32,659.88         
บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 
จ ากดั

32,659.88            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020216 22-02-2021

845
ซ่อมรถทะเบียน 50-9168 รหสักิจกรรม 
64-B06.045

7,169.00             6,700.00             7,169.00             
บริษทั เอเซอร์วิส อะไหล่
ยนต ์จ  ากดั

6,700.00           
บริษทั เอเซอร์วิส อะไหล่
ยนต ์จ  ากดั

6,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020217 22-02-2021
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846
ซ่อมรถทะเบียน ฮจ-1277 รหสักิจกรรม 
64-B06.045

3,650.00             3,650.00             3,650.00             
บริษทั เอเซอร์วิส อะไหล่
ยนต ์จ  ากดั

3,650.00           
บริษทั เอเซอร์วิส อะไหล่
ยนต ์จ  ากดั

3,650.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020218 22-02-2021

847 ซ่อมรถตู ้ทะเบียน 6ฎ-9390 35,791.50           33,450.00           35,791.50           
บริษทั เอเซอร์วิส อะไหล่
ยนต ์จ  ากดั

33,450.00         
บริษทั เอเซอร์วิส อะไหล่
ยนต ์จ  ากดั

33,450.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020219 22-02-2021

848 จดัซ้ืออุกรณ์ใชใ้นรายการเปิดบา้นไทยพีบีเอส 14,735.00           1,230.07             14,735.00           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

1,230.07           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

1,230.07              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020220 22-02-2021

849 จดัหาวสัดุส้ินเปลือง 15,761.32           3,896.20             -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

3,896.20           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

3,896.20              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020221 22-02-2021

850 เพ่ือใชง้านภายในส านกัตรวจสอบภายใน 6,572.88             3,896.20             -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

3,896.20           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

3,896.20              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020221 22-02-2021

851
จดัหา Power Supply ส าหรับเคร่ือง Slow 
Motion OB2 Thaipbs

70,000.00           74,900.00           -                     บริษทั อลัตร้าวีทู จ  ากดั 74,900.00         บริษทั อลัตร้าวีทู จ  ากดั 74,900.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020222 22-02-2021

852 จดัหา BATTERY UPS OB1 Thaipbs 31,200.00           33,384.00           -                     
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

33,384.00         
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

33,384.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020223 22-02-2021

853
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝัน คนวยัมนัส์ จกัรยานชิง
แชมป์ประเทศไทย ประเภทถนน ปี 64 สนาม 1

8,000.00             8,000.00             -                     นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00           นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020224 22-02-2021

854 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         15,400.00           581,400.00         นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 15,400.00         นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 15,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020225 15-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

855
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match by 
ThaiPBS สนาม 1, 3 กทม.

16,000.00           8,000.00             -                     น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00           น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020226 22-02-2021

856
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match by 
ThaiPBS สนาม 1-4 กทม.

32,000.00           16,000.00           -                     นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 16,000.00         นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 16,000.00            เร่งด่วน PO2021020227 22-02-2021

857 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ส าหรับรายการ Online 119,529.70         119,529.70         119,529.70         บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 119,529.70       บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 119,529.70          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020228 22-02-2021

858 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         13,400.00           581,400.00         
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา
เจริญ

13,400.00         
นางสาวจุฑามาศ สุธน
วฒันาเจริญ

13,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020229 15-02-2021

859 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         9,400.00             581,400.00         นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 9,400.00           นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 9,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020230 15-02-2021

860 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         3,700.00             581,400.00         นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 3,700.00           นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 3,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020231 15-02-2021

861 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         5,700.00             581,400.00         น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 5,700.00           น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 5,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020232 15-02-2021

862 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         15,700.00           581,400.00         นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 15,700.00         นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 15,700.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020233 15-02-2021

863
ฉากส าหรับรายการ Active Talk(ออนไลน์)
(กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

20,852.16           20,852.16           20,852.16           
บริษทัพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากดั

20,852.16         
บริษทัพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากดั

20,852.16            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020234 22-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

864 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         8,000.00             581,400.00         น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 8,000.00           
น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญั
ยนื

8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020235 15-02-2021

865 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         12,000.00           581,400.00         คุณศศิธร จ านงคจ์นัทร์ 12,000.00         คุณศศิธร จ านงคจ์นัทร์ 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020236 15-02-2021

866
ค่าจดัท าแผนและด าเนินการ ส่ือสารการตลาด 
หอ้งเรียนติวเขม้

246,100.00         246,100.00         246,100.00         บริษทั บ๊อกซ์ อิน เบรน จ ากดั 246,100.00       
บริษทั บ๊อกซ์ อิน เบรน 
จ ากดั

246,100.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020237 22-02-2021

867 ค่าเช่ารถยนต์ ???? 115,560.00         
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

115,560.00       
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

115,560.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020238 22-02-2021

868
งานติดตั้งกระจกกนัความร้อน ส านกั
ตรวจสอบภายใน

134,220.80         134,220.80         134,220.80         
บริษทั ไทย-เยอรมนัสเปเชีย
ลต้ีกลาส จ ากดั

134,220.80       
บริษทั ไทย-เยอรมนัสเป
เชียลต้ีกลาส จ ากดั

134,220.80          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020239 22-02-2021

869 ขออนุมติัจดัซ้ือสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้าระบบน ้าเสีย 37,450.00           37,450.00           37,450.00           
บริษทั พี 1 อินเตอร์เทรด 
จ ากดั

37,450.00         
บริษทั พี 1 อินเตอร์เทรด 
จ ากดั

37,450.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020240 22-02-2021

870
จดัหาอะไหล่และอุปกรณ์ส่วนควบ
เคร่ืองปรับอากาศ ศูนยวิ์ศวกรรมเชียงใหม่

43,056.80           43,056.80           43,056.80           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเชียงใหม่
แอร์แคร์ เอน็จิเนียร่ิง

43,056.80         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั
เชียงใหม่แอร์แคร์ เอน็จิ
เนียร่ิง

43,056.80            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020241 22-02-2021

871
ขออนุมติัจดัซ้ือไส้กรองตะกอนส าหรับเคร่ือง
กรองน ้าด่ืม ชนิด RO

72,448.00           72,448.11           72,448.00           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดัฉตัรชยั
เคร่ืองกรองน ้า

72,448.11         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดัฉตัรชยั
เคร่ืองกรองน ้า

72,448.11            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020242 22-02-2021

872 ขออนุมติัติดตั้ง ระบบสาย Network 16,050.00           16,050.00           16,050.00           บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 16,050.00         บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 16,050.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020243 23-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

873
ค่าอุปกรณ์แสงพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ AIBOT
 (เร่งด่วน) เพ่ิมเติม

25,000.00           26,750.00           -                     อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 26,750.00         
อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์
ซาวด์

26,750.00            เร่งด่วน PO2021020244 19-02-2021

874
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ หอ้งเรียนติว
เขม้ ม.4

774,000.00         216,000.00         774,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 216,000.00       นายดนยั อมัพรดนยั 216,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020245 05-02-2021

875
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ วนัใหม่วา
ไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64

856,000.00         21,400.00           856,000.00         
บริษทั ฟลูเฮา้ส์ โปรดกัชัน่
แอนดอี์ดิท จ ากดั

21,400.00         
บริษทั ฟลูเฮา้ส์ โปรดกัชัน่
แอนดอี์ดิท จ ากดั

21,400.00            เร่งด่วน PO2021020246 19-02-2021

876 ค่าออกแบบฉาก รายการ คุยใหคิ้ด 40,000.00           40,000.00           -                     ศรัญญา ธรรมเจริญ 40,000.00         ศรัญญา ธรรมเจริญ 40,000.00            เร่งด่วน PO2021020247 16-02-2021

877
กิจกรรม “ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กบัครู
ปฐมวยั”(รายการบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย)

74,766.36           80,000.00           -                     
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

80,000.00         
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

80,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020248 23-02-2021

878
ค่าอุปกรณ์จอแสดงผลประกอบฉาก (เช่า) 
รายการ อารักษ ์AROUND

112,350.00         112,350.00         112,350.00         นายอิสระพงษ ์ วงษภู์งา 112,350.00       นายอิสระพงษ ์ วงษภู์งา 112,350.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020249 15-02-2021

879 ป้ายประชาสัมพนัธ์รายการ 70,620.00           70,620.00           70,620.00           
บริษทั ดบับลิว.โอ.เอ.แอด๊
เวอ่ร์ไทซ่ิ้ง  จ  ากดั

70,620.00         
บริษทั ดบับลิว.โอ.เอ.แอด๊
เวอ่ร์ไทซ่ิ้ง  จ  ากดั

70,620.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020250 23-02-2021

880 ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนมกราคม 2564 705,527.10         705,527.10         705,527.10         
ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

705,527.10       
ม.มหิดล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

705,527.10          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020251 23-02-2021

881
จา้งเปล่ียนมาตรวดัความดนัและเติมเคร่ือง
ดบัเพลิง

1,391.00             1,391.00             1,391.00             
บริษทั เคร่ืองดบัเพลิงอิมพี
เรียล  จ  ากดั

1,391.00           
บริษทั เคร่ืองดบัเพลิงอิมพี
เรียล  จ  ากดั

1,391.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020253 23-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

882
ขออนุมติัจดัจา้งวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้าสระบวั
หนา้อาคาร A

1,712.00             1,712.00             1,712.00             บริษทั วิศวกรรมเคมี จ  ากดั 1,712.00           บริษทั วิศวกรรมเคมี จ  ากดั 1,712.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020254 23-02-2021

883 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 21,450.00           22,951.50           -                     บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จ ากดั 22,951.50         
บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส 
จ ากดั

22,951.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020255 23-02-2021

884
ขออนุมติัจา้งล่ามภาษามือ กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน 
เดือนมกราคม 2564

4,500.00             900.00                900.00                นางกนัยา  แซ่อ่ึง 900.00              นางกนัยา  แซ่อ่ึง 900.00                 เร่งด่วน PO2021020256 23-02-2021

885 ค่าบริการบ ารุงตามสัญญา (MA) UPS 4,000,000.00      3,852,000.00      4,000,000.00      บริษทั อาซีฟา จ  ากดั(มหาชน) 3,852,000.00    
บริษทั อาซีฟา จ  ากดั
(มหาชน)

3,852,000.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020257 23-02-2021

886
จดัหา GPS module ของเคร่ืองส่งสัญญาณ
โทรทศัน์ ยี่หอ้ Tredess ส.วงัเหนือ และ ส.
เวียงแหง

99,574.20           99,574.20           99,574.20           
บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิ
เคชัน่ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน)

99,574.20         
บริษทั แพลนเน็ต คอม
มิวนิเคชัน่ เอเชีย จ  ากดั 
(มหาชน)

99,574.20            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020258 23-02-2021

887 ค่าผูเ้ขียนบทซิตคอม มนัน่ีท่ีรัก  ไตร 2/2564 135,000.00         135,000.00         135,000.00         น.ส. นภคั ไตรเจริญเดช 135,000.00       น.ส. นภคั ไตรเจริญเดช 135,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020259 23-02-2021

888 ค่าผูเ้ขียนบทซิดคอม มนัน่ีท่ีรัก  ไตร 2/2564 135,000.00         135,000.00         135,000.00         นาย วีรวฒัน์ ขโยชยักร 135,000.00       นาย วีรวฒัน์ ขโยชยักร 135,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020260 23-02-2021

889
ค่าแปลภาษาและพากย ์(จากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย) รายการ มหศัจรรยแ์ดนมงักร

278,200.00         278,200.00         278,200.00         
บจ.ไรซ์ คลัเจอร์ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่

278,200.00       
บจ.ไรซ์ คลัเจอร์ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่

278,200.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020262 23-02-2021

890
ขออนุมติัจดัจา้งงานตรวจสอบอาคาร ส.ส.ท. 
ส่วนกลาง

74,900.00           74,900.00           74,900.00           
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั

74,900.00         
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั

74,900.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020263 24-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

891
แต่งหนา้ท าผม ผูอ้  านวยการส านกั-
ผูอ้  านวยการศูนย ์เพ่ือใชใ้นรายงานประจ าปี
และส่ืออ่ืนๆ

13,000.00           13,000.00           -                     คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 13,000.00         คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 13,000.00            เร่งด่วน PO2021020264 17-02-2021

892 เพ่ือใชง้านภายในส านกัตรวจสอบภายใน 6,572.88             23,512.08           -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

23,512.08         
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

23,512.08            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020265 24-02-2021

893 เคร่ืองเขียน 29,913.00           23,512.08           -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

23,512.08         
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

23,512.08            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020265 24-02-2021

894
ค่าประกนัดูแลรักษาระบบอุปกรณ์และ
ซอฟตแ์วร์ระบบ VIZ Vitual Sudio & Graphic
 System

4,499,992.00      4,490,000.01      4,499,992.00      
บริษทั วิซอาร์ที (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

4,490,000.01    
บริษทั วิซอาร์ที (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

4,490,000.01       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020266 24-02-2021

895
อะไหล่และอุปกรณ์ส้ินเปลือง ฝ่ายก ากบังาน
เสียง

210,000.00         210,000.00         210,000.00         
บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์
จ  ากดั

210,000.00       
บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์
จ  ากดั

210,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020267 24-02-2021

896 ค่าซ่อมแซม Fiber Optic Cable 100m 17,000.00           18,190.00           -                     
บริษทั มาสทรอน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

18,190.00         
บริษทั มาสทรอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั

18,190.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020268 24-02-2021

897 ค่าซ่อมแซม Fiber Optic Cable 200m 4,700.00             5,029.00             -                     
บริษทั มาสทรอน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

5,029.00           
บริษทั มาสทรอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั

5,029.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020269 24-02-2021

898 ค่าซ่อมแซม Fiber Optic Cable 100m 4,500.00             4,815.00             -                     
บริษทั มาสทรอน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

4,815.00           
บริษทั มาสทรอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั

4,815.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020270 24-02-2021

899
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝัน คนวยัมนัส์ จกัรยานชิง
แชมป์ประเทศไทย ประเภทถนน ปี 64 สนาม 1

32,000.00           8,000.00             -                     นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 8,000.00           นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020271 24-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

900 ผูดู้แลการผลิต 148,000.00         น.ส.วราพร อมัภารัตน์ 148,000.00       น.ส.วราพร อมัภารัตน์ 148,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020272 24-02-2021

901
ค่าบริการระบบส่งสัญญาณโทรทศัน์ ของ 
ททบ สถานีเสริมสะพานแดง ประจ าเดือน 
มกราคม - มีนาคม 2564

238,317.75         255,000.01         -                     
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

255,000.01       
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

255,000.01          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020273 24-02-2021

902
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ ททบ. จ านวน 46 
สถานี ประจ าเดือน มกราคม 2564

208,818.85         223,436.17         -                     
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

223,436.17       
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

223,436.17          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020274 24-02-2021

903
ค่าใชบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวก ของ ททบ 
จ านวน 46 สถานี ประจ าเดือน มกราคม - 
มีนาคม 2564

5,014,464.00      5,365,476.48      -                     
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

5,365,476.48    
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

5,365,476.48       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020275 24-02-2021

904
ค่าใชบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวก ของ ททบ
 สถานีเสริมสะพานแดง ประจ าเดือน มกราคม
 - มีนาคม 2564

280,373.82         300,000.01         -                     
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

300,000.01       
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

300,000.01          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020276 24-02-2021

905
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ ททบ สถานีเสริม
ส ารองสะพานแดง ประต าเดือน มกราคม 2564

1,170.00             1,251.90             -                     
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

1,251.90           
สถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับก

1,251.90              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020277 24-02-2021

906 ค่าลิขสิทธ์ิต่างประเทศ ???? 24,700.00           KT Media Services 24,700.00         KT Media Services 24,700.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020278 22-02-2021

907
ค่าสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์และเจา้หนา้ท่ีถ่ายท า
รายการ คุยใหคิ้ด  (มค.-กค.64)

1,474,460.00      113,420.00         1,474,460.00      
บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์
บรอดแคซท ์เซอร์วิส จ ากดั

113,420.00       
บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์
บรอดแคซท ์เซอร์วิส จ ากดั

113,420.00          เร่งด่วน PO2021020279 24-02-2021

908
ค่าสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์และเจา้หนา้ท่ี ถ่ายท า
รายการ คุยใหคิ้ด

