
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางประจำป 2563 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563 

 

1. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป 2563  รวม  4,392 เร่ือง ดังนี ้

รายงานแผนการจัดซ้ือจัดจาง จำนวน (เรื่อง) งบประมาณ (บาท) 

สรุปรายการแผนการจัดซ้ือจัดจาง 4,392 1,978,872,391 

 

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 2563  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

วิธีจัดซ้ือจัดจาง จำนวนเรื่อง จัดซ้ือจริง (3) 
วิธีฉพาะเจาะจง 4307 1,100,065,004.93 

วิธีคัดเลือก 27 135,250,041.84 
วีธี e-bidding 58 257,698,167.37 

รวม 4392 1,493,013,214.14 
 

3. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2563 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
1. การจัดซื ้อจ ัดจางไมเปนไปตามแผน

ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานล าชา 
ส  ง ผ ล ก ร ะ ท บ ก ั บ ก า ร เ บ ิ ก จ  า ย
งบประมาณประจำป 

1. กำหนดระยะเวลามาตรฐานการจัดซื้อจัดจางในแตละวิธี
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. กำหนดใหแผนงานโครงการวงเงินตั้งแต 500,000 บาท 
ขึ้นไปตองไดรับอนุมัติ TOR กอนขึ้นปงบประมาณเพื่อให
หน วยงานสามารถจัดซ ื ้อจัดจ างจนถึงการเบ ิกจ าย
งบประมาณไดตั้งแตเดือน มกราคม เปนตนไป 

3. จัดทำโครงการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

2. การจัดทำขอกำหนดคุณลักษณะของ
อุปกรณ 
  1.1 ม ีความล าช าในการจ ัดทำขอ 
กำหนดคุณลักษณะ 
 1.2 ยังมีการระบุยี ่หองของสินคาเปน
ขอความในขอกำหนดคุณลักษณะ 

1. ใหทุกสำนักเรงรัดการจัดทำขอกำหนดคุณลักษณะ 
2. ใหผูเกี่ยวของทำความเขาใจในความตองการและกำหนด

คุณลักษณะอุปกรณใหเปดกวาง มิใชเปนการระบุเจาะจง
ยี่หอ 

3. ฝายพัสด ุและจ ัดหารายการจะดำเนินการจัดอบรม
ระเบียบที ่เก ี ่ยวของกับการกำหนดคุณลักษณะของ
อุปกรณ โดยขอความรวมมือผูท่ีเก่ียวของเขารวมอบรม  



ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
3. ระยะเวลาการสิ้นสุดสัญญา 

   ระยะเวลาของสัญญาในปจจุบันทุก
สัญญาถูกกำหนดใหสิ้นสุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม  จึงทำใหการจัดหา หรือการ
ตอสัญญาจะมีอยูในชวงเดือนธันวาคม
ในปริมาณท่ีมาก 

ควรกำหนดให ส ัญญาส ิ ้นสุดตามระยะเวลาระหว างป 
งบประมาณประจำปถัดไปที่ไดรับอนุมัติสามารถเริ ่มใชได
ประมาณตนเดือนธันวาคม สงผลการจัดซื้อจัดจางไมแลว
เสร็จทันภายในเดือนธันวาคม 

4. ผู ปฏิบัติงานที ่ไดรับมอบหมายใหเปน
คณะกรรมการตรวจร ับ ขาดความรู
ความชำนาญ เก่ียวกับการบริหารสัญญา 
และการตรวจรับงานตามขอกำหนดของ
สัญญา 

1. เผยแพรความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับการบริหารสัญญา
ข้ันตอนและมีวิธีการตรวจรับงาน เพ่ือใหการตรวจรับงาน
ไมเกิดปญญาขอผิดพลาด เปนไปตามขอกำหนดของ
สัญญา และการปฏิบัติงานของผู  เกี ่ยวของเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 

2. จัดอบรมใหความรูความเขาใจกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื ้อจัดจางตามวงเงินที ่ไดร ับมอบหมายเพื ่อให
สามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง ลดปญหาขอมูลพลาด 

 



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

1 ค่าอะไหล่โคมไฟ HMI 18000W 18,500.00             19,795.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีนี ดิจิตอล(ประเทศ

ไทย)จาํกดั
19,795.00              

บริษทั ซีนี ดิจิตอล(ประเทศ

ไทย)จาํกดั
19,795.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120120 19-12-2019

2 ค่าบริการ Video Sharing 2,874,492.60        71,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง Grabyo Pte Ltd 2,874,492.60         Grabyo Pte Ltd 71,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120121 19-12-2019

3 ของใชใ้นสาํนกังาน 28,000.00             29,960.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ลอฟตี�  คลีน จาํกดั 29,960.00              บริษทั ลอฟตี�  คลีน จาํกดั 29,960.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120130 20-12-2019

4 ผลิตBJ-ชยัวณัฎ ์เหมะรักษ์ 40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 40,000.00              นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120132 20-12-2019

5 ผลิตBJ-นราธิป ทองถนอม 40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 40,000.00              นายนราธิป ทองถนอม 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120133 20-12-2019

6 ผลิตBJ-อรวรรณ จิตรรัมย์ 40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 40,000.00              นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120134 20-12-2019

7 ผลิตBJ-รุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 40,000.00              นายรุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120135 20-12-2019

8 ผลิตBJonline - วิรดา แซ่ลิ�ม 20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรดา แซ่ลิ�ม 20,000.00              นางสาววิรดา แซ่ลิ�ม 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120136 20-12-2019

9 ผลิตBJonline- รัฐโรจน ์จิตรพนา 20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว รัฐโรจน ์ จิตรพนา 20,000.00              นางสาว รัฐโรจน ์ จิตรพนา 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120137 20-12-2019

10 ผลิตBJonline- ชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 20,000.00              นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120138 20-12-2019

รายงานผลการจดัซื�อจดัจา้งหรอืการจดัหาพสัด ุประจําปี 2563

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

11 ผลิตBJ-อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 40,000.00              อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120139 20-12-2019

12 ผลิตBJ-สายสุนีย ์ผวิอ่อนดี 40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายสุนีย ์ผวิอ่อนดี 40,000.00              น.ส.สายสุนีย ์ผวิอ่อนดี 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120140 20-12-2019

13
สัญญาใหบ้ริการทางการแพทย ์คลินิก

 ส.ส.ท. ปี 2563 - ปี 2565
780,000.00           780,000.00          780,000.00     เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
780,000.00            

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
780,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120141 20-12-2019

14
จดัหาโปรแกรม Adobe Creative 

Cloud for Enterprise All Apps ปี 63
4,371,201.45        4,371,201.45       4,371,201.45  เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,371,201.45         บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,371,201.45         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120142 20-12-2019

15
จดัหาแม่บา้นศูนยเ์หนือ (ไตรมาส 

1+2+3+4/2563)
113,400.00           113,400.00          113,400.00     เฉพาะเจาะจง นาง สายฝน ศรีบุญเรือง 113,400.00            นาง สายฝน ศรีบุญเรือง 113,400.00             เป็นการจา้งต่อเนื�อง PO2019120145 20-12-2019

16
จดัหาแม่บา้นศูนยเ์หนือ (ไตรมาส 

1+2+3+4/2563)
94,500.00             94,500.00            94,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว นิศาชล จนัทร์มณี 94,500.00              นางสาว นิศาชล จนัทร์มณี 94,500.00               เป็นการจา้งต่อเนื�อง PO2019120146 20-12-2019