113,420.00         113,420.00         113,420.00         
บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์
บรอดแคซท ์เซอร์วิส จ ากดั

113,420.00       
บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์
บรอดแคซท ์เซอร์วิส จ ากดั

113,420.00          เร่งด่วน PO2021020280 24-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

909
ค่าผลิตรายการ หอ้งเรียนติวเขม้ U Easy Pass  
คลาสติวด่วน

7,565,000.00      5,525,000.53      7,565,000.00      บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 5,525,000.53    บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 5,525,000.53       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020281 16-02-2021

910 ค่าผูด้  าเนินรายการ Class one ทางฉนั-ฝันเเธอ 37,383.20           40,000.02           -                     บริษทั สตาร์ลาทิชส์ จ  ากดั 40,000.02         บริษทั สตาร์ลาทิชส์ จ  ากดั 40,000.02            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020283 25-02-2021

911 ค่าจา้งบุคคล 20,000.00           20,000.00           -                     นาย ชาญชยั  ทองสัมฤทธ์ิ 20,000.00         นาย ชาญชยั  ทองสัมฤทธ์ิ 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020284 25-02-2021

912 ค่าผูด้  าเนินรายการ Class one ทางฉนั-ฝันเเธอ 15,000.00           15,000.00           -                     น.ส. ณฤทยั ตน้สุขเกษม 15,000.00         น.ส. ณฤทยั ตน้สุขเกษม 15,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020285 25-02-2021

913
ค่าเจา้หนา้ท่ีเขียนทบ รายการ Class one ทาง
ฉนั-ฝันเเธอ

97,500.00           97,500.00           -                     น.ส. วนิดา มงคลวิทย์ 97,500.00         น.ส. วนิดา มงคลวิทย์ 97,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020286 25-02-2021

914 ซ่อมรถOB ทะเบียน 50-9168 19,174.51           18,421.23           19,174.51           
บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 
จ  ากดั

18,421.23         
บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ
 จ  ากดั

18,421.23            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020287 25-02-2021

915
ผูจ้ดัท  าค  าบรรยายแทนเสียง CC (Closed 
Captions) ซิตคอม “มนัน่ีท่ีรัก” (Q2/2564)

93,600.00           93,600.00           -                     น.ส.ชนญัภคั ทวีมา 93,600.00         น.ส.ชนญัภคั ทวีมา 93,600.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020288 25-02-2021

916
ค่าเจา้หนา้ท่ีก ากบัดา้นขอ้มูล รายการสารคดี 
ทุนวฒันธรรม

84,000.00           84,000.00           -                     นายคติ มุธุขนัธ์ 84,000.00         นายคติ มุธุขนัธ์ 84,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020289 25-02-2021

917
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการสารคดี ทุน
วฒันธรรม

74,766.36           80,000.01           -                     
บริษทั โมชนัวิลล ์(ไทย
แลนด)์ จ ากดั

80,000.01         
บริษทั โมชนัวิลล ์(ไทย
แลนด)์ จ ากดั

80,000.01            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020290 25-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

918
ค่าผลิตรายการ บทเรียนราคาเพลง  ไตรมาส 
2/64

2,418,000.00      2,418,000.06      2,418,000.00      บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 2,418,000.06    บริษทั บ๊ิก ต๊ิงค ์จ  ากดั 2,418,000.06       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020292 26-02-2021

919
จา้งผูช่้วยช่างภาพและพนกังานขบัรถ กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน เดือน กุมภาพนัธ์ 2564

17,000.00           17,000.00           17,000.00           นายศรายทุธ ทิลาธรรม 17,000.00         นายศรายทุธ ทิลาธรรม 17,000.00            เร่งด่วน PO2021020294 28-02-2021

920
เจา้หนา้ท่ีประสานงานและธุรการโครงการ
ต่างประเทศ เดือน กุมภาพนัธ์ - มิถุนายน 2564

90,000.00           18,000.00           18,000.00           นางสาวปพิชญา สุขเกษม 18,000.00         นางสาวปพิชญา สุขเกษม 18,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020295 28-02-2021

921
ผูช่้วยและประสานงาน เดือน กุมภาพนัธ์ - 
ธนัวาคม 2564

220,000.00         20,000.00           20,000.00           นางธนทันนัท ์รัตนวิจิตร 20,000.00         นางธนทันนัท ์รัตนวิจิตร 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020296 28-02-2021

922
ค่าเจา้หนา้ท่ีเขียนบทและสคริปท ์รายการสาร
คดี ทุนวฒันธรรม

120,000.00         120,000.00         120,000.00         นายภทัรวิภู ชอบทางศิลป์ 120,000.00       นายภทัรวิภู ชอบทางศิลป์ 120,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020297 25-02-2021

923 ค่าผูก้  ากบัซิดคอม มนัน่ีท่ีรัก  ไตรมาส 2/2564 468,000.00         468,000.00         468,000.00         นาย มีโชค ราษฎรานุวตั 468,000.00       นาย มีโชค ราษฎรานุวตั 468,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020298 25-02-2021

924
ค่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ท่ีถ่ายท ารายการ สาร
คดี ทุนวฒันธรรม

200,000.00         200,000.03         200,000.00         
บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชัน่
 จ  ากดั

200,000.03       
บริษทั พรีโพรโพส ครี
เอชัน่ จ  ากดั

200,000.03          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020299 25-02-2021

925 ค่าผูช่้วยผูก้  ากบั รายการสารคดี ทุนวฒันธรรม 140,000.00         140,000.00         140,000.00         นางสาวสายน ้า นทีคุณธรรม 140,000.00       
นางสาวสายน ้า นที
คุณธรรม

140,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020300 25-02-2021

926 ค่าผูก้  ากบั รายการสารคดี ทุนวฒันธรรม 200,000.00         200,000.00         200,000.00         นายศิวชั เดชารัตน์ 200,000.00       นายศิวชั เดชารัตน์ 200,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020301 25-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

927 ค่าผูเ้ขียนบทซิดคอม มนัน่ีท่ีรัก  ไตร 2/2564 120,000.00         120,000.00         120,000.00         นายชยัรัตน์ โพธิสารัตนะ 120,000.00       นายชยัรัตน์ โพธิสารัตนะ 120,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020302 25-02-2021

928
ขออนุมติัจา้งผูด้  าเนินรายการรู้สู้ภยั เดือน
กุมภาพนัธุ์ 2564 - ธนัวาคม 2564

376,000.00         8,000.00             8,000.00             นางภคันนัท ์ธนาศรม 8,000.00           นางภคันนัท ์ธนาศรม 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020303 28-02-2021

929
จา้งผูช่้วยช่างภาพและสนบัสนุนการถ่ายท า 
ก.พ.-มี.ค.64

34,000.00           17,000.00           17,000.00           นายกฤษชาติ กลัพตัร์ 17,000.00         นายกฤษชาติ กลัพตัร์ 17,000.00            เร่งด่วน PO2021020304 28-02-2021

930
ขออนุมติัจา้งผูด้  าเนินรายการรู้สู้ภยั เดือน
กุมภาพนัธุ์ 2564 - ธนัวาคม 2564

376,000.00         24,000.00           8,000.00             นางภคันนัท ์ธนาศรม 24,000.00         นางภคันนัท ์ธนาศรม 24,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020305 28-02-2021

931
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      61,100.00           5,644,200.00      ฐาปนี คงบุตร 61,100.00         ฐาปนี คงบุตร 61,100.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020306 28-02-2021

932
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      48,700.00           5,644,200.00      คุณศรีรัตน์  บุญทรง 48,700.00         คุณศรีรัตน์  บุญทรง 48,700.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020307 28-02-2021

933
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      79,200.00           5,644,200.00      ศศิวฒัน์   วิริยาลยั 79,200.00         ศศิวฒัน์   วิริยาลยั 79,200.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020308 28-02-2021

934
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00           5,644,200.00      ปณัฐจิตต ์ มาสกิตติชยักุล 13,200.00         ปณัฐจิตต ์ มาสกิตติชยักุล 13,200.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020309 28-02-2021

935
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00           5,644,200.00      คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 13,200.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 13,200.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020310 28-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

936
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      92,400.00           5,644,200.00      คุณบุญมา  คงประเสริฐ 92,400.00         คุณบุญมา  คงประเสริฐ 92,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020311 28-02-2021

937
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      30,600.00           5,644,200.00      นายษรฉตัร สุธาธมัมากูล 30,600.00         นายษรฉตัร สุธาธมัมากูล 30,600.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020312 28-02-2021

938
ค่าแต่งหนา้+ท าผมผูป้ระกาศ พิธีกรและแขก
ร่วมรายการส านกัข่าว ประจ าปี 2564

5,644,200.00      92,400.00           5,644,200.00      คุณกฤติยา  แพนลา 92,400.00         คุณกฤติยา  แพนลา 92,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020313 28-02-2021

939
ผูดู้แลการผลิตและประสานงานรายการ Active
 Talk (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

37,000.00           37,000.00           37,000.00           น.ส.วราพร อมัภารัตน์ 37,000.00         น.ส.วราพร อมัภารัตน์ 37,000.00            เร่งด่วน PO2021020315 28-02-2021

940
ค่าผูด้  าเนินรายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 
1-2/64

1,071,000.00      160,000.10         1,071,000.00      บริษทั ออเรนจ ์ฟีท จ ากดั 160,000.10       บริษทั ออเรนจ ์ฟีท จ ากดั 160,000.10          เร่งด่วน PO2021020316 26-02-2021

941 แต่งหนา้ท าผมรายการ วนัใหม่ 50,000.00           นายมารุต เนียมทว้ม 50,000.00         นายมารุต เนียมทว้ม 50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020317 28-02-2021

942 เคร่ืองแต่งกายรายการ วนัใหม่ 50,000.00           อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 50,000.00         อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020318 28-02-2021

943 แต่งหนา้ท าผมรายการ วนัใหม่ 50,000.00           น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมน่ิม 50,000.00         น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมน่ิม 50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020319 28-02-2021

944
ค่าติดตั้ง-ร้ือถอน โครงสร้างนัง่ร้าน ถทส.
Takraw Super Match by Thai PBS(วนัท่ี 
7,14,21,28 ก.พ. 64)

19,200.00           20,544.00           -                     อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 20,544.00         
อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์
ซาวด์

20,544.00            เร่งด่วน PO2021020320 28-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

945
โครงการผลิตรายการ Active Talk (กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน)

100,000.00         100,000.00         100,000.00         
บริษทั ซี แอนด ์เอส แอส
ซิสต ์จ  ากดั

100,000.00       
บริษทั ซี แอนด ์เอส แอส
ซิสต ์จ  ากดั

100,000.00          เร่งด่วน PO2021020321 28-02-2021

946
ขออนุมติัจา้งล่ามภาษามือ เดือนกุมภาพนัธุ์ 
2564 - ธนัวาคม 2564

42,300.00           1,800.00             900.00                นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 1,800.00           นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 1,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020322 28-02-2021

947
ขออนุมติัจา้งล่ามภาษามือ เดือนกุมภาพนัธุ์ 
2564 - ธนัวาคม 2564

42,300.00           900.00                900.00                นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ุล 900.00              
นางสาวภริมา  วินิธา
สถิตยก์ุล

900.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020323 28-02-2021

948
ค่าผลิต Sticker, Vinly, ขนส่ง ถทส Takraw 
Super Match by Thai PBS ปี 64 สนาม 1-4 
(วนัท่ี 7,14,21,28)

22,457.00           24,028.99           -                     
บริษทัพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากดั

24,028.99         
บริษทัพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากดั

24,028.99            เร่งด่วน PO2021020324 28-02-2021

949
ค่าซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ Jamillah & 
Aladdin-Series 2

728,972.14         780,000.19         -                     บริษทั ทีไอจีเอ จ  ากดั 780,000.19       บริษทั ทีไอจีเอ จ  ากดั 780,000.19          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020325 19-02-2021

950 ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูล รายการ คุยใหคิ้ด 5,000.00             5,000.00             -                     นาย เอกจิต สวา่งอารมย์ 5,000.00           นาย เอกจิต สวา่งอารมย์ 5,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020326 28-02-2021

951
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูล รายการ คุยใหคิ้ด  (มค.-กค.
64)

65,000.00           5,000.00             -                     นาย เอกจิต สวา่งอารมย์ 5,000.00           นาย เอกจิต สวา่งอารมย์ 5,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020327 28-02-2021

952
ค่าผูจ้ดัหาเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย รายการ คุย
ใหคิ้ด  (มค.-กค.64)

65,000.00           5,000.00             -                     นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 5,000.00           นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 5,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020328 28-02-2021

953
ค่าแต่งหนา้-ท าผม รายการ คุยใหคิ้ด  (มค.-กค.
64)

39,000.00           3,000.00             -                     นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00           นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020329 28-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

954 ค่าแต่งหนา้-ท าผม รายการ คุยใหคิ้ด 3,000.00             3,000.00             -                     นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00           นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020330 28-02-2021

955 ค่าจดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ คุยใหคิ้ด 5,000.00             5,000.00             -                     นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 5,000.00           นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 5,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020331 28-02-2021

956 แต่งหนา้ท าผม รายการอารักษ ์Around 6,000.00             6,000.00             คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 6,000.00           คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 6,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020332 28-02-2021

957
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ ติวเขม้ ม.1  
(เร่งด่วน)

5,000.00             2,500.00             -                     นางสาวดนภคั บุญทนาวงศ์ 2,500.00           นางสาวดนภคั บุญทนาวงศ์ 2,500.00              เร่งด่วน PO2021020333 28-02-2021

958
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ หอ้งเรียนติวเขม้
 ม.1 (ไตรมาส 1-2/64)

15,000.00           5,000.00             -                     นางสาวดนภคั บุญทนาวงศ์ 5,000.00           นางสาวดนภคั บุญทนาวงศ์ 5,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020334 28-02-2021

959 ค่าผูด้  าเนินรายการ  คุยใหคิ้ด  (มค.-กค.64) 520,000.00         40,000.00           520,000.00         นาย วีระ ธีระภทัรานนท์ 40,000.00         นาย วีระ ธีระภทัรานนท์ 40,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020335 28-02-2021

960 ค่าผูด้  าเนินรายการ  คุยใหคิ้ด  (มค.-กค.64) 390,000.00         30,000.00           310,000.00         นายวิสุทธ์ิ  คมวชัรพงศ์ 30,000.00         นายวิสุทธ์ิ  คมวชัรพงศ์ 30,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020336 28-02-2021

961 ค่าผูด้  าเนินรายการ  คุยใหคิ้ด  (มค.-กค.64) 520,000.00         40,000.00           520,000.00         นาย สุทธิชยั  แซ่หยุน่ 40,000.00         นาย สุทธิชยั  แซ่หยุน่ 40,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020337 28-02-2021

962 ค่าผูด้  าเนินรายการ คุยใหคิ้ด 30,000.00           30,000.00           -                     นายวิสุทธ์ิ  คมวชัรพงศ์ 30,000.00         นายวิสุทธ์ิ  คมวชัรพงศ์ 30,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020338 28-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

963 ค่าผูด้  าเนินรายการ คุยใหคิ้ด 40,000.00           40,000.00           -                     นาย วีระ ธีระภทัรานนท์ 40,000.00         นาย วีระ ธีระภทัรานนท์ 40,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020339 28-02-2021

964 ค่าผูด้  าเนินรายการ คุยใหคิ้ด 40,000.00           40,000.00           -                     นาย สุทธิชยั  แซ่หยุน่ 40,000.00         นาย สุทธิชยั  แซ่หยุน่ 40,000.00            เร่งด่วน PO2021020340 28-02-2021

965
ค่าผูด้  าเนินรายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 
1-2/64

1,071,000.00      743,000.45         1,071,000.00      บริษทั ออเรนจ ์ฟีท จ ากดั 743,000.45       บริษทั ออเรนจ ์ฟีท จ ากดั 743,000.45          เร่งด่วน PO2021020341 25-02-2021

966 ค่าจา้งตดัต่อ รายการวนัใหม่วาไตร้ี 727,600.00         
บริษทั ฟลูเฮา้ส์ โปรดกัชัน่
แอนดอี์ดิท จ ากดั