17
จดัหาแม่บา้นศูนยข่์าวภาคอีสาน (ไตร

มาส 1+2+3+4/2563)
113,400.00           113,400.00          113,400.00     เฉพาะเจาะจง นาง สาํเนียง คาํกอดแกว้ 113,400.00            นาง สาํเนียง คาํกอดแกว้ 113,400.00             เป็นการจา้งต่อเนื�อง PO2019120147 20-12-2019

18
จดัหาแม่บา้นศูนยข่์าวภาคอีสาน (ไตร

มาส 1+2+3+4/2563)
113,400.00           113,400.00          113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชรา สายขนุ 113,400.00            นางสาว นุชรา สายขนุ 113,400.00             เป็นการจา้งต่อเนื�อง PO2019120148 20-12-2019

19 จดัหาแม่บา้นศูนยข่์าวภาคใต้ 113,400.00           113,400.00          113,400.00     เฉพาะเจาะจง นาง สุทธิดา ชาติดาํ 113,400.00            นาง สุทธิดา ชาติดาํ 113,400.00             เป็นการจา้งต่อเนื�อง PO2019120149 20-12-2019

20 จดัหาแม่บา้นศูนยข่์าวภาคใต ้ปี 2563 113,400.00           113,400.00          113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว อุษา จุลรังษี 113,400.00            นางสาว อุษา จุลรังษี 113,400.00             เป็นการจา้งต่อเนื�อง PO2019120150 20-12-2019

21

จดัหาและบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั

ซอฟตแ์วร์ป้องกนัไวรัสเครื�อง

คอมพิวเตอร์

1,200,000.00        1,175,000.00       1,200,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์ ที เอส (2003) 

จาํกดั
1,200,000.00         บริษทั อาร์ ที เอส (2003) จาํกดั 1,175,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120151 23-12-2019



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

22
พิธีกรรายการร้องทุกขล์งป้ายนี�  # 

ไตรมาส 1+2/2563
520,000.00           520,000.00          520,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 520,000.00            น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 520,000.00             เป็นการจา้งต่อเนื�อง PO2019120153 23-12-2019

23
จดัหาอุปกรณ์สาํหรับเครื�องส่ง

โทรทศันร์ะบบดิจิตอล ยี�หอ้ NEC
64,050,200.00      64,028,800.00     ########### เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชั�น 

(ประเทศไทย) จาํกดั
64,050,200.00       

บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชั�น 

(ประเทศไทย) จาํกดั
64,028,800.00       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120154 23-12-2019

24

จดัหาอุปกรณ์ และการปรับจูน พร้อม

 Commissioning ระบบ สาํหรับ 

Combiner ยี�หอ้ Spinner

147,462,050.00    147,462,050.00   ########### เฉพาะเจาะจง
บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
147,462,050.00     

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
147,462,050.00     

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120157 23-12-2019

25

จดัหาอุปกรณ์และการปรับจูน พร้อม 

Commissioning ระบบ สาํหรับ

เครื�องส่งฯ ยี�หอ้ PLISCH

14,996,050.00      14,996,050.00     ########### เฉพาะเจาะจง
บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
14,996,050.00       

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
14,996,050.00       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120158 23-12-2019

26

ค่าผลิต Content Online รายการ Kid 

Rangers ปฏิบติัการเดก็ช่างคิด ไตร

มาส 1-2/63

128,400.00           128,400.00          128,400.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
128,400.00            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
128,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120159 23-12-2019

27
จดัจา้งปรับปรุงเครื�องส่งโทรทศัน์

ระบบดิจิตอล ยี�หอ้ TRedess
17,736,320.00      17,736,320.09     ########### เฉพาะเจาะจง

บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิ

เคชั�น เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
17,736,320.00       

บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิ

เคชั�น เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
17,736,320.09       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120160 23-12-2019

28
ค่าทาํ Mascot รายการ บา้น

นกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ไตรมาส 1-2/2563
120,000.00           120,000.01          120,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
120,000.01            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
120,000.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120161 23-12-2019

29
ค่าบริการลิขสิทธิ� ภาพนิ�งและวิดีโอ

สาํหรับงานออนไลน์
802,371.60           802,371.60          802,371.60     เฉพาะเจาะจง สาํนกัข่าว อาจั�ง ฟรังซ์ เพรส 802,371.60            สาํนกัข่าว อาจั�ง ฟรังซ์ เพรส 802,371.60            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120163 23-12-2019

30

ค่าผลิตสื�อ Transmedia Content 

Online บา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ไตร

มาส 1-2/2563

128,000.00           128,400.00          128,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
128,400.00            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
128,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120164 23-12-2019

31

ค่าผลิต Transmedia E-Book  รายการ

 บา้นนกัวิทยศาสตร์นอ้ย ไตรมาส 

1-2/2563

91,000.00             91,000.05            91,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
91,000.05              

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
91,000.05              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120165 23-12-2019

32 จดัหาอุปกรณ์ Microphone Cable 8,990.00               9,619.30              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดบับลิวซี แอนด ์เอม็ 

กรุ๊ป จาํกดั
9,619.30                

บริษทั ดบับลิวซี แอนด ์เอม็ 

กรุ๊ป จาํกดั
9,619.30                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120166 23-12-2019



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

33 ค่าอะไหล่ซ่อม Camera Panasonic 5,000.00               5,350.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
5,350.00                

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
5,350.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120168 23-12-2019

34 ค่าลิขสิทธิ� ข่าว AFP 1,741,232.40        1,741,232.40       1,741,232.40  เฉพาะเจาะจง สาํนกัข่าว อาจั�ง ฟรังซ์ เพรส 1,741,232.40         สาํนกัข่าว อาจั�ง ฟรังซ์ เพรส 1,741,232.40          เป้นการจา้งต่อเนื�อง PO2019120169 24-12-2019

35 เครื�องใชใ้นสาํนกังาน 8,840.00               9,458.80              3,359.80         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
9,458.80                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
9,458.80                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120170 24-12-2019

36
ค่าผลิตรายการ ขบวนการ Fun นํ� านม 

ไตรมาส 1-2/2563
8,346,000.00        8,025,000.00       8,346,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 8,346,000.00         บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 8,025,000.00          เป้นการจา้งต่อเนื�อง PO2019120171 24-12-2019

37
ค่าผลิตรายการ บา้นนกัวิทยาศาสตร์

นอ้ย ไตรมาส 1-2/2563
5,980,000.00        5,520,000.23       5,980,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
5,980,000.25         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
5,520,000.23          เป้นการจา้งต่อเนื�อง PO2019120173 24-12-2019

38
จดัหา Power Supply for PC Acer 

Veriton M2610G
26,000.00             27,820.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 27,820.00              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 27,820.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120174 24-12-2019

39 ค่าดูแลโปรแกรมคลินิกปี 2563 36,000.00             36,000.00            36,000.00       เฉพาะเจาะจง นายยทุธพงษ ์ ว่องไววุฒิ 36,000.00              นายยทุธพงษ ์ ว่องไววุฒิ 36,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120179 25-12-2019

40 จา้งผูจ้ดัหาและดูแลเสื�อผา้พิธีกร 234,000.00           234,000.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายนราธิป เพ่งพิศ 234,000.00            นายนราธิป เพ่งพิศ 234,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120180 25-12-2019

41 จา้งช่างแต่งหนา้-ทาํผมพิธีกร 182,000.00           182,000.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง นาง จีรันธนิน อนุกลูวุฒิพงศ์ 182,000.00            นาง จีรันธนิน อนุกลูวุฒิพงศ์ 182,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120181 25-12-2019

42
ผูด้าํเนินรายการตอบโจทย ์(ไตรมาส 

1+2/2563)
1,112,800.00        1,112,800.00       1,112,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 1,112,800.00         บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 1,112,800.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120188 25-12-2019