727,600.00       
บริษทั ฟลูเฮา้ส์ โปรดกัชัน่
แอนดอี์ดิท จ ากดั

727,600.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020342 25-02-2021

967 ค่าลิขสิทธ์ิรายการ ภาพยนตร์สารคดี 4,000,000.00      4,000,000.00      4,000,000.00      
บริษทั มูฟว่ีส์ แมท็เทอร์ 
จ  ากดั

4,000,000.00    
บริษทั มูฟว่ีส์ แมท็เทอร์ 
จ  ากดั

4,000,000.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020343 25-02-2021

968
ค่าผลิตฉาก/ติดตั้งและร้ือถอนฉาก รายการ คุย
ใหคิ้ด

700,000.00         700,000.00         700,000.00         บริษทั แมสอพั จ  ากดั 700,000.00       บริษทั แมสอพั จ  ากดั 700,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020344 24-02-2021

969 ค่าเช่าสตู อุปกรณ์ เจา้หนา้ท่ีรายการคุยใหคิ้ด 1,361,040.00      
บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์
บรอดแคซท ์เซอร์วิส จ ากดั

1,361,040.00    
บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์
บรอดแคซท ์เซอร์วิส จ ากดั

1,361,040.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020345 19-02-2021

970
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและจดัหาผูร่้วมรายการ 
หอ้งเรียนติวเขม้ ม.4

129,000.00         33,000.00           129,000.00         น.ส. พิมพภ์ทัร ชูตระกูล 33,000.00         น.ส. พิมพภ์ทัร ชูตระกูล 33,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020346 28-02-2021

971
ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลและจดัหาผูร่้วม รายการ 
หอ้งเรียนติวเขม้ ม.4

129,000.00         33,000.00           129,000.00         น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 33,000.00         น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 33,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020347 28-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

972
ค่าผูก้  ากบัและควบคุมตดัต่อรายการ หอ้ง
โรียนติวเขม้ ม.4

172,000.00         44,000.00           172,000.00         น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 44,000.00         น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 44,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020348 28-02-2021

973
ค่าเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา
 รายการ หอ้งเรียนติวเขม้ ม.4

150,500.00         38,500.00           150,500.00         นายศรายทุธ อนัหนองกุง 38,500.00         นายศรายทุธ อนัหนองกุง 38,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020349 28-02-2021

974
ค่าเจา้หนา้ท่ีสร้างสรรคร์ายการและเขียนบท 
รายการ หอ้งเรียนติวเขม้ ม.4

150,500.00         38,500.00           150,500.00         นายชฏิล  ยนืยิ่ง 38,500.00         นายชฏิล  ยนืยิ่ง 38,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020350 28-02-2021

975
ค่าจดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ คนสู้โรค
  ไตรมาส 1-2/64

193,500.00         3,000.00             193,500.00         นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 3,000.00           นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 3,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020351 28-02-2021

976 สร้างสรรคก์ารถ่ายภาพรายการคนสู้โรค 12,000.00           ศุภฤกษ ์  ใบทอง 12,000.00         ศุภฤกษ ์  ใบทอง 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020352 28-02-2021

977
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ คนสู้โรค  ไตร
มาส 1-2/64

192,000.00         3,000.00             192,000.00         นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00           นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020353 28-02-2021

978 ค่าผูด้  าเนินรายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 774,000.00         12,000.00           774,000.00         น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกุล 12,000.00         น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกุล 12,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020354 28-02-2021

979
ค่าเจา้หนา้ท่ีเขียนบทข่าวภาษาองักฤษและ
เปิด-ปิดหนา้ รายการ Have A News Day 
(เร่งด่วน)

42,000.00           42,000.00           -                     เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 42,000.00         เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 42,000.00            เร่งด่วน PO2021020355 28-02-2021

980
ขออนุมติัจา้งผลิตรายการหอ้งข่าวไทยพีบีเอส 
ไตรมาส 1-2 /2564

1,943,925.36      50,000.00           1,300,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00         
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020356 05-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

981
ขออนุมติัจา้งผลิตรายการหอ้งข่าวไทยพีบีเอส 
ไตรมาส 1-2 /2564

1,943,925.36      50,000.00           1,300,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00         
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020357 12-02-2021

982
ขออนุมติัจา้งผลิตรายการหอ้งข่าวไทยพีบีเอส 
ไตรมาส 1-2 /2564

1,943,925.36      50,000.00           1,300,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00         
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020358 19-02-2021

983
ขออนุมติัจา้งผลิตรายการหอ้งข่าวไทยพีบีเอส 
ไตรมาส 1-2 /2564

1,943,925.36      50,000.00           1,300,000.00      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00         
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020359 26-02-2021

984
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ หอ้งเรียนติว
เขม้ ม.4

774,000.00         54,000.00           774,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 54,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 54,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020360 22-02-2021

985
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ หอ้งเรียนติว
เขม้ ม.4

774,000.00         18,000.00           774,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 18,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 18,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020361 23-02-2021

986
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ หอ้งเรียนติว
เขม้ ม.4

774,000.00         18,000.00           774,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 18,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 18,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020362 24-02-2021

987
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ หอ้งเรียนติว
เขม้ ม.4

774,000.00         54,000.00           774,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 54,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 54,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020363 25-02-2021

988
ขออนุมติัใชง้บด าเนินการจา้งเจา้หนา้ท่ี
เคล่ือนยา้ยฉาก รายการสารพนัลัน่ทุ่ง กรณี
เร่งด่วน

8,000.00             8,000.00             -                     นายอนุชา  สุจิรธนกูล 8,000.00           นายอนุชา  สุจิรธนกูล 8,000.00              เร่งด่วน PO2021020364 25-02-2021

989
ค่าแต่งหนา้-ท าผม รายการ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
(เร่งด่วน)

2,500.00             2,500.00             -                     นายมารุต เนียมทว้ม 2,500.00           นายมารุต เนียมทว้ม 2,500.00              เร่งด่วน PO2021020365 28-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

990
ค่าจดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ วนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์(เร่งด่วน)

2,000.00             2,000.00             -                     อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 2,000.00           อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 2,000.00              เร่งด่วน PO2021020366 28-02-2021

991
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ หอ้งเรียนติวเขม้
 ม.4

36,000.00           6,000.00             -                     นางสาวศศิธร มาพบสุข 6,000.00           นางสาวศศิธร มาพบสุข 6,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020367 28-02-2021

992
ค่าผูด้  าเนินรายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 
1-2/64

384,000.00         36,000.00           384,000.00         น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 36,000.00         น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 36,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020368 28-02-2021

993
ค่าผูด้  าเนินรายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 
1-2/64

120,000.00         18,000.00           120,000.00         น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 18,000.00         น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 18,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020369 28-02-2021

994
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 
1-2/64

116,100.00         2,700.00             116,100.00         น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,700.00           น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020382 28-02-2021

995 ค่าพนกังานขบัรถ 1 คน ตั้งแต่ เดือน มค- มีค.64 67,410.00           20,972.00           67,410.00           
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

20,972.00         
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

20,972.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020384 10-02-2021

996
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 
1-2/64

116,100.00         2,700.00             116,100.00         นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 2,700.00           นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 2,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020385 28-02-2021

997
จดัจา้งผลิตรายการ News Beeps by 
ThaiPBSWorld (เร่งด่วน)

837,000.00         93,000.01           837,000.00         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01            เร่งด่วน PO2021020386 02-02-2021

998
จดัจา้งผลิตรายการ News Beeps by 
ThaiPBSWorld (เร่งด่วน)

837,000.00         93,000.01           837,000.00         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01            เร่งด่วน PO2021020387 08-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

999
จดัจา้งผลิตรายการ News Beeps by 
ThaiPBSWorld (เร่งด่วน)

837,000.00         93,000.01           837,000.00         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01            เร่งด่วน PO2021020388 15-02-2021

1000
จดัจา้งผลิตรายการ News Beeps by 
ThaiPBSWorld (เร่งด่วน)

837,000.00         93,000.01           837,000.00         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01            เร่งด่วน PO2021020389 22-02-2021

1001
ขออนุมติัใชง้บด าเนินการเช่าไฟพร้อม
เจา้หนา้ท่ี  รายการสารพนัลัน่ทุ่ง กรณีเร่งด่วน

625,950.00         347,750.00         625,950.00         อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 347,750.00       
อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์
ซาวด์

347,750.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020390 25-02-2021

1002
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตร
มาส 1-2/64

316,800.00         2,400.00             316,800.00         น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,400.00           น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020370 28-02-2021

1003
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตร
มาส 1-2/64

316,800.00         2,400.00             316,800.00         นางกนัยา  แซ่อ่ึง 2,400.00           นางกนัยา  แซ่อ่ึง 2,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020371 28-02-2021

1004
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตร
มาส 1-2/64

316,800.00         7,200.00             316,800.00         นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 7,200.00           นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 7,200.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020372 28-02-2021

1005
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตร
มาส 1-2/64

316,800.00         4,800.00             316,800.00         นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ุล 4,800.00           
นางสาวภริมา  วินิธา
สถิตยก์ุล

4,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020373 28-02-2021

1006
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตร
มาส 1-2/64

316,800.00         1,200.00             316,800.00         นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 1,200.00           นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 1,200.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020374 28-02-2021

1007
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตร
มาส 1-2/64

316,800.00         4,800.00             316,800.00         น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 4,800.00           
น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญั
ยนื

4,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020375 28-02-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1008
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตร
มาส 1-2/64

316,800.00         7,200.00             316,800.00         
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา
เจริญ

7,200.00           
นางสาวจุฑามาศ สุธน
วฒันาเจริญ

7,200.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020376 28-02-2021

1009
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรต้ี  ไตร
มาส 1-2/64

316,800.00         8,400.00             316,800.00         นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 8,400.00           นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 8,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020377 28-02-2021

1010
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 
1-2/64

116,100.00         900.00                116,100.00         นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ุล 900.00              
นางสาวภริมา  วินิธา
สถิตยก์ุล

900.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020378 28-02-2021

1011
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 
1-2/64

116,100.00         1,800.00             116,100.00         
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา
เจริญ

1,800.00           
นางสาวจุฑามาศ สุธน
วฒันาเจริญ

1,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020379 28-02-2021

1012
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 
1-2/64

116,100.00         1,800.00             116,100.00         น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 1,800.00           
น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญั
ยนื

1,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020380 28-02-2021

1013
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 
1-2/64

116,100.00         4,500.00             116,100.00         นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 4,500.00           นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 4,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021020381 28-02-2021

1014
ระบบเคร่ืองตดัต่อ Avid Media  Composer 
ฝ่ายตดัต่อรายการและ Play out

226,285.85         242,125.84         -                     
บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล 
เทค กรุ๊ป จ ากดั

242,125.84       
บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล 
เทค กรุ๊ป จ ากดั

242,125.84          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030001 01-03-2021

1015
ผูจ้ดัหาเส้ือผา้ผูป้ระกาศและพิธีกร ส านกัข่าว 
ประจ าปี 2564

2,808,000.05      บริษทั สเตป็ดีไซน์ จ  ากดั 2,808,000.05    บริษทั สเตป็ดีไซน์ จ  ากดั 2,808,000.05       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030004 01-03-2021

1016
ค่าผูช่้วยผูก้  ากบั รายการ Class one ทางฉนั-
ฝันเเธอ

234,000.00         234,000.00         234,000.00         นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 234,000.00       นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 234,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030006 01-03-2021

การจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนมนีาคม 2564



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1017
Social Engagement Tool & Report Analysis 
on Thai PBS

1,500,000.00      1,375,000.00      1,500,000.00      
บริษทั ไวซ์ไซท ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั

1,375,000.00    
บริษทั ไวซ์ไซท ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั

1,375,000.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030007 01-03-2021

1018 ค่าเช่าเคร่ือง Slow พร้อมเจา้หนา้ท่ี 1 ท่าน 32,710.28           35,000.00           -                     
บริษทั ไดนามิค บรอดคาส
ต้ิง ซิสเตม็ จ  ากดั

35,000.00         
บริษทั ไดนามิค บรอด
คาสต้ิง ซิสเตม็ จ  ากดั

35,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030008 02-03-2021

1019 ค่าผูจ้ดัท  าบริการค าบรรยายแทนเสียง CC 89,158.93           95,400.06           -                     
บริษทั ดานนัท ์เทเลวิชัน่ 
จ  ากดั

95,400.06         
บริษทั ดานนัท ์เทเลวิชัน่ 
จ  ากดั

95,400.06            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030009 02-03-2021

1020 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         9,700.00             581,400.00         นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ุล 9,700.00           
นางสาวภริมา  วินิธา
สถิตยก์ุล

9,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030010 01-03-2021

1021
ค่าอุปกรณ์กลอ้งพร้อมเจา้หนา้ท่ี (เช่า) รายการ
 Class one ทางฉนั-ฝันเเธอ

455,000.00         455,000.00         455,000.00         นาย ธีรภทัร ก๋าค  า 455,000.00       นาย ธีรภทัร ก๋าค  า 455,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030011 01-03-2021

1022
ค่าหอ้งตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ Class 
one ทางฉนั-ฝันเเธอ

325,000.00         325,000.00         325,000.00         นาย นพคุณ ทิพโกมุท 325,000.00       นาย นพคุณ ทิพโกมุท 325,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030012 01-03-2021

1023
ค่าเจา้หนา้ท่ีสร้างสรรคข์อ้มูลและประสานงาน
 รายการ Class one ทางฉนั-ฝันเเธอ

145,000.00         143,000.00         145,000.00         นาย ศุภชยั ทองศกัด์ิ 143,000.00       นาย ศุภชยั ทองศกัด์ิ 143,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030013 01-03-2021

1024 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         5,700.00             581,400.00         นางกนัยา  แซ่อ่ึง 5,700.00           นางกนัยา  แซ่อ่ึง 5,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030014 01-03-2021

1025 ค่าผูก้  ากบัรายการ Class one ทางฉนั-ฝันเเธอ 325,000.00         325,000.00         325,000.00         นายสิทธานต ์ฉลองธรรม 325,000.00       นายสิทธานต ์ฉลองธรรม 325,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030015 01-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1026 ค่าผูด้  าเนินรายการ วนัใหม่วาไรต้ี (เร่งด่วน) 8,000.00             8,000.00             -                     น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 8,000.00           น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 8,000.00              เร่งด่วน PO2021030016 02-03-2021

1027
ค่าเตรียมการผลิตและตรวจคุณภาพ รายการ
บุษบา

100,000.00         นาย เอก เอ่ียมช่ืน 100,000.00       นาย เอก เอ่ียมช่ืน 100,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030017 02-03-2021

1028
ตดัต่องาน VTR แถลงนโยบาย กนย. 
2564-2565

15,000.00           15,000.00           15,000.00           นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 15,000.00         นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 15,000.00            เร่งด่วน PO2021030019 03-03-2021

1029
License ระบบรักษาความปลอดภยั VM Server
 ปีท่ี2/3 เพ่ือประกอบการเบิกจ่าย

672,027.30         719,069.21         -                     บริษทั ซีนิธคอมพ ์จ ากดั 719,069.21       บริษทั ซีนิธคอมพ ์จ ากดั 719,069.21          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030020 03-03-2021

1030
ค่าเตรียมการผลิตและตรวจคุณภาพ รายการ
บุษบา

100,000.00         นาย ศุภชยั เสริมสุขเจริญชยั 100,000.00       นาย ศุภชยั เสริมสุขเจริญชยั 100,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030021 03-03-2021

1031
จดัหาบริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตอาคาร
ส านกังานใหญ่ ส.ส.ท. ส าหรับส่ือออนไลน์ 
(Facebook)

300,000.00         299,999.95         300,000.00         
บริษทั ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต จ  ากดั

299,999.95       
บริษทั ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต จ  ากดั

299,999.95          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030022 03-03-2021

1032 งานเพ่ิมระบบไฟ ภายนอกอาคาร ศูนยข์อนแก่น 72,819.84           72,819.85           72,819.84           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ศิริชยั 
ขอนแก่น

72,819.85         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ศิริชยั 
ขอนแก่น

72,819.85            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030023 03-03-2021

1033
จดัหาแบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานี
อุบลราชธานีและสถานีสกลนคร

27,820.00           27,820.00           27,820.00           บริษทั แกนกลาง จ ากดั 27,820.00         บริษทั แกนกลาง จ ากดั 27,820.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030024 03-03-2021