43
รายการข่าวเจาะยอ่โลก # ไตรมาส 

1+2/2563
2,860,000.00        2,860,000.05       2,860,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,860,000.05         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
2,860,000.05         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120190 25-12-2019



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

44

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหาร

รายการความจริงไม่ตาย ไตรมาส 

1/2563

3,885,570.00        3,885,570.02       3,885,570.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 3,885,570.02         บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 3,885,570.02         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120192 25-12-2019

45

ขออนุมติัจดัจา้งงานวิเคราะห์ตวัอยา่ง

นํ�าเสียหลงับาํบดัและทิ�งลงลาํราง 

ประจาํปี 2563

17,120.00             17,120.00            17,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 17,120.00              บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 17,120.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120195 26-12-2019

46
Procurement of repair services for 

water filter equipment in canteen
1,805.40               1,305.40              1,805.40         เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฉตัรชยั

เครื�องกรองนํ�า
1,305.40                

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฉตัรชยั

เครื�องกรองนํ�า
1,305.40                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120196 26-12-2019

47
จดัซื�อแบตเตอรี�  ระบบดบัเพลิง FM 

200
32,100.00             32,100.00            32,100.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั (มหาชน)
32,100.00              

บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั (มหาชน)
32,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120197 26-12-2019

48 ค่าบริการปรับแต่งเลนส์ CANON 2,500.00               2,675.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 2,675.00                บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 2,675.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120198 26-12-2019

49

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        370,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัดิ�  หาญประจวบ 4,995,000.00         นายกิตติศกัดิ�  หาญประจวบ 370,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120209 26-12-2019

50
ค่าเช่าบริการเครื�องสุขอนามยั ประจาํปี

 2563
388,731.00           129,576.96          388,731.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซนันี� ซานีทารี�  ซพั

พลาย จาํกดั
129,577.04            

บริษทั ซนันี� ซานีทารี�  ซพั

พลาย จาํกดั
129,576.96            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120210 26-12-2019

51

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        185,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง นายธิติพงศ ์ใบหอม 4,995,000.00         นายธิติพงศ ์ใบหอม 185,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120211 26-12-2019

52

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        370,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง รวีภทัร์  จงไพบูลยกิ์จ 4,995,000.00         รวีภทัร์  จงไพบูลยกิ์จ 370,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120212 26-12-2019

53
ขออนุมติัจดัซื�อพร้อมเปลี�ยนมอเตอร์

ระบบนํ�าบาํบดั รวมอุปกรณ์ส่วนควบ
80,250.00             80,250.00            80,250.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
80,250.00              

บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
80,250.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120213 26-12-2019

54 ขออนุมติัซ่อมมอเตอร์ปั�ม CDP 04 50,183.00             50,183.00            50,183.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
50,183.00              

บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
50,183.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120214 26-12-2019



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

55

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        370,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสุพงศ ์จิตตเ์มือง 4,995,000.00         นายสุพงศ ์จิตตเ์มือง 370,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120215 26-12-2019

56

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        185,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง สิทธิชยั  เรียบร้อย 4,995,000.00         สิทธิชยั  เรียบร้อย 185,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120216 26-12-2019

57

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        370,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพิทกัษ ์ขามกลุา 4,995,000.00         นายพิทกัษ ์ขามกลุา 370,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120217 26-12-2019

58

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        185,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง อภิชาติ  ศรีจาํปา 4,995,000.00         อภิชาติ  ศรีจาํปา 185,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120218 26-12-2019

59

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        370,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 4,995,000.00         นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 370,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120219 26-12-2019

60

จดัจา้งงาน Maintenance Assurance  

ระบบโปรแกรม Genedia  Property 

Solutions

160,500.00           160,500.00          160,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บนเส้น จาํกดั 160,500.00            บริษทั บนเส้น จาํกดั 160,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120220 26-12-2019

61 ค่าจา้งบริการกาํจดัแมลง ประจาํปี 2563 168,000.00           166,656.00          168,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีบกั เทอไมท แอนด ์

เพสท ์คอนโทรล (ประเทศ

ไทย) จาํกดั

166,656.01            

บริษทั ดีบกั เทอไมท แอนด ์

เพสท ์คอนโทรล (ประเทศ

ไทย) จาํกดั

166,656.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120221 26-12-2019

62
ค่าเช่ารถทะเบียน 5 กท 8344 (1 ม.ค. 

63 - มี.ค. 63)
70,093.47             75,000.01            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
75,000.01              

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
75,000.01              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120222 27-12-2019

63
พิธีกรรายการสถานีประชาชน # ไตร

มาส 1+2/2563
1,210,000.00        1,210,000.73       1,210,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค แมส จาํกดั 1,210,000.73         บริษทั โอเค แมส จาํกดั 1,210,000.73         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2019120223 27-12-2019

64
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 56,700.00              น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 900.00                    เร่งด่วน PO2019120288 31-12-2019

65 จดัหาของที�ระลึก 1,297,440.00        327,420.00          324,360.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ แอม ซูโม่ จาํกดั 327,420.00            บริษทั ไอ แอม ซูโม่ จาํกดั 327,420.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010001 02-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

66
ค่าบริการบาํรุงรักษาระบบ 

ThaiPBSRadio.com
117,699.00           117,699.03          117,699.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คลิกเน็กซ์ จาํกดั 117,699.02            บริษทั คลิกเน็กซ์ จาํกดั 117,699.03            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010002 01-01-2020

67

ขออนุมติัจดัจา้งงานบาํรุงรักษา ระบบ

แจง้เหตุไฟไหม ้(Fire Alarm System) 

ระยะเวลา 3 ปี

107,000.00           107,000.00          107,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั (มหาชน)
107,000.00            

บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั (มหาชน)
107,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010003 01-01-2020

68 จดัทาํนามบตัร 1,200.00               1,219.80              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
1,284.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
1,219.80                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010004 02-01-2020

69
ค่าพิธีกรลอ้เลื�อนไมช้าวเขาจา้ว

ความเร็ว
24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 24,000.00              นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 24,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010008 02-01-2020

70
ค่าพิธีกรลอ้เลื�อนไมช้าวเขาจา้ว

ความเร็ว
24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 24,000.00              น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 24,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010009 02-01-2020

71
ค่าเช่าพื�นที�สาํหรับตั�งสถานี อ.ถลาง 

จ.ภูเกต็
1,536,000.00        384,000.00          384,000.00     เฉพาะเจาะจง นาง นงลกัษณ์ โสภาสนนท์ 384,000.00            นาง นงลกัษณ์ โสภาสนนท์ 384,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010010 02-01-2020

72 ค่าบริการจดัเกบ็เอกสารปี63 20,832.00             22,290.24            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 22,290.24              บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 22,290.24              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010012 06-01-2020

73

ค่าใชบ้ริการกระแสไฟฟ้า สถานีเกาะ

พะงนั จ.สุราษฎร์ธานี ของ บมจ.ทีโอ

ที ประจาํเดือน พฤศจิกายน 2562

12,240.80             3,274.41              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 3,274.41                บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 3,274.41                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010014 06-01-2020

74
ค่าผูด้าํเนินรายการ คนสู้โรค ไตรมาส 

1/2563
300,000.00           300,000.00          300,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกลุ 300,000.00            น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกลุ 300,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010015 06-01-2020

75
ค่าผูด้าํเนินรายการ คนสู้โรค ไตรมาส 

1/2563
300,000.00           300,000.00          300,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา มั�งสูงเนิน 300,000.00            นางสาวลลิตา มั�งสูงเนิน 300,000.00             เร่งด่วน PO2020010016 06-01-2020