1034
จดัหาเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 48000 BTU 
สถานีอาคารใบหยก 2

100,000.00         100,000.00         100,000.00         หจก.ยเูน่ียนเปอร์เฟคท์ 100,000.00       หจก.ยเูน่ียนเปอร์เฟคท์ 100,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030025 03-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1035 เช่ารถตู ้10 คนั รถเก๋ง 2 คนั เดือน มค.- เมย.64 1,501,338.40      1,501,338.40      1,501,338.40      
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

1,501,338.40    
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

1,501,338.40       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030026 03-03-2021

1036
ค่าขอ้มูล/บทประพนัธ์ และ บทละครโทรทศัน์ 
เปราะบาง The Series Based on True Story

1,337,500.00      1,070,000.00      1,337,500.00      
หจก. เตียว สมานฉนัท์
สตูดิโอ

1,070,000.00    
หจก. เตียว สมานฉนัท์
สตูดิโอ

1,070,000.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030027 03-03-2021

1037 โครงการผลิตรายการ Active Talk 784,000.00         580,000.00         784,000.00         
บริษทั ซี แอนด ์เอส แอส
ซิสต ์จ  ากดั

580,000.00       
บริษทั ซี แอนด ์เอส แอส
ซิสต ์จ  ากดั

580,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030028 03-03-2021

1038
โครงการจา้งเช่าใชแ้ละบ ารุงรักษาระบบ
รายงานผลขอ้มูลสถิติเวบ็ไซตท่ี์อยูภ่ายใต ้แบ
รนดไ์ทยพีบีเอส (Thai P

963,000.00         240,750.00         963,000.00         บริษทั บลิชเทค จ ากดั 240,750.00       บริษทั บลิชเทค จ ากดั 240,750.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030029 04-03-2021

1039 ค่าผูเ้ช่ียวชาญการออกก าลงักาย รายการ ข.ขยบั 180,000.00         180,000.00         180,000.00         น.ส พิมพอ์ร โมกขะสมิต 180,000.00       น.ส พิมพอ์ร โมกขะสมิต 180,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030031 04-03-2021

1040
ผูค้วบคุมการผลิต โครงการประกวด
ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีท่ี 6

170,000.00         170,000.00         170,000.00         น.ส เจนจิรา ปัญญาเจนจดั 170,000.00       น.ส เจนจิรา ปัญญาเจนจดั 170,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030032 04-03-2021

1041
ส าหรับใชง้านฝ่ายเน้ือหาวาระพิเศษ ส านกั
สร้างสรรคเ์น้ือหา

15,738.00           16,839.66           -                     
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

16,839.66         
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

16,839.66            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030034 01-03-2021

1042
โครงการจา้งเช่าใชแ้ละบ ารุงรักษาระบบ
รายงานผลขอ้มูลสถิติเวบ็ไซตท่ี์อยูภ่ายใต ้แบ
รนดไ์ทยพีบีเอส (Thai P

963,000.00         722,250.00         963,000.00         บริษทั บลิชเทค จ ากดั 722,250.00       บริษทั บลิชเทค จ ากดั 722,250.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030035 05-03-2021

1043 น ้ายาละลายเมือกในถาดน ้าทิ้ง 23,005.00           23,005.00           23,005.00           
บริษทั นิวคลีน เคมีคอล 
จ ากดั

23,005.00         
บริษทั นิวคลีน เคมีคอล 
จ ากดั

23,005.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030037 05-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1044 ซ้ือเคร่ืองเขียน 403.00                385.70                -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

385.70              
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

385.70                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030039 05-03-2021

1045
ค่าใชพ้ื้นท่ีเพ่ือติดตั้งอาคารเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
สนง.บริการลูกคา้สมุทรสงคราม ม.ค.-มี.ค. 
2564

27,000.00           28,890.00           -                     
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ
 จ  ากดั (มหาชน)

28,890.00         
บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน)

28,890.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030040 05-03-2021

1046
ค่าใชพ้ื้นท่ีเพ่ือติดตั้งอาคารเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
สนง.บริการลูกคา้หล่มสักฯ ม.ค.-มี.ค. 2564

14,400.00           15,408.00           -                     
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ
 จ  ากดั (มหาชน)

15,408.00         
บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน)

15,408.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030041 05-03-2021

1047 ผูช่้วยช่างภาพ 153,000.00         นายกฤษชาติ กลัพตัร์ 153,000.00       นายกฤษชาติ กลัพตัร์ 153,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030043 05-03-2021

1048 ขออนุมติัซ่อม ระบบ FIRE ALARM 11,021.00           11,021.00           11,021.00           
บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง
 จ  ากดั (มหาชน)

11,021.00         
บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน)

11,021.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030044 05-03-2021

1049
จดัหา GPS module ของเคร่ืองส่งสัญญาณ
โทรทศัน์ ยี่หอ้ Tredess สถานีหนองบวัแดง 2

49,787.10           49,787.10           49,787.10           
บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิ
เคชัน่ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน)

49,787.10         
บริษทั แพลนเน็ต คอม
มิวนิเคชัน่ เอเชีย จ  ากดั 
(มหาชน)

49,787.10            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030045 05-03-2021

1050
จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบ ารุงหมอ้แปลง
ไฟฟ้า สถานีอุบลราชธานี

8,915.24             8,915.24             8,915.24             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8,915.24           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8,915.24              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030046 05-03-2021

1051
จดัหาคอมเพรสเคร่ืองปรับอากาศ สถานี
มุกดาหาร

13,161.00           13,161.00           13,161.00           บริษทั แกนกลาง จ ากดั 13,161.00         บริษทั แกนกลาง จ ากดั 13,161.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030047 05-03-2021

1052
จดัจา้งบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต ่า 
สถานีฯ อาคารใบหยก 2

40,400.00           40,400.00           40,400.00           การไฟฟ้านครหลวง 40,400.00         การไฟฟ้านครหลวง 40,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030048 05-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1053 ซ่อมรถ ทะเบียน ฒว-3286 13,410.31           12,533.00           13,410.31           
บริษทั เอเซอร์วิส อะไหล่
ยนต ์จ  ากดั

12,533.00         
บริษทั เอเซอร์วิส อะไหล่
ยนต ์จ  ากดั

12,533.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030049 08-03-2021

1054 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         7,700.00             581,400.00         นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 7,700.00           นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 7,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030050 04-03-2021

1055 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         6,000.00             581,400.00         
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา
เจริญ

6,000.00           
นางสาวจุฑามาศ สุธน
วฒันาเจริญ

6,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030051 04-03-2021

1056 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         4,000.00             581,400.00         นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,000.00           นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030052 04-03-2021

1057 วสัดุอุปกรณ์ส านกังาน 9,489.11             
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

9,489.11           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

9,489.11              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030053 08-03-2021

1058 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         17,100.00           581,400.00         นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 17,100.00         นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 17,100.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030054 04-03-2021

1059 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         11,700.00           581,400.00         น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 11,700.00         น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 11,700.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030055 04-03-2021

1060 วสัดุอุปกรณ์ส านกังาน 1,992.51             
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

1,992.51           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

1,992.51              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030056 08-03-2021

1061 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         10,000.00           581,400.00         นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 10,000.00         นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 10,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030057 04-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1062 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         5,400.00             581,400.00         นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ุล 5,400.00           
นางสาวภริมา  วินิธา
สถิตยก์ุล

5,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030058 04-03-2021

1063 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         7,400.00             581,400.00         น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 7,400.00           
น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญั
ยนื

7,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030059 04-03-2021

1064 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 1-2/2564 581,400.00         6,000.00             581,400.00         คุณศศิธร จ านงคจ์นัทร์ 6,000.00           คุณศศิธร จ านงคจ์นัทร์ 6,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030060 04-03-2021

1065 เปล่ียน VSD และค่าติดตั้ง 78,110.00           
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

78,110.00         
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

78,110.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030061 08-03-2021

1066
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ คุยใหคิ้ด  
(มค.-กค.64)

39,000.00           3,000.00             -                     นาย อคัรวิทย ์ณะศรี 3,000.00           นาย อคัรวิทย ์ณะศรี 3,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030062 04-03-2021

1067
ผูผ้ลิตBackpack Journalist มี.ค.-มิ.ย. 64 ภา
นุพฒัน์

40,000.00           40,000.00           -                     นาย ภาณุพฒัน์  บุญร่ืน 40,000.00         นาย ภาณุพฒัน์  บุญร่ืน 40,000.00            เร่งด่วน PO2021030063 04-03-2021

1068
ผูผ้ลิตBackpack Journalist มี.ค.-มิ.ย. 64 
ภทัศิรินทร์

40,000.00           40,000.00           -                     น.ส. ภทัศิรินทร์  กล่ินจนัทร์ 40,000.00         
น.ส. ภทัศิรินทร์  กล่ิน
จนัทร์

40,000.00            เร่งด่วน PO2021030064 04-03-2021

1069 ผูผ้ลิตBackpack Journalist มี.ค.-มิ.ย. 64 กีรติ 20,000.00           20,000.00           -                     น.ส. กีรติ  วฒิุสกุลชยั 20,000.00         น.ส. กีรติ  วฒิุสกุลชยั 20,000.00            เร่งด่วน PO2021030065 04-03-2021

1070
จดัหาอุปกรณ์ส่วนควบ TOVs Current Counter
 ของอุปกรณ์ป้องกนัไฟกระโชกทดแทน
ของเดิม ส.กาญจนบุรี

4,280.00             4,280.00             4,280.00             บริษทั สตาบิล จ ากดั 4,280.00           บริษทั สตาบิล จ ากดั 4,280.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030066 08-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1071 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 2,000.00             2,000.00             -                     นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 2,000.00           นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 2,000.00              เร่งด่วน PO2021030067 08-03-2021

1072
ขออนุมติัใชง้บและด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองเสียง
เคล่ือนท่ี  กรณีจ าเป็นเร่งด่วน

20,940.00           22,405.80           -                     บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 22,405.80         บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 22,405.80            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030068 08-03-2021

1073
ค่าพิธีกร Hoop Takraw Super Match by Thai 
PBS ปี 64 กทม. (สนาม 2)

8,000.00             8,000.00             -                     นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00           นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030071 03-03-2021

1074
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วง
สถานการณ์ COVID-19 (1-15 ก.พ. 64)

27,000.00           27,000.00           -                     นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 27,000.00         นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 27,000.00            เร่งด่วน PO2021030072 09-03-2021

1075
ค่าผลิตรายการ วนัน้ี กินอะไรดีนะ ไตรมาส 
2/2564

500,000.00         500,000.09         500,000.00         บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 500,000.09       บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 500,000.09          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030073 08-03-2021

1076
ค่าพิธีกร Hoop Takraw Super Match by Thai 
PBS ปี 64 กทม. (สนาม 1-3)

24,000.00           24,000.00           -                     นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 24,000.00         นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 24,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030074 03-03-2021

1077
ค่าผลิตรายการ GUARDIAN 5 ผูพิ้ทกัษรั์กโลก
 ไตรมาส 2/2564

1,177,000.00      1,177,000.00      1,177,000.00      บริษทั พัน๊ อพั จ  ากดั 1,177,000.00    บริษทั พัน๊ อพั จ  ากดั 1,177,000.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030075 08-03-2021

1078
เพ่ือจา้งเจา้หนา้ท่ีดูแลร้านคา้ของท่ีระลึก
ThaiPBS Shop

18,000.00           18,000.00           18,000.00           น.ส. พิมพสุ์ภคั วิลาศ 18,000.00         น.ส. พิมพสุ์ภคั วิลาศ 18,000.00            เร่งด่วน PO2021030076 09-03-2021

1079 กระดาษเช็ดมือ Scoot 72,760.00           72,760.00           72,760.00           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เบอเดน
ซพัพลาย

72,760.00         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เบอเดน
ซพัพลาย

72,760.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030077 09-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1080 กระดาษช าระจมัโบโรล2ชั้นยาว300 58,315.00           58,315.00           58,315.00           บริษทั ลอฟต้ี คลีน จ ากดั 58,315.00         บริษทั ลอฟต้ี คลีน จ ากดั 58,315.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030078 09-03-2021

1081 จดัจา้งท ากราฟิกและตดัต่อส่ือออนไลน์ เร่งด่วน 18,000.00           18,000.00           -                     นายปกรณ์ ศิริพร 18,000.00         นายปกรณ์ ศิริพร 18,000.00            เร่งด่วน PO2021030079 09-03-2021

1082 ค่าเช่าเคร่องถ่ายเอกสาร 1/64 146,777.64         
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั

146,777.64       
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย)
 จ  ากดั

146,777.64          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030080 09-03-2021

1083
ค่าพิธีกร Hoop Takraw Super Match by Thai 
PBS ปี 64 กทม. (สนาม 1, 3)

16,000.00           16,000.00           -                     น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 16,000.00         น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 16,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030081 10-03-2021

1084
จดัหาเคร่ืองฉีดน ้าแรงสูง ทดแทนของเดิม 
ศูนยวิ์ศวกรรมขอนแก่น

6,409.30             6,409.30             6,409.30             บริษทั แกนกลาง จ ากดั 6,409.30           บริษทั แกนกลาง จ ากดั 6,409.30              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030082 10-03-2021

1085
ค่าจดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ  Sports 
Cast กีฬาทา้สนุก

65,000.00           55,000.00           -                     น.ส. เพญ็ประภา สิริวลัยภ์กัดี 55,000.00         
น.ส. เพญ็ประภา สิริวลัย์
ภกัดี

55,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030083 10-03-2021

1086
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วง
สถานการณ์ COVID-19 (16-28 ก.พ. 64)

14,000.00           14,000.00           -                     นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 14,000.00         นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 14,000.00            เร่งด่วน PO2021030084 10-03-2021

1087
ค่าแต่งหนา้-ท าผม รายการ  Sports Cast กีฬา
ทา้สนุก

39,000.00           33,000.00           -                     คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 33,000.00         คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 33,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030085 10-03-2021

1088
ค่าเจา้หนา้ท่ีสร้างสรรคแ์ละจดัท าขอ้มูล 
รายการ  Sports Cast กีฬาทา้สนุก

39,000.00           33,000.00           -                     น.ส.วนัวิสา  นุ่มนวล 33,000.00         น.ส.วนัวิสา  นุ่มนวล 33,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030086 10-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1089
ขออนุมติัจดัจา้งงานบ ารุงรักษา Kitchen hood 
exhaust system ของ canteen

69,550.00           69,550.00           69,550.00           
บริษทั เทอร์โก เซอร์วิส 
จ ากดั

69,550.00         
บริษทั เทอร์โก เซอร์วิส 
จ ากดั

69,550.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030087 10-03-2021

1090
ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์สุขาภิบาลท่ีตอ้ง
ใชใ้นงานวิศวกรรม

8,506.50             8,506.50             8,506.50             บริษทั แกนกลาง จ ากดั 8,506.50           บริษทั แกนกลาง จ ากดั 8,506.50              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030088 10-03-2021

1091
ค่าเช่า Internet ส่วนกลาง เพ่ือประกอบการ
เบิกจ่าย ปีท่ี2/3

1,716,000.00      1,836,120.00      -                     
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์
ปอเรชัน่ จ  ากดั

1,836,120.00    
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

1,836,120.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030089 10-03-2021

1092
ค่าเช่า Internet ส่วนกลาง เพ่ือประกอบการ
เบิกจ่าย ปีท่ี2/3

1,612,149.60      1,725,000.07      -                     
บริษทั ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต จ  ากดั

1,725,000.07    
บริษทั ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต จ  ากดั

1,725,000.07       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030090 10-03-2021

1093
ขออนุญาตใชสิ้ทธิเผยแพร่ละครโทรทศัน์ เร่ือง
 โหมโรง

350,000.00         350,000.00         350,000.00         นายอิทธิสุนทร วิชยัลกัษณ์ 350,000.00       นายอิทธิสุนทร วิชยัลกัษณ์ 350,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030091 05-03-2021

1094
ค่าบริการCloud Computing เดือน ม.ค. 64 
(ค่าบริการส่วนเกิน)

203,822.16         218,089.71         -                     
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้
 เซ็นเตอร์ จ  ากดั

218,089.71       
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต 
ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ  ากดั

218,089.71          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030092 10-03-2021