76
ค่าผูส้ร้างสรรคก์ารถ่ายภาพ รายการ 

คนสู้โรค ไตร 1/63
378,000.00           378,000.00          378,000.00     เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ ์  ใบทอง 378,000.00            ศุภฤกษ ์  ใบทอง 378,000.00             เร่งด่วน PO2020010017 06-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

77
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ คนสู้

โรค ไตร 1/63
74,800.00             74,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 74,800.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 74,800.00               เร่งด่วน PO2020010018 06-01-2020

78
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย รายการ

 คนสู้โรค ไตรมาส 1/63
94,500.00             94,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 94,500.00              นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 94,500.00               เร่งด่วน PO2020010019 06-01-2020

79
ค่าบริการเช่าใชร้ะบบ Thai PBS 

Magazine
499,690.00           499,690.00          499,690.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอปติวิเดีย จาํกดั 499,690.00            บริษทั แอปติวิเดีย จาํกดั 499,690.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010021 06-01-2020

80 ค่าซ่อมจอ iMac ที�ใชง้านหอ้งเปิดปม 27,000.00             28,836.50            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 28,890.00              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 28,836.50               เป็นการจา้งต่อเนื�อง PO2020010024 07-01-2020

81 ค่าผลิตรายการ หมอ้ขา้วหมอ้แกง 1,412,400.00        353,100.00          1,412,400.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
1,412,400.00         

บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
353,100.00             เร่งด่วน PO2020010026 07-01-2020

82
รายการ สามญัชนคนไทย ไตรมาส 

1/2563
2,880,000.00        360,000.00          2,880,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ธิงค ์คลบั จาํกดั 2,880,000.02         บริษทั ธิงค ์คลบั จาํกดั 360,000.00             เป็นการจา้งต่อเนื�อง PO2020010029 07-01-2020

83
ค่าผูเ้ชี�ยวชาญการออกกาํลงักาย 

รายการ ข.ขยบั ไตรมาส 1-2/63
135,000.00           135,000.00          135,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสัณฐิฎา สุรพญานนท์ 135,000.00            นางสาวสัณฐิฎา สุรพญานนท์ 135,000.00             เร่งด่วน PO2020010031 07-01-2020

84
ค่าผูเ้ชี�ยวชาญการออกกาํลงักาย 

รายการ ข.ขยบั ไตร 1-2/63
276,000.00           276,000.00          276,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สาธิก ธนะทกัษ์ 276,000.00            นาย สาธิก ธนะทกัษ์ 276,000.00             เร่งด่วน PO2020010032 07-01-2020

85
ค่าผูเ้ชี�ยวชาญการออกกาํลงักาย 

รายการ ข.ขยบั ไตรมาส 1-2/63
135,000.00           135,000.00          135,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วชิรา ซอห์น 135,000.00            น.ส.วชิรา ซอห์น 135,000.00             เร่งด่วน PO2020010033 07-01-2020

86
ค่าแต่งหนา้ทาํผม รายการ ข.ขยบั 

ไตรมาส 1-2/63
54,000.00             54,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 54,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 54,000.00               เร่งด่วน PO2020010034 07-01-2020

87
ค่าแต่งหนา้ทาํผม รายการ ข.ขยบั 

ไตรมาส 1-2/63
54,000.00             58,850.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คริสตลั เคลียร์ จาํกดั 54,000.00              บริษทั คริสตลั เคลียร์ จาํกดั 58,850.00               เร่งด่วน PO2020010035 07-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

88 ค่าทาํเสื�อ รายการ ข.ขยบั ไตร 1-2/63 55,000.00             58,850.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คริสตลั เคลียร์ จาํกดั 58,850.00              บริษทั คริสตลั เคลียร์ จาํกดั 58,850.00               เร่งด่วน PO2020010035 07-01-2020