1095
เพ่ือผลิตงานแปลและท า Subtitle ภาษาองักฤษ
รายการส่งประกวด

28,000.00           29,960.00           -                     บริษทั ศศิพฒัน์ จ  ากดั 29,960.00         บริษทั ศศิพฒัน์ จ  ากดั 29,960.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030093 10-03-2021

1096
ขออนุมติัใชง้บและด าเนินการจดัจา้งผลิต  
รายการ ฟังเสียงประเทศไทย

3,000,000.00      2,600,000.03      3,000,000.00      บริษทั เอม็ดี มีเดีย จ  ากดั 2,600,000.03    บริษทั เอม็ดี มีเดีย จ  ากดั 2,600,000.03       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030094 10-03-2021

1097
ค่าใชบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวก ของ กปส.
 จ  านวน 4 สถานี ประจ าเดือน มกราคม - 
มีนาคม 2564

171,612.00         183,624.84         -                     
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน
รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)

183,624.84       
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน
รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)

183,624.84          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030095 10-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1098
ค่าใชบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวก ของ บม
จ.อสมท จ านวน 40 สถานี ประจ าเดือน 
มกราคม-มีนาคม 2564

3,997,614.00      4,277,446.98      -                     บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 4,277,446.98    
บริษทั อสมท จ ากดั 
(มหาชน)

4,277,446.98       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030096 10-03-2021

1099
ผูจ้ดัท  าค  าบรรยายแทนเสียง CC (Closed 
Captions) ละคร 14 วนั ฉนั(ไม)่เปล่ียน

50,400.00           50,400.00           -                     น.ส.ชนญัภคั ทวีมา 50,400.00         น.ส.ชนญัภคั ทวีมา 50,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030097 10-03-2021

1100
ค่าใชบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวก ของ บม
จ.อสมท จ านวน 4 สถานี ประจ าเดือน 
มกราคม-มีนาคม 2564

858,574.23         918,674.43         -                     บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 918,674.43       
บริษทั อสมท จ ากดั 
(มหาชน)

918,674.43          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030098 10-03-2021

1101
ค่าใชบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวก ของ กปส.
 จ  านวน 15 สถานี ประจ าเดือน มกราคม - 
มีนาคม 2564

1,508,493.00      1,614,087.51      -                     
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน
รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)

1,614,087.51    
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน
รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)

1,614,087.51       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030099 10-03-2021

1102
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท 
ประจ าเดือน มกราคม 2564

164,299.26         175,800.21         -                     บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 175,800.21       
บริษทั อสมท จ ากดั 
(มหาชน)

175,800.21          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030100 10-03-2021

1103
ค่าใชบ้ริการวงจรส่ือสารระบบเช่ือมโยง
สัญญาณโทรทศัน์และขอ้มูลผา่น IP Network 
(ม.ค.-มี.ค.2564)

2,453,271.00      2,624,999.97      -                     
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ
 จ  ากดั (มหาชน)

2,624,999.97    
บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน)

2,624,999.97       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030101 10-03-2021

1104 ค่าเช่าท่ีดิน สถานีภูเวียง จ.ขอนแก่น ปีท่ี 5 60,000.00           60,000.00           60,000.00           นาง ดวงจนัทร์ นาสมใจ 60,000.00         นาง ดวงจนัทร์ นาสมใจ 60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030102 10-03-2021

1105
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท จ านวน 4 
สถานี ประจ าเดือน มกราคม 2564

74,312.22           79,514.08           -                     บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 79,514.08         
บริษทั อสมท จ ากดั 
(มหาชน)

79,514.08            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030103 10-03-2021

1106
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ กปส. จ านวน 15 สถานี
 ประจ าเดือน มกราคม 2564

86,262.00           92,300.34           -                     
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน
รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)

92,300.34         
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน
รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)

92,300.34            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030104 10-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1107 ค่าผลิตรายการ สะเทือนไทย ไตรมาส 2/2564 2,519,796.50      2,519,796.50      2,519,796.50      บริษทั บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ  ากดั 2,519,796.50    
บริษทั บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย 
จ  ากดั

2,519,796.50       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030105 10-03-2021

1108
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ จ  านวน 507 เคร่ือง ปีท่ี 3/3 
เพ่ือเบิกจ่าย

3,942,180.00      4,218,132.60      -                     บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 4,218,132.60    บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 4,218,132.60       

หน่วนงานของรัฐ เชิญชวน
ผูป้ระกอบการทัว่ไป ท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขเขา้ยื่น
ซอง

PO2021030106 10-03-2021

1109
ค่าผลิตรายการ KIDs พิซิต CODE  ไตรมาส 
2/2564

1,946,913.15      1,946,913.15      1,946,913.15      บริษทั พัน๊ อพั จ  ากดั 1,946,913.15    บริษทั พัน๊ อพั จ  ากดั 1,946,913.15       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030107 10-03-2021

1110
จดัหา IP Phone และอุปกรณ์ส่วนควบ 
ทดแทนของเดิม

29,104.00           29,104.00           29,104.00           
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จ  ากดั

29,104.00         
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จ  ากดั

29,104.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030109 10-03-2021

1111
ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีตอ้งใชใ้น
งานวิศวกรรม

34,668.00           34,668.00           34,668.00           บริษทั แกนกลาง จ ากดั 34,668.00         บริษทั แกนกลาง จ ากดั 34,668.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030110 10-03-2021

1112
ค่าท าของท่ีระลึก  กระเป๋าเป้ รายการ Cool 
CRU

46,000.00           49,220.00           -                     บริษทั พราวด ์พรีเม่ียม จ ากดั 49,220.00         
บริษทั พราวด ์พรีเม่ียม 
จ ากดั

49,220.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030112 10-03-2021

1113 ค่าผูด้  าเนินรายการ  Sports Cast กีฬาทา้สนุก 195,000.00         165,000.00         195,000.00         
นาย ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญ
สกุล

165,000.00       
นาย ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญ
สกุล

165,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030113 11-03-2021

1114 ค่าผูด้  าเนินรายการ  Sports Cast กีฬาทา้สนุก 130,000.00         110,000.00         130,000.00         นายสุวฒัน์   กล่ินเกษร 110,000.00       นายสุวฒัน์   กล่ินเกษร 110,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030114 11-03-2021

1115
ค่าผูช่้วยผูก้  ากบั รายการ  Sports Cast กีฬาทา้
สนุก

195,000.00         165,000.00         195,000.00         น.ส อรุณศรี ค  าคูบอน 165,000.00       น.ส อรุณศรี ค  าคูบอน 165,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030115 11-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1116
ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจา้หนา้ท่ี  รายการ  
Sports Cast กีฬาทา้สนุก

351,000.00         297,000.06         351,000.00         
บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชัน่
 จ  ากดั

297,000.06       
บริษทั พรีโพรโพส ครี
เอชัน่ จ  ากดั

297,000.06          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030116 11-03-2021

1117 ค่าเช่าท่ีดิน สถานีแม่อาย จ.เชียงใหม่ ปีท่ี 5 80,000.00           80,000.00           80,000.00           นาย ธวชัชยั บุษดี 80,000.00         นาย ธวชัชยั บุษดี 80,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030117 11-03-2021

1118
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี  รายการ  Sports Cast
 กีฬาทา้สนุก

324,798.50         274,829.50         324,798.50         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อพั 
สตูดิโอ โปรดกัชัน่

274,829.50       
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อพั 
สตูดิโอ โปรดกัชัน่

274,829.50          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030118 11-03-2021

1119 ค่าผูก้  ากบั รายการ  Sports Cast กีฬาทา้สนุก 260,000.00         220,000.00         260,000.00         นายธนพิชญ ์ค  าศรี 220,000.00       นายธนพิชญ ์ค  าศรี 220,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030119 11-03-2021

1120 เพ่ือเป็นค่าผลิตอุปกรณ์ของท่ีระลึกส าหรับเด็ก 67,000.00           71,690.00           -                     บริษทั คิดดีเซีย จ  ากดั 71,690.00         บริษทั คิดดีเซีย จ  ากดั 71,690.00            เร่งด่วน PO2021030120 11-03-2021

1121 ค่าเช่ารถยนต์ 693,360.00         
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

693,360.00       
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

693,360.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030121 11-03-2021

1122 เช่ารถตูพ้ร้อมคนขบั 2 คนั มค.-ธค.64 1,170,087.80      1,000,664.00      1,170,087.80      
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

1,000,664.00    
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

1,000,664.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030122 11-03-2021

1123 เพ่ือใชง้านภายในส านกัตรวจสอบภายใน 1,430.00             1,530.10             -                     บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จ ากดั 1,530.10           
บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส 
จ ากดั

1,530.10              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030124 11-03-2021

1124 เพ่ือใชง้านภายในส านกัตรวจสอบภายใน 4,460.72             4,078.40             -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

4,078.40           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

4,078.40              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030125 11-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1125
จดัหาคคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ ส.ชุม
แพ

9,300.00             9,300.00             9,300.00             
หา้งหุ้นส่วนจ ากดัแฮปป้ีแอร์
 แอนด ์เซอร์วิส 2556

9,300.00           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดัแฮปป้ี
แอร์ แอนด ์เซอร์วิส 2556

9,300.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030126 11-03-2021

1126 เคร่ืองเขียนเดือน มี.ค.64 ดา้นผลิตรายการ 3,704.00             2,396.90             -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

2,396.90           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

2,396.90              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030127 11-03-2021

1127
ซ่อมรถทะเบียน วภ-4421 รหสักิจกรรม 
64-B06.045

8,733.34             8,162.00             8,733.34             
บริษทั เอเซอร์วิส อะไหล่
ยนต ์จ  ากดั

8,162.00           
บริษทั เอเซอร์วิส อะไหล่
ยนต ์จ  ากดั

8,162.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030128 11-03-2021

1128 ค่าลิขสิทธ์ิรายการต่างประเทศ 141,840.00         KT Media Services 141,840.00       KT Media Services 141,840.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030129 05-03-2021

1129 หมึกพิมพเ์คร่ืองปร้ิน 3,969.70             3,969.70             3,969.70             บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 3,969.70           บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 3,969.70              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030130 12-03-2021

1130 ซ้ือ พรบ. รถยนต ์8 คนั 10,382.21           10,382.21           10,382.21           
บริษทั บางกอกสหประ
กนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

10,382.21         
บริษทั บางกอกสหประ
กนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

10,382.21            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030131 12-03-2021

1131 โครงการพฒันาภาวะผูน้ าและทกัษะการโคช้ 235,400.00         235,400.00         235,400.00         
บริษทั ไดอะลอ็ค ลีดเดอร์
ชิพ จ ากดั

235,400.00       
บริษทั ไดอะลอ็ค ลีดเดอร์
ชิพ จ ากดั

235,400.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030132 12-03-2021

1132 ค่าเช่าระบบ Video Sharing (Grabyo) 102,701.04         600.00                -                     Grabyo Pte Ltd 600.00              Grabyo Pte Ltd 600.00                 เร่งด่วน PO2021030133 12-03-2021

1133 Power Supply 69,122.00           บริษทั อิมเมจิเนชัน่ จ  ากดั 69,122.00         บริษทั อิมเมจิเนชัน่ จ  ากดั 69,122.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030134 12-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1134
จดัจา้งซ่อมบ ารุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า สถานีฯ
 ระนอง

23,968.00           23,968.00           23,968.00           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 23,968.00         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 23,968.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030135 12-03-2021

1135
จดัาแบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ส าหรับศูนย์
วิศวกรรมสุโขทยัและสถานีลูกข่าย

53,200.00           53,200.06           53,200.00           ส.ฮวดหลีแบตเตอร่ี 53,200.06         ส.ฮวดหลีแบตเตอร่ี 53,200.06            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030136 12-03-2021

1136 อุปกรณ์ในหอ้งอาหาร 12,128.45           12,128.45           12,128.45           
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์
เซอร์วิส จ ากดั

12,128.45         
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์
เซอร์วิส จ ากดั

12,128.45            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030137 12-03-2021

1137 ของใชอุ้ปกรณ์ส านกังาน 4,290.00             4,590.30             -                     บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จ ากดั 4,590.30           
บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส 
จ ากดั

4,590.30              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030138 12-03-2021

1138
จดัหากระดาษครอบแกว้น ้า Cup Sleeve เพ่ือ
ใชป้ระชาสัมพนัธ์ Sticker Line ในองคก์ร

18,297.00           18,297.00           18,297.00           บริษทั พราวด ์พรีเม่ียม จ ากดั 18,297.00         
บริษทั พราวด ์พรีเม่ียม 
จ ากดั

18,297.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030139 15-03-2021

1139 จา้งช่างแต่งหนา้เหมาจ่าย ภาพน่ิง จ  านวน 1 วนั 3,000.00             3,000.00             3,000.00             นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00           นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00              เร่งด่วน PO2021030140 10-03-2021

1140
เพ่ือจดัจา้งช่างแต่งหนา้ท าผม งานถ่ายภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

6,000.00             4,000.00             -                     คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 4,000.00           คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 4,000.00              เร่งด่วน PO2021030141 08-03-2021

1141 จดัจา้งล่ามภาษามือ 26,000.00           500.00                500.00                นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 500.00              นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 500.00                 เร่งด่วน PO2021030142 11-03-2021

1142 จดัจา้งล่ามภาษามือ 26,000.00           500.00                500.00                น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 500.00              น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 500.00                 เร่งด่วน PO2021030143 11-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1143 จดัจา้งล่ามภาษามือ 26,000.00           1,000.00             500.00                
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา
เจริญ

1,000.00           
นางสาวจุฑามาศ สุธน
วฒันาเจริญ

1,000.00              เร่งด่วน PO2021030144 11-03-2021

1144 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 3,000.00             3,000.00             -                     นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 3,000.00           นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธุ์ 3,000.00              เร่งด่วน PO2021030145 15-03-2021

1145 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 1,000.00             1,000.00             -                     นางกนัยา  แซ่อ่ึง 1,000.00           นางกนัยา  แซ่อ่ึง 1,000.00              เร่งด่วน PO2021030146 15-03-2021

1146 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 2,000.00             2,000.00             -                     
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา
เจริญ

2,000.00           
นางสาวจุฑามาศ สุธน
วฒันาเจริญ

2,000.00              เร่งด่วน PO2021030147 15-03-2021

1147 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 2,000.00             2,000.00             -                     นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,000.00           นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,000.00              เร่งด่วน PO2021030148 15-03-2021

1148 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 1,000.00             1,000.00             -                     น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,000.00           น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,000.00              เร่งด่วน PO2021030149 15-03-2021

1149 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 1,000.00             1,000.00             -                     นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ุล 1,000.00           
นางสาวภริมา  วินิธา
สถิตยก์ุล

1,000.00              เร่งด่วน PO2021030150 15-03-2021

1150 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 1,000.00             1,000.00             -                     นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 1,000.00           นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 1,000.00              เร่งด่วน PO2021030151 15-03-2021

1151 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 1,000.00             1,000.00             -                     นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 1,000.00           นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 1,000.00              เร่งด่วน PO2021030152 15-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1152 ใชภ้ายในส านกังาน 19,900.00           21,293.00           -                     
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ จ  ากดั

21,293.00         
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ 
จ  ากดั

21,293.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030153 15-03-2021

1153
จา้งช่างภาพและตดัต่อส่ือโครงการ Thai PBS 
Academy Talk (ช้ินท่ี 1)

20,000.00           20,000.00           20,000.00           น.ส. อทิตยา สมมาตร 20,000.00         น.ส. อทิตยา สมมาตร 20,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030154 15-03-2021

1154
จดัหา BATTERY BACKUP FOR Base 
Station HI-MOTION

2,500.00             2,675.00             -                     
บริษทั นิว เจนเนอร์เรชัน่ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

2,675.00           
บริษทั นิว เจนเนอร์เรชัน่ 
เทคโนโลยี่ จ  ากดั

2,675.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030155 15-03-2021

1155
ค่ากรอบทีวีและกรอบตู ้Kiosk ผลิตจากฟิว
เจอร์บอร์ด

14,059.80           14,059.80           14,059.80           ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 14,059.80         ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 14,059.80            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030157 15-03-2021

1156
จดัจา้งตรวจสอบและบ ารุงรักษาหมอ้แปลง
ไฟฟ้า สถานีฯ มุกดาหาร

3,210.00             3,210.00             3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030158 15-03-2021

1157
ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์หลอดไฟท่ีตอ้งใช้
ในงานวิศวกรรม

65,644.50           34,507.50           65,644.50           บริษทั เอสทาลกัซ์ จ  ากดั 34,507.50         บริษทั เอสทาลกัซ์ จ  ากดั 34,507.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030159 15-03-2021

1158
ขออนุมติังานฉีดพน้ ฆ่าเช้ือ COVID - 19 
ประจ าปี 2564

1,969,977.00      1,641,647.50      1,969,977.00      
บริษทั บางกอกแปซิฟิก 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

1,641,647.50    
บริษทั บางกอกแปซิฟิก 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

1,641,647.50       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030160 15-03-2021

1159 ส าหรับงานประชุม 23,743.30           23,743.30           23,743.30           
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์
เซอร์วิส จ ากดั

23,743.30         
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์
เซอร์วิส จ ากดั

23,743.30            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030161 15-03-2021

1160
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวฒิุกร  จนัทร์มณี (เดือน 
มกราคม 2564)

300.00                300.00                -                     นาย วฒิุกร จนัทร์มณี 300.00              นาย วฒิุกร จนัทร์มณี 300.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030162 15-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1161
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ ์ เกษรบวั (เดือน 
มกราคม 2564)

2,100.00             2,100.00             -                     นาย วีรพงศ ์เกษรบวั 2,100.00           นาย วีรพงศ ์เกษรบวั 2,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030163 15-03-2021

1162
ขออนุมติัจดัซ้ือเคมีส าหรับลา้ง Aluminium Fin
 Coil

11,770.00           11,770.00           11,770.00           บริษทั วิศวกรรมเคมี จ  ากดั 11,770.00         บริษทั วิศวกรรมเคมี จ  ากดั 11,770.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030164 15-03-2021

1163
ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษฏ์ิ  ค  าทวี (เดือน
 มกราคม 2564)

600.00                600.00                -                     นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค  าทวี 600.00              นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค  าทวี 600.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030165 15-03-2021

1164
ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพช็ร (เดือน 
มกราคม 2564)

2,100.00             2,100.00             -                     นาย สมาน ศรีเพช็ร 2,100.00           นาย สมาน ศรีเพช็ร 2,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030166 15-03-2021

1165
ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากยเ์งินตรา (เดือน 
มกราคม 2564)

1,800.00             1,800.00             -                     นาย นภา วากยเ์งินตรา 1,800.00           นาย นภา วากยเ์งินตรา 1,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030167 15-03-2021

1166
ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลทั  รัตนพนงั (เดือน 
มกราคม 2564)

2,100.00             2,100.00             -                     นาย ชลทั รัตนพนงั 2,100.00           นาย ชลทั รัตนพนงั 2,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030168 15-03-2021

1167
ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชยั  แสงฝาก (เดือน 
มกราคม 2564)

900.00                900.00                -                     นาย เอกชยั แสงฝาก 900.00              นาย เอกชยั แสงฝาก 900.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030169 15-03-2021

1168
ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพนัธุ์ (เดือน 
มกราคม 2564)

300.00                300.00                -                     นาย นพคุณ จีนะพนัธุ์ 300.00              นาย นพคุณ จีนะพนัธุ์ 300.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030170 15-03-2021

1169
ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กลัยาณมิตร 
(เดือน มกราคม 2564)

1,500.00             1,500.00             -                     นาย สุทาธรรม กลัยาณมิตร 1,500.00           นาย สุทาธรรม กลัยาณมิตร 1,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030171 15-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1170
ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญพ์งษ ์ ปล้ืมเยน็ (เดือน
 มกราคม 2564)

300.00                300.00                -                     นาย พิชญพ์งษ ์ปล้ืมเยน็ 300.00              นาย พิชญพ์งษ ์ปล้ืมเยน็ 300.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030172 15-03-2021

1171
ค่าบริการอ่ืนๆ นายรณเดช  วรสิงห์ (เดือน 
มกราคม 2564)

900.00                900.00                -                     นาย รณเดช วรสิงห์ 900.00              นาย รณเดช วรสิงห์ 900.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030173 15-03-2021

1172
ค่าบริการอ่ืนๆ นายอบัดุลยล์า  โสฬส (เดือน 
มกราคม 2564)

300.00                300.00                -                     นาย อบัดุลยล์า โสฬส 300.00              นาย อบัดุลยล์า โสฬส 300.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030174 15-03-2021

1173
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต ์ จนัทร์ฉาย (เดือน 
มกราคม 2564)

600.00                600.00                -                     นาย วสันต ์จนัทร์ฉาย 600.00              นาย วสันต ์จนัทร์ฉาย 600.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030175 15-03-2021

1174
ค่าบริการอ่ืนๆ นายวฒันา  อมิธิดาจรูญ (เดือน 
มกราคม 2564)

1,800.00             1,800.00             -                     นาย วฒันา อมิธิดาจรูญ 1,800.00           นาย วฒันา อมิธิดาจรูญ 1,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030176 15-03-2021

1175
จดัหาวสัดุส้ินเปลือง และเคร่ืองเขียน 
ประจ าเดือนมีนาคม. 2564

4,855.00             4,612.21             -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

4,612.21           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

4,612.21              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030177 16-03-2021

1176
ค่าบริการอ่ืนๆ นายระมดั  นอ้ยหมอ (เดือน 
ธนัวาคม 2563)

300.00                300.00                -                     นาย ระมดั นอ้ยหมอ 300.00              นาย ระมดั นอ้ยหมอ 300.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030178 16-03-2021

1177
ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวฒัน์  ต๋าแบน (เดือน 
ธนัวาคม 2563)

2,240.00             2,240.00             -                     นาย นิวฒัน์ ต๋าแบน 2,240.00           นาย นิวฒัน์ ต๋าแบน 2,240.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030179 16-03-2021

1178 ค่าผลิตรายการ สังคม สนุกคิด ไตรมาส 2/2564 1,641,032.25      1,641,032.25      1,641,032.25      บริษทั พัน๊ อพั จ  ากดั 1,641,032.25    บริษทั พัน๊ อพั จ  ากดั 1,641,032.25       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030180 09-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1179
ค่าผูจ้ดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ ท่อง
โลกกวา้ง (กพ.-มิย 64)

89,600.00           16,000.00           -                     นายสิทธิชยั  ฟักบาง 16,000.00         นายสิทธิชยั  ฟักบาง 16,000.00            เร่งด่วน PO2021030181 16-03-2021

1180
ค่าผูด้  าเนินรายการ  วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
(เร่งด่วน)

10,000.00           10,000.00           -                     นายอนุรักษ ์ภูมิทรัพย์ 10,000.00         นายอนุรักษ ์ภูมิทรัพย์ 10,000.00            เร่งด่วน PO2021030182 16-03-2021

1181  ผูด้  าเนินรายการวนัใหม่ 36,000.00           นางภคันนัท ์ธนาศรม 36,000.00         นางภคันนัท ์ธนาศรม 36,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030183 16-03-2021

1182 วสัดุอุปกรณ์ส านกังาน 5,048.22             
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

5,048.22           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

5,048.22              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030184 16-03-2021

1183 คิดทนัข่าว ไตรมาส 2/2564 497,550.00         497,550.00         497,550.00         
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ
ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชัน่ 
จ  ากดั

497,550.00       
บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครี
เอทีฟแอนดส์ตราทีจิค
โซลูชัน่ จ  ากดั

497,550.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030185 15-03-2021

1184
จดัหาวสัดุส้ินเปลือง (ST-LC Patch Cord 
OS2/Jack 15A/Plug 15A)

6,085.00             6,510.95             -                     
บริษทั ดบับลิวซี แอนด ์เอม็
 กรุ๊ป จ ากดั

6,510.95           
บริษทั ดบับลิวซี แอนด ์
เอม็ กรุ๊ป จ ากดั

6,510.95              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030186 16-03-2021

1185
ค่าติดตั้งร้ือถอนโครงสร้างTruss,นัง่ร้าน ถทส.
 Hoop Takraw Super Match by Thai PBS ปี64
 กทม.(สนาม1-3)

90,000.00           96,300.00           -                     อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 96,300.00         
อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์
ซาวด์

96,300.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030187 16-03-2021

1186
ค่าผลิตงาน Vinly และค่าขนส่ง ถทส. Hoop 
Takraw Super Match by Thai PBS ปี 64 กทม.
 (สนาม 1-3)

7,500.00             8,025.00             -                     
บริษทัพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากดั

8,025.00           
บริษทัพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากดั

8,025.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030188 16-03-2021

1187
จดัจา้งผลิตรายการ News Beeps by 
ThaiPBSWorld (เร่งด่วน)

837,000.00         93,000.01           837,000.00         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01         บริษทั หา้ให ้จ  ากดั 93,000.01            เร่งด่วน PO2021030189 02-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1188 คิดคลบัส์ ชวนเท่ียว ไตรมาส 2/2564 (สกูป๊) 60,000.00           64,200.00           -                     
บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 
สองศูนยศ์ูนยห์ก จ ากดั

64,200.00         
บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ
 สองศูนยศ์ูนยห์ก จ ากดั

64,200.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030190 16-03-2021

1189 ค่าผลิตรายการ ครอบครัวเดียวกนั 8,600,000.00      8,600,000.02      8,600,000.00      
บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล
 มีเดีย จ  ากดั

8,600,000.02    
บริษทั เจ เอส แอล โก
ลบอล มีเดีย จ  ากดั

8,600,000.02       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030191 16-03-2021

1190
จดัหา RF Power Monitor สถานีทบัสะแก จ.
ประจวบคีรีขนัธ์ ทดแทนของเดิม

74,472.00           74,472.00           74,472.00           บริษทั อิมเมจิเนชัน่ จ  ากดั 74,472.00         บริษทั อิมเมจิเนชัน่ จ  ากดั 74,472.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030192 17-03-2021

1191 ขออนุมติัจดัจา้งงานซ่อมมอเตอร์ ขนาด 15 HP 11,235.00           11,235.00           11,235.00           
ประยรู แอร์คอนดิชัน่ แอนด ์
เซอร์วิส

11,235.00         
ประยรู แอร์คอนดิชัน่ 
แอนด ์เซอร์วิส

11,235.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030193 17-03-2021

1192 ขออนุมติัจดัจา้งงานซ่อมมอเตอร์ ขนาด 7.5 HP 13,375.00           13,375.00           13,375.00           
ประยรู แอร์คอนดิชัน่ แอนด ์
เซอร์วิส

13,375.00         
ประยรู แอร์คอนดิชัน่ 
แอนด ์เซอร์วิส

13,375.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030194 17-03-2021

1193 ค่าซ่อมแซม Fiber Optic Cable 200m 5,000.00             5,350.00             -                     
บริษทั มาสทรอน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

5,350.00           
บริษทั มาสทรอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั

5,350.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030195 17-03-2021

1194
ค่าบริการรวมสัญญาณและค่าบริการส่ง
สัญญาณโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ประจ าเดือน 
ก.พ. 2564

43,690.10           46,748.41           -                     บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 46,748.41         บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 46,748.41            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030196 17-03-2021

1195
จา้งผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา ไตร
มาส 2/2564

3,861,000.00      4,131,270.00      158,895.00         บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 4,131,270.00    บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 4,131,270.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030197 08-03-2021

1196 จา้งทีมผลิตรายการ2องศา ไตรมาส2/2564 1,930,500.00      2,065,635.00      158,895.00         บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 2,065,635.00    บริษทั เอนเจ้ิล โชว ์จ  ากดั 2,065,635.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030198 08-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1197 เส้ือHood ASEAN PBS 58,850.00           58,850.00           58,850.00           บริษทั ท็อดแอนดท์อม จ ากดั 58,850.00         
บริษทั ท็อดแอนดท์อม 
จ ากดั

58,850.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030199 17-03-2021

1198 ค่าผลิตรายการ คณิต Mission ไตรมาส 2/2564 1,908,773.00      1,908,773.00      1,908,773.00      บริษทั ทโมนไทย จ ากดั 1,908,773.00    บริษทั ทโมนไทย จ ากดั 1,908,773.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030200 29-03-2021

1199
ค่าผลิตรายการ JIGSAW ต่อพลงั Kids ไตร
มาส 2/2564 (ช่ืออาจมีการเปล่ียนแปลง)

1,769,031.00      1,769,031.00      1,769,031.00      
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

1,769,031.00    
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

1,769,031.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030201 24-03-2021

1200
ค่าผลิตรายการ ART BOX กล่องน้ีมีอะไร...? 
ไตรมาส 2/2564

500,000.00         500,000.09         500,000.00         บริษทั อาร์มาดิโล่  จ  ากดั 500,000.09       บริษทั อาร์มาดิโล่  จ  ากดั 500,000.09          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030202 15-03-2021

1201 สอนศิลป์ ไตรมาส 2/2564 2,712,450.00      2,712,450.00      2,712,450.00      บริษทั อาร์มาดิโล่  จ  ากดั 2,712,450.00    บริษทั อาร์มาดิโล่  จ  ากดั 2,712,450.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030203 16-03-2021

1202 ผูค้วบคุมการผลิตซิตคอมมนัน่ีท่ีรัก 260,000.00         นฤมล ศิษยป์ระเสริฐ 260,000.00       นฤมล ศิษยป์ระเสริฐ 260,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030204 03-03-2021

1203
เพ่ือด าเนินงานแปลและท า Subtitle C-Site App
 เพ่ือส่งประกวด

23,500.00           23,500.00           -                     ไพสิน ตน้ตระกูลสุข 23,500.00         ไพสิน ตน้ตระกูลสุข 23,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030205 17-03-2021

1204
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียม ประจ าเด่ือน 
ก.พ. 2564

1,334,807.65      1,428,244.19      -                     
บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน)

1,428,244.19    
บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน)

1,428,244.19       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030206 17-03-2021

1205 ค่าเจา้หนา้ท่ีขอ้มูล รายการ โฮมสคูล 2 45,000.00           30,000.00           -                     สุทธิศกัด์ิ ทัง่สุวรรณ 30,000.00         สุทธิศกัด์ิ ทัง่สุวรรณ 30,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030207 17-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1206 จดัซ้ืออุกรณ์ใชใ้นรายการเปิดบา้นไทยพีบีเอส 14,735.00           599.00                14,735.00           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

599.00              
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

599.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030208 17-03-2021

1207 เอก็ซ์เทอนอล HDD 12,925.60           
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ จ  ากดั

12,925.60         
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ 
จ  ากดั

12,925.60            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030209 17-03-2021

1208 คิดคลบัส์ ชวนเท่ียว ไตรมาส 2/2564 (สกูป๊) 60,000.00           64,200.00           -                     บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 64,200.00         บริษทั เมลโล่ ทรี จ  ากดั 64,200.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030211 18-03-2021

1209
ผูจ้ดัท  าค  าบรรยายแทนเสียง CC (Closed 
Captions) ละคร REUNION เรียนอยูน่ี่

86,400.00           86,400.00           -                     น.ส.ชนญัภคั ทวีมา 86,400.00         น.ส.ชนญัภคั ทวีมา 86,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030212 18-03-2021

1210
ค่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ท่ี (เช่า) รายการ 
อารักษ ์AROUND

180,000.00         50,000.03           180,000.00         
บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด ์
ฟิลม์

50,000.03         
บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์
 ฟิลม์

50,000.03            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030213 18-03-2021

1211 ค่าเช่าท่ีดิน สถานีภูซาง จ.พะเยา ปีท่ี 5 55,000.00           55,000.00           55,000.00           สหกรณ์นิคมเชียงค า จ  ากดั 55,000.00         สหกรณ์นิคมเชียงค า จ  ากดั 55,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030214 18-03-2021

1212
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.โทรคมนาคม
แห่งชาติ ส.เกาะพะงนั จ.สุราษฎร์ธานี 
ประจ าเดือน มกราคม 2564

2,979.09             3,187.63             -                     
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ
 จ  ากดั (มหาชน)

3,187.63           
บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน)

3,187.63              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030215 18-03-2021

1213
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.โทรคมนาคม
แห่งชาติ ส.เกาะพะงนั จ.สุราษฎร์ธานี 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2564

2,815.56             3,012.65             -                     
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ
 จ  ากดั (มหาชน)

3,012.65           
บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน)

3,012.65              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030216 18-03-2021

1214
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท จ านวน 4 
สถานี ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2564

73,396.74           78,534.51           -                     บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 78,534.51         
บริษทั อสมท จ ากดั 
(มหาชน)

78,534.51            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030217 18-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1215 ช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ Active Talk 85,500.00           85,500.00           85,500.00           น.ส. จุฑามาศ คุณะวฒันา 85,500.00         น.ส. จุฑามาศ คุณะวฒันา 85,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030218 18-03-2021

1216 ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00         -                     นาย กมล หอมกล่ิน 210,000.00       นาย กมล หอมกล่ิน 210,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030219 16-03-2021

1217 ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00         -                     นาย กฤษฎา กุลขวั 210,000.00       นาย กฤษฎา กุลขวั 210,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030220 16-03-2021

1218 ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00         -                     นาย กีรติ โชติรัตน์ 210,000.00       นาย กีรติ โชติรัตน์ 210,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030221 16-03-2021

1219 ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00         -                     นายพลรวฒัน์ ดวงเขม็ 210,000.00       นายพลรวฒัน์ ดวงเขม็ 210,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030222 16-03-2021

1220 ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00         -                     นายพงศเ์ผา่ อากาศสุภา 210,000.00       นายพงศเ์ผา่ อากาศสุภา 210,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030223 16-03-2021

1221 ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      140,000.00         -                     คุณยทุธพรหม  สมใจ 140,000.00       คุณยทุธพรหม  สมใจ 140,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030224 16-03-2021

1222 ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00         -                     นายลายสือ กงประโคน 210,000.00       นายลายสือ กงประโคน 210,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030225 16-03-2021

1223 ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00         -                     นายวิโรจน์ ชูวิชยั 210,000.00       นายวิโรจน์ ชูวิชยั 210,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030226 16-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1224 ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00         -                     นายปฏิญญา ปัญญายศ 210,000.00       นายปฏิญญา ปัญญายศ 210,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030227 16-03-2021

1225 งานซ่อมร่ัว อาคารศูนยภู์มิภาค จ.เชียงใหม่ 74,900.00           74,900.00           74,900.00           นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 74,900.00         นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 74,900.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030228 18-03-2021

1226
จดัหาแบตเตร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ศูนย์
วิศวกรรมแพร่ และสถานีลูกข่าย

28,248.00           28,248.00           28,248.00           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดัวทัธิกรกิจ
เจริญ

28,248.00         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดัวทัธิกร
กิจเจริญ

28,248.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030229 18-03-2021

1227
ขออนุมติัจดัซ้ือมาตรวดัน ้า ขนาด 4 น้ิว ประจ า
อาคาร A

29,104.00           29,104.00           29,104.00           บริษทั คิวเทค พลสั จ  ากดั 29,104.00         บริษทั คิวเทค พลสั จ  ากดั 29,104.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030230 18-03-2021

1228
ค่าตรวจสอบและซ่อมบ ารุงหมอ้แปลงไฟฟ้า 
สถานีฯ กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ

3,210.00             3,210.00             3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030231 18-03-2021

1229
จดัหาคอมเพรสเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์
วิศวกรรมสงขลา

5,243.00             5,243.00             5,243.00             
บริษทั นิว เค เค เอน็จิเนียร่ิง
 จ  ากดั

5,243.00           
บริษทั นิว เค เค เอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั

5,243.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030232 18-03-2021

1230 Columnist Decode ไตรมาสท่ี 2/2564  (นิศาชล) 13,500.00           13,500.00           -                     น.ส. นิศาชล  ค  าลือ 13,500.00         น.ส. นิศาชล  ค  าลือ 13,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030233 18-03-2021

1231
ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจา้หนา้ท่ี  รายการ  
Sports Cast กีฬาทา้สนุก

351,000.00         54,000.01           351,000.00         
บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชัน่
 จ  ากดั

54,000.01         
บริษทั พรีโพรโพส ครี
เอชัน่ จ  ากดั

54,000.01            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030235 16-03-2021

1232
ค่าช่างแต่หนา้-ท าผม รายการ HAVE A  
NEWS DAY

72,500.00           57,500.00           -                     ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 57,500.00         ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 57,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030236 19-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1233
ค่าช่างแต่หนา้-ท าผม รายการ HAVE A  
NEWS DAY

70,000.00           55,000.00           -                     วฒิุชยั อ่องลออ 55,000.00         วฒิุชยั อ่องลออ 55,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030237 19-03-2021

1234 ผูค้วบคุมและพฒันาบทละคร The Doctors 100,000.00         100,000.00         100,000.00         นางรัศมี เผา่เหลืองทอง 100,000.00       นางรัศมี เผา่เหลืองทอง 100,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030238 19-03-2021

1235
การจดัท าบริการเสียงบรรยายภาพ AD (Audio
 Description) ละครเร่ือง TEA BOX ชายชรา
กบัหมาบา้

59,200.00           59,200.00           -                     นายศิริมิตร ประพนัธ์ธุรกิจ 59,200.00         นายศิริมิตร ประพนัธ์ธุรกิจ 59,200.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030239 19-03-2021

1236 เพ่ือจ าหน่ายในร้านThai PBS Shop 30,000.00           32,100.00           30,000.00           บริษทั สเพียร์มาสเตอร์ จ  ากดั 32,100.00         
บริษทั สเพียร์มาสเตอร์ 
จ  ากดั

32,100.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030240 19-03-2021

1237 ลิขสิทธ์ิต่างประเทศ 13,500.00           
BBC Studios Distribution 
Limited

13,500.00         
BBC Studios Distribution 
Limited

13,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030242 17-03-2021

1238
ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานตีเส้นช่องจอด
รถจกัรยานยนต์

6,730.30             6,730.30             6,730.30             
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

6,730.30           
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

6,730.30              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030243 19-03-2021

1239 14,298,414.22    
บริษทั โตะ๊กลมโทรทศัน์ 
จ  ากดั

14,298,414.22  
บริษทั โตะ๊กลมโทรทศัน์ 
จ  ากดั

14,298,414.22     
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030244

1240
ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดดิส และอุปกรณ์ต่อพว่งเคร่ือ
งดัต่อ MACPRO

10,200.00           10,914.00           -                     บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 10,914.00         บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 10,914.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030245 19-03-2021

1241
ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดดิส และอุปกรณ์ต่อพว่งเคร่ือ
งดัต่อ MACPRO

3,710.00             3,969.70             -                     บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 3,969.70           บริษทั สหธุรกิจ จ  ากดั 3,969.70              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030246 19-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1242 ค่าผูด้  าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY 160,000.00         108,000.00         160,000.00         ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 108,000.00       ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 108,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030247 19-03-2021

1243 ค่าผูด้  าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY 366,000.00         201,000.00         366,000.00         เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 201,000.00       เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 201,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030248 19-03-2021

1244
ค่าจดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ HAVE 
A  NEWS DAY

180,000.00         135,000.00         180,000.00         อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 135,000.00       อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 135,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030249 19-03-2021

1245
ค่าจดัท าฉากและเฟอร์นิเจอร์  รายการ HAVE 
A  NEWS DAY

102,000.00         102,000.00         102,000.00         นายนิคม ยะรินทร์ 102,000.00       นายนิคม ยะรินทร์ 102,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030250 19-03-2021

1246 ค่าผูด้  าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY 160,000.00         120,000.00         160,000.00         หสัสยา อิสริยะเสรีกุล 120,000.00       หสัสยา อิสริยะเสรีกุล 120,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030251 19-03-2021

1247
ขออนุมติัใชง้บด าเนินการเช่าไฟพร้อม
เจา้หนา้ท่ี รายการสารพนัลัน่ทุ่ง กรณีเร่งด่วน

278,200.00         278,200.00         278,200.00         อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 278,200.00       
อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์
ซาวด์

278,200.00          เร่งด่วน PO2021030252 19-03-2021

1248 เร่งด่วน : ผลิตหมวกปักคลุมหนา้ปักโลโก้ 19,600.00           19,600.00           19,600.00           นายสิทธิ นนัทะมา 19,600.00         นายสิทธิ นนัทะมา 19,600.00            เร่งด่วน PO2021030253 22-03-2021

1249
งานเดินสายระบบกลอ้งวงจรปิด ภายนอก
อาคาร ศูนยภู์มิภาค จ.ขอนแก่น

257,494.00         257,494.00         257,494.00         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ศิริชยั 
ขอนแก่น

257,494.00       
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ศิริชยั 
ขอนแก่น

257,494.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030254 22-03-2021

1250
ค่าซ่อม Printer HP ฝ่ายพฒันาผลผลิตเน้ือหา 
และส านกัสร้างสรรคเ์น้ือหา

9,600.00             10,272.00           -                     
บริษทั โกลบอล 
คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ  ากดั

10,272.00         
บริษทั โกลบอล 
คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 
จ  ากดั

10,272.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030255 22-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1251
จดัหาอะไหล่ส าหรับเคร่ืองส่งสัญญาณ
โทรทศัน์ ยี่หอ้TREDESS

58,154.50           58,154.50           58,154.50           บริษทั โกลบสัท ์จ  ากดั 58,154.50         บริษทั โกลบสัท ์จ  ากดั 58,154.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030256 22-03-2021

1252
ผูเ้ขียนบทความ Website ThaiPBSKids (น.ส.
มาลินี ตระกูลทวีทรัพย)์ ไตรมาส 2/2564

50,000.00           50,000.00           -                     น.ส.มาลินี ตระกูลทวีทรัพย์ 50,000.00         น.ส.มาลินี ตระกูลทวีทรัพย์ 50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030257 22-03-2021

1253
ผูเ้ขียนบทความ Website ThaiPBSKids (น.ส.
ปวีณา คุณนาเมือง) ไตรมาส 2/2564

50,000.00           50,000.00           -                     น.ส.ปวีณา คุณนาเมือง 50,000.00         น.ส.ปวีณา คุณนาเมือง 50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030258 22-03-2021

1254 ผูจ้ดัท  าบทประพนัธ์ ณ ขณะเหงา 40,000.00           น.ส. จารุนนัท ์พนัธชาติ 40,000.00         น.ส. จารุนนัท ์พนัธชาติ 40,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030259 22-03-2021

1255
ค่าผูจ้ดัท  ากราฟฟิค รายการ Class one ทางฉนั-
ฝันเธอ

45,000.00           45,000.00           -                     นาย ธชัพงศ ์กุโบลา 45,000.00         นาย ธชัพงศ ์กุโบลา 45,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030260 22-03-2021

1256
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท จ านวน 40
 สถานี ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2564

158,284.65         169,364.58         -                     บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 169,364.58       
บริษทั อสมท จ ากดั 
(มหาชน)

169,364.58          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030261 22-03-2021

1257 ลิขสิทธ์ิต่างประเทศ 14,000.00           Harbour Rights Limited 14,000.00         Harbour Rights Limited 14,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030262 18-03-2021

1258 ลิขสิทธ์ิต่างประเทศ 750.00                Harbour Rights Limited 750.00              Harbour Rights Limited 750.00                 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030263 18-03-2021

1259
โครงการบ ารุงรักษาระบบ Editshare EFS200 
NAS Pre-ingest Storage พร้อมดว้ยระบบอ่ืนๆ

344,647.00         344,647.00         344,647.00         บริษทั ป่ินรังษี จ  ากดั 344,647.00       บริษทั ป่ินรังษี จ  ากดั 344,647.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030265 23-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1260
Kid Rangers ปฏิบติัการเด็กช่างคิด ไตรมาส 
2/2564

3,250,000.00      3,250,000.00      3,250,000.00      
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

3,250,000.00    
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

3,250,000.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030266 22-03-2021

1261 ส าหรับใชง้านดา้นเครือข่ายสารสนเทศ 2,600.00             2,782.00             -                     
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

2,782.00           
บริษทั ซิกส์ สมายล ์
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั

2,782.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030267 23-03-2021

1262 คิดวืทย ์ไตรมาส 2/2564 1,647,505.75      1,647,505.75      1,647,505.75      
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

1,647,505.75    
บริษทั บี อเมซซ่ิง เอด็ดูเท
นเมน้ท ์จ  ากดั

1,647,505.75       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030268 22-03-2021

1263
ค่าผูส้ร้างสรรคร์ายการและตดัต่อ รายการ 
หอ้งเรียนติวเขม้มธัยม

150,000.00         150,000.00         150,000.00         นางสาวบุษบง อุทุมมา 150,000.00       นางสาวบุษบง อุทุมมา 150,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030269 23-03-2021

1264 ของใชอุ้ปกรณ์ส านกังาน 3,240.00             2,700.06             -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

2,700.06           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

2,700.06              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030270 23-03-2021

1265
ค่าผูค้วบคุมการผลิต รายการ หอ้งเรียนติวเขม้
มธัยม

15,000.00           15,000.00           -                     นายศรายทุธ เพชรสัมฤทธ์ิ 15,000.00         นายศรายทุธ เพชรสัมฤทธ์ิ 15,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030271 23-03-2021

1266
ค่าผูต้รวจคุณภาพเน้ือหา รายการ หอ้งเรียนติว
เขม้มธัยม

60,000.00           60,000.00           -                     นาย อรรถพล อนนัตวรสกุล 60,000.00         
นาย อรรถพล อนนัตวร
สกุล

60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030272 23-03-2021

1267
ค่าผูค้วบคุมการผลิต รายการ หอ้งเรียนติวเขม้
มธัยม

80,000.00           80,000.00           -                     นางสาวสวนีย ์อุทุมมา 80,000.00         นางสาวสวนีย ์อุทุมมา 80,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030273 23-03-2021

1268 อุปกรณ์ส านกังาน ใชง้านศูนยก์ารเงิน 5,996.00             5,527.72             -                     
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

5,527.72           
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากดั

5,527.72              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030274 23-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1269
ค่าช่างแต่งหนา้-ท าผม รายการ หอ้งเรียนติว
เขม้มธัยม

17,500.00           7,500.00             -                     นางสาวดนภคั บุญทนาวงศ์ 7,500.00           นางสาวดนภคั บุญทนาวงศ์ 7,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030275 23-03-2021

1270 รายการทนัโลกกบัท่ีน่ีไทยพีบีเอส 1,430,000.02      
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

1,430,000.02    
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์
ชัน่ จ  ากดั

1,430,000.02       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030276 23-03-2021

1271 ส าหรับใชง้านฝ่ายไอที 1,999.00             2,022.30             -                     
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ จ  ากดั

2,022.30           
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ 
จ  ากดั

2,022.30              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030277 23-03-2021

1272
ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ 
โฮมสคูล 2

540,000.00         330,000.00         540,000.00         นายเฉลิมวฒิุ พนัธุ์ทรัพย์ 330,000.00       นายเฉลิมวฒิุ พนัธุ์ทรัพย์ 330,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030278 23-03-2021

1273
ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ 
โฮมสคูล 2

540,000.00         330,000.00         540,000.00         ภาวินท ์กิจโอสถ 330,000.00       ภาวินท ์กิจโอสถ 330,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030279 23-03-2021

1274 จดัหาระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 296,614.70         บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 296,614.70       บริษทั เทคฟอกซ์ จ  ากดั 296,614.70          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030280 23-03-2021

1275 ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ โฮมสคูล 2 570,000.00         430,000.26         570,000.00         
บริษทั เอกศิลป์ ครีเอชัน่ 
จ  ากดั

430,000.26       
บริษทั เอกศิลป์ ครีเอชัน่ 
จ  ากดั

430,000.26          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030281 23-03-2021

1276 ค่าเจา้หนา้ท่ีสร้างสรรคร์ายการ โฮมสคูล 2 570,000.00         430,000.00         570,000.00         นางสาว พิรดา จุรารักษพ์งศ์ 430,000.00       นางสาว พิรดา จุรารักษพ์งศ์ 430,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030282 23-03-2021

1277
ค่าผูผ้ลิตภาพยนตร์โทรทศัน์ TEA BOX ชาย
ชรากบัหมาบา้

150,000.00         150,000.00         150,000.00         บริษทั แบลค็ดอท จ ากดั 150,000.00       บริษทั แบลค็ดอท จ ากดั 150,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030283 23-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1278
ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีถ่ายท าคลิปและตดัต่อกราฟิก
ส่ือออนไลน์

180,000.00         180,000.00         -                     น.ส. พทัธิยา  ชูสวสัด์ิ 180,000.00       น.ส. พทัธิยา  ชูสวสัด์ิ 180,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030284 23-03-2021

1279
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 Online 
นราธิป(เพ่ิม)

10,000.00           10,000.00           -                     นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00         นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030285 08-03-2021

1280
จดัหาอุปกรณ์ดา้นสารสนเทศส าหรับใชง้าน
ฝ่ายตดัต่อรายการและ Play Out

34,580.00           37,000.60           -                     
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ จ  ากดั

37,000.60         
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 
โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ 
จ  ากดั

37,000.60            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030286 23-03-2021

1281
ผูผ้ลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 Online 
อนนทธ์วสั (เพ่ิม)

10,000.00           10,000.00           -                     อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 10,000.00         อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 10,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030287 08-03-2021

1282
ค่าบริหารจดัการและบริการดูแล YouTube 
Official Channel

214,000.00         214,000.00         214,000.00         บริษทั โมอินด้ี ดิจิตอล จ ากดั 214,000.00       
บริษทั โมอินด้ี ดิจิตอล 
จ ากดั

214,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030289 24-03-2021

1283
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ หอ้งเรียนติว
เขม้ ม.4

774,000.00         36,000.00           774,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 36,000.00         นายดนยั อมัพรดนยั 36,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030290 02-03-2021

1284
ค่าตอบแทนผูร่้วมรายการออนไลน์ (ลอ้มวง
ข่าว) ในวนัท่ี15 มี.ค. 64

1,500.00             1,500.00             -                     นางสาวจุฑาทิพ จูพฒันกุล 1,500.00           นางสาวจุฑาทิพ จูพฒันกุล 1,500.00              เร่งด่วน PO2021030292 24-03-2021

1285 ค่าผูจ้ดัท  าบริการเสียงบรรยายภาพ (AD) 451,400.00         451,400.00         451,400.00         นายศิริมิตร ประพนัธ์ธุรกิจ 451,400.00       นายศิริมิตร ประพนัธ์ธุรกิจ 451,400.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030293 24-03-2021

1286
ขออนุมติัจดัจา้งเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศหอ้ง 
Control Studio 2

35,096.00           35,096.00           35,096.00           
ประยรู แอร์คอนดิชัน่ แอนด ์
เซอร์วิส

35,096.00         
ประยรู แอร์คอนดิชัน่ 
แอนด ์เซอร์วิส

35,096.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030295 24-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1287
ค่าผลิตรายการ วิชาธรรมชาติ ไตรมาส 2/2564 
(ช่ืออาจมีการเปล่ียนแปลง)

1,544,800.00      1,534,800.00      1,544,800.00      ธนินทธ์ร  เกตบูรณะ 1,534,800.00    ธนินทธ์ร  เกตบูรณะ 1,534,800.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030296 24-03-2021

1288
ค่าผลิตรายการ หมอ้ขา้วหมอ้แกง ไตรมาส 
2/2564

3,099,148.00      3,099,148.00      3,099,148.00      
บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 
สองศูนยศ์ูนยห์ก จ ากดั

3,099,148.00    
บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ
 สองศูนยศ์ูนยห์ก จ ากดั

3,099,148.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030297 16-03-2021

1289 ค่าผลิตรายการ ซ้ือเก่ง 2,700,000.00      2,700,000.08      2,700,000.00      
บริษทั วนัน้ีวนัดี โปรดกัชัน่
 จ  ากดั

2,700,000.08    
บริษทั วนัน้ีวนัดี โปร
ดกัชัน่ จ  ากดั

2,700,000.08       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030298 24-03-2021

1290
ผูจ้ดัท  าบทภาพยนตร์โทรทศัน์วนัแม่แห่งชาติ 
ปี 2564

50,000.00           50,000.00           -                     นาย บุญญาวฒัน์  ธงทอง 50,000.00         นาย บุญญาวฒัน์  ธงทอง 50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030299 24-03-2021

1291 พิธีกร Hoop Takraw 8,000.00             นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00           นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030300 24-03-2021

1292 พิธีกร Hoop Takraw 8,000.00             นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 8,000.00           นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัด์ิ 8,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030301 24-03-2021

1293
ผูเ้ขียนบทความ Website ThaiPBSKids (น.ส.
เมริษา ยอดมณฑป) ไตรมาส 2/2564

30,000.00           30,000.00           -                     น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 30,000.00         น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 30,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030302 24-03-2021

1294
ผูเ้ขียนบทความ Website ThaiPBSKids (นาง
ญาธิป พิริยะพงศศ์กัด์ิ) ไตรมาส 2/2564

50,000.00           50,000.00           -                     นาง ญาธิป พิริยะพงศศ์กัด์ิ 50,000.00         นาง ญาธิป พิริยะพงศศ์กัด์ิ 50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030303 24-03-2021

1295
ผูเ้ขียนบทความ Website ThaiPBSKids (นาง
สรวงมณฑ ์สิทธิสมาน) ไตรมาส 2/2564

60,000.00           60,000.00           -                     นางสรวงมณฑ ์  สิทธิสมาน 60,000.00         
นางสรวงมณฑ ์  สิทธิ
สมาน

60,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030304 24-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1296
ผูเ้ขียนบทความ Website ThaiPBSKids (นาย
วรวฒิุ เชยประเสริฐ) ไตรมาส 2/2564

100,000.00         100,000.00         100,000.00         นาย วรวฒิุ เชยประเสริฐ 100,000.00       นาย วรวฒิุ เชยประเสริฐ 100,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030305 24-03-2021

1297
ผูเ้ขียนบทความ Website ThaiPBSKids (นาง
เสาวภา พรจินดารักษ)์ ไตรมาส 2/2564

100,000.00         100,000.00         100,000.00         นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 100,000.00       นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 100,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030306 24-03-2021

1298
ขออนุมติัใชง้บและด าเนินการจดัท าเคาน์เตอร์ 
รายการสถานีประชาชน  กรณีเร่งด่วน

35,000.00           34,000.00           -                     นายนิคม ยะรินทร์ 34,000.00         นายนิคม ยะรินทร์ 34,000.00            เร่งด่วน PO2021030307 25-03-2021

1299
ค่าทีมขอ้มูล/บทประพนัธ์/บทละครโทรทศัน์  
“The Doctors”

710,000.00         710,000.04         710,000.00         บริษทั ดีโอดู มลัติมีเดีย จ  ากดั 710,000.04       
บริษทั ดีโอดู มลัติมีเดีย 
จ  ากดั

710,000.04          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030308 25-03-2021

1300
ค่าผูด้  าเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season
 2)

130,000.00         40,000.00           130,000.00         คุณอธิวฒัน์ ธีรนิธิศนนัท์ 40,000.00         คุณอธิวฒัน์ ธีรนิธิศนนัท์ 40,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030309 25-03-2021

1301
ค่าผูด้  าเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season
 2)

130,000.00         50,000.00           130,000.00         หสัสยา อิสริยะเสรีกุล 50,000.00         หสัสยา อิสริยะเสรีกุล 50,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030310 25-03-2021

1302
ค่าแต่งหนา้-ท าผม รายการ โรงเรียนนานาช่าง 
(Season 2)

32,500.00           22,500.00           -                     นายมารุต เนียมทว้ม 22,500.00         นายมารุต เนียมทว้ม 22,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030311 25-03-2021

1303
ค่าผูเ้ขียนบท รายการ โรงเรียนนานาช่าง 
(Season 2)

117,000.00         81,000.00           117,000.00         นายพนัธ์ศกัด์ิ ล้ิมประเสริฐ 81,000.00         นายพนัธ์ศกัด์ิ ล้ิมประเสริฐ 81,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030312 25-03-2021

1304
ค่าผูจ้ดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รายการ 
โรงเรียนนานาช่าง (Season 2)

13,000.00           9,000.00             -                     อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 9,000.00           อมรศกัด์ิ รัศมีชยัศิลป์ 9,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030313 25-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1305
ค่าเจา้หนา้ท่ีสร้างสรรคแ์ละจดัท าขอ้มุล 
รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2)

91,000.00           63,000.00           -                     นางวชัรินทร์ คนัทะชา 63,000.00         นางวชัรินทร์ คนัทะชา 63,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030314 25-03-2021

1306
ค่าเจา้หนา้ท่ีวางแผนดูแลกองถ่าย รายการ 
โรงเรียนนานาช่าง (Season 2)

58,500.00           40,500.00           -                     นางสาวแพรตะวนั รักการ 40,500.00         นางสาวแพรตะวนั รักการ 40,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030315 25-03-2021

1307
ครีเอทีฟ (ฟรีแลนซ)์ น.ส.ณัฐนนัท ์สุขสบาย  
รายการคิดคลบัส์

67,500.00           67,500.00           -                     น.ส.ณัฐนนัท ์สุขสบาย 67,500.00         น.ส.ณัฐนนัท ์สุขสบาย 67,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030316 25-03-2021

1308 ค่าเช่าระบบ Video Sharing (Grabyo) 1,800.00             Grabyo Pte Ltd 1,800.00           Grabyo Pte Ltd 1,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030317 25-03-2021

1309
ขออนุมติัซ่อมฝ้า อาคารศูนยภู์มิภาค อ.
หาดใหญ่

19,000.00           19,000.00           19,000.00           
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 319 
วิศวกรรม

19,000.00         
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 319 
วิศวกรรม

19,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030318 25-03-2021

1310 หนงัสือฟังเสียงประเทศไทย 270,000.00         บริษทั กาแฟด า จ  ากดั 270,000.00       บริษทั กาแฟด า จ  ากดั 270,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030319 25-03-2021

1311 เพ่ือใชใ้นฝ่ายส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคม 1,787.50             1,912.63             -                     บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จ ากดั 1,912.63           
บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส 
จ ากดั

1,912.63              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030320 25-03-2021

1312
โครงการจา้งบ ารุงรักษาระบบเวบ็ไซต ์Thai 
PBS Podcast & Thai PBS Radio

171,000.12         170,999.90         171,000.12         บริษทั คลิกเน็กซ์ จ  ากดั 170,999.90       บริษทั คลิกเน็กซ์ จ  ากดั 170,999.90          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030321 25-03-2021

1313
ค่าผลิตรายการ นิทานต่ืนนอน  GRANDMA 
กบั จ  าไม ไตรมาส 2/2564

225,000.00         225,000.00         225,000.00         นายสุเมธ อบอุ่น 225,000.00       นายสุเมธ อบอุ่น 225,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030322 25-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1314
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารริโก ้17 เคร่ือง เดือน 
กุมภาพน้ธ์ 64

143,350.72         143,350.72         143,350.72         
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั

143,350.72       
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย)
 จ  ากดั

143,350.72          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030323 25-03-2021

1315 ผูด้  าเนินรายการคิดส์คลบั 84,000.00           ด.ช. อิทธิพทัธ์ เลก็อุทยัวรรณ 84,000.00         
ด.ช. อิทธิพทัธ์ เลก็
อุทยัวรรณ

84,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030324 25-03-2021

1316
ผูด้  าเนินรายการ นายกนัณ์ทรงพล อนนัตวฒิุ 
รายการคิดคลบัส์

96,000.00           66,000.00           -                     ด.ช. กนัณ์ทรงพล อนนัตวฒิุ 66,000.00         
ด.ช. กนัณ์ทรงพล อนนัต
วฒิุ

66,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030325 25-03-2021

1317
ผูด้  าเนินรายการ น.ส.ณัฐชลยั พฒัโนทยั 
รายการคิดคลบัส์

99,000.00           84,000.00           -                     น.ส.ณัฐชลยั พฒัโนทยั 84,000.00         น.ส.ณัฐชลยั พฒัโนทยั 84,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030326 25-03-2021

1318
ผูด้  าเนินรายการ ด.ญ.ณัฏฐณิชา แหล่งป่า 
รายการคิดคลบัส์

96,000.00           66,000.00           -                     ด.ญ.ณัฏฐณิชา แหล่งป่า 66,000.00         ด.ญ.ณัฏฐณิชา แหล่งป่า 66,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030327 25-03-2021

1319
เพ่ือผลิตวิดีทศัน์ ส่ือสารภาพลกัษณ์ ส.ส.ท. 
Thai PBS Stay with You

448,598.13         480,000.00         -                     
บริษทั เดอะสแตนดาร์ด 
จ ากดั

480,000.00       
บริษทั เดอะสแตนดาร์ด 
จ ากดั

480,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030328 25-03-2021

1320
ผูด้  าเนินรายการ ด.ช.สิริพงษ ์เล้ียงบุญเลิศชยั 
รายการคิดคลบัส์

10,000.00           6,000.00             -                     ด.ญ.พฒัน์ณิชา เอ้ือทวีพล 6,000.00           ด.ญ.พฒัน์ณิชา เอ้ือทวีพล 6,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030329 26-03-2021

1321
ผูด้  าเนินรายการ ด.ญ.พฒัน์ณิชา เอ้ือทวีพล 
รายการคิดคลบัส์

6,000.00             10,000.00           -                     ด.ช.สิริพงษ ์เล้ียงบุญเลิศชยั 10,000.00         ด.ช.สิริพงษ ์เล้ียงบุญเลิศชยั 10,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030330 26-03-2021

1322
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ โรงเรียน
นานาช่าง (Season 2)

156,000.00         108,000.00         156,000.00         นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 108,000.00       นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 108,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030331 26-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1323
ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจา้หนา้ท่ี รายการ 
โรงเรียนนานาช่าง (Season 2)

234,000.00         162,000.00         234,000.00         นายณัชนพ นากสุก 162,000.00       นายณัชนพ นากสุก 162,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030332 26-03-2021

1324
ค่าผูช่้วยผูก้  ากบัและสร้างสรรคร์ายการ 
โรงเรียนนานาช่าง (Season 2)

156,000.00         108,000.00         156,000.00         
นายพฒันสิญจน์ ภกัดีพลระ
ชยั

108,000.00       
นายพฒันสิญจน์ ภกัดีพล
ระชยั

108,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030333 26-03-2021

1325
ค่าผูก้  ากบัและสร้างสรรค ์รายการ โรงเรียน
นานาช่าง (Season 2)

260,000.00         180,000.00         260,000.00         นางสาว ชญัญพชัร์ ชิงชาญ 180,000.00       นางสาว ชญัญพชัร์ ชิงชาญ 180,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030334 26-03-2021

1326
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 2-3/2564 
รายการหอ้งสมุดหลงั

196,500.00         196,500.00         196,500.00         รัศมี มณีนิล 196,500.00       รัศมี มณีนิล 196,500.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030335 29-03-2021

1327 Gen Z Classical 19,500.00           นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 19,500.00         นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 19,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030336 29-03-2021

1328
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 2-3/2564 
รายการภูมิคุม้กนั

135,000.00         135,000.00         -                     นาย แกว้ กงัสดาลอ าไพ 135,000.00       นาย แกว้ กงัสดาลอ าไพ 135,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030337 29-03-2021

1329 เด็กรู้สู้ภยั 26,000.00           นาง ดาริน ก าเนิดรัตน์ 26,000.00         นาง ดาริน ก าเนิดรัตน์ 26,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030338 29-03-2021

1330 หลบมุม่อ่าน 39,000.00           นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 39,000.00         นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 39,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030339 29-03-2021

1331 ทนัส่ือ 19,500.00           นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 19,500.00         นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 19,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030340 29-03-2021



วงเงินอนุมติั วงเงินตามสัญญา รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคูส่ัญญา วงเงินตามสัญญา
เลขท่ีสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

วนัท่ีในสัง่ซ้ือ
สัง่จา้ง

ล าดบั ช่ืองาน/โครงการ

วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ราคากลาง

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

1332
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 2-3/2564 
รายการโรงหมอ

117,000.00         117,000.00         117,000.00         น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 117,000.00       น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 117,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030341 29-03-2021

1333 เท่ียวมีเร่ืองกบัหมอบญัชา 19,500.00           นายบญัชา พงษพ์าณิช 19,500.00         นายบญัชา พงษพ์าณิช 19,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030342 29-03-2021

1334
ผูด้  าเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั
 (บุคคลภายนอก) ประจ าไตรมาส 2/2564 
รายการKids Hour

130,000.00         130,000.00         130,000.00         นางสาว วรรญา  ไชยโย 130,000.00       นางสาว วรรญา  ไชยโย 130,000.00          
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงานและ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม

PO2021030343 29-03-2021