89
ค่าทาํเพลงและดนตรีประกอบใน

รายการ ข.ขยบั ไตรมาส 1-2/63
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายภคพล  เรืองฉิม 20,000.00              นายภคพล  เรืองฉิม 20,000.00               เร่งด่วน PO2020010036 07-01-2020

90
ค่าผลิต Content Online รายการ  คิดส์

สนุก ไตรมาส 1/63
46,728.97             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 50,000.00              บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 50,000.00               เร่งด่วน PO2020010040 08-01-2020

91
Roll up ขนาด80*200 cm. พร้อมกะ

เป๋า สาํหรับใชใ้นงานวนัเดก็
9,000.00               9,630.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอด ออน จาํกดั 9,630.00                บริษทั แอด ออน จาํกดั 9,630.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010041 08-01-2020

92
ค่า Print inkjet 2400 dpi สาํหรับใชใ้น

งานวนัเดก็
3,040.00               3,252.80              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควิกไซน ์จาํกดั 3,252.80                บริษทั ควิกไซน ์จาํกดั 3,252.80                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010042 08-01-2020

93

ค่าผูด้าํเนินรายการ ASENA 

Checkpoint วิถีอาเซียน พนัธสัญญา

อุษาคเนย์

100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา เฉิน 100,000.00            นางสาวชวิศา เฉิน 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010043 08-01-2020

94

ค่าผูด้าํเนินรายการ ASENA 

Checkpoint วิถีอาเซียน พนัธสัญญา

อุษาคเนย์

100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธีระฉตัร โพธิสิทธิ� 100,000.00            นายธีระฉตัร โพธิสิทธิ� 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010044 08-01-2020

95

ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ 

ASENA Checkpoint วิถีอาเซียน 

พนัธสัญญาอุษาคเนย์

100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ชินดนยั  สุวรรณ 100,000.00            นาย ชินดนยั  สุวรรณ 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010045 08-01-2020

96
ค่าผลิตรายการ สะเทือนไทย ไตรมาส

 1/2563
2,469,720.50        2,469,720.50       2,469,720.50  เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 2,469,720.50         บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 2,469,720.50         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010046 08-01-2020

97
รายการ ตาตา้ตีตี�โตโต ้ไดโน

มหศัจรรย ์ไตรมาส 1-2/2563
2,288,000.00        2,112,000.24       2,288,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 2,288,000.26         บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 2,112,000.24         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010048 08-01-2020

98
ค่าผลิตรายการ คิดสิ..ตอ้งรอด ไตร

มาส 1/2563
1,235,000.00        1,233,817.00       1,235,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
1,235,000.05         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
1,233,817.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010050 08-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

99
ค่าจดัทาํ Mascot รายการ ขบวนการ 

Fun นํ� านม ไตรมาส 1-2/63
607,760.00           607,760.00          607,760.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 607,760.00            บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 607,760.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010052 08-01-2020

100
จดัจา้งงานบาํรุงรักษาเครื�องจ่าย

กระแสไฟฟ้าสาํรอง GEN
99,938.00             99,938.00            99,938.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
99,938.00              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
99,938.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010055 09-01-2020

101
จดัจา้งซ่อมบาํรุงรักษาหมอ้แปลง

ไฟฟ้า สถานีชุมพร
44,192.20             11,048.05            11,048.05       เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11,048.05              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11,048.05              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010056 09-01-2020

102

ขออนุมติัจดัจา้งงานบาํรุงรักษาเชิง

ป้องกนั ระบบดบัเพลิงชนิด FM-200 

ประจาํปี 2563

449,400.00           449,400.00          449,400.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั (มหาชน)
449,400.00            

บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั (มหาชน)
449,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010057 09-01-2020

103 ผลิตสแตนดี�โปรโมทข่าวรายการ 15,000.00             16,050.00            -                 เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 16,050.00              ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 16,050.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010058 09-01-2020

104
จดัหาโต๊ะสตูสาํหรับแขกทานอาหาร

ในงาน
24,500.00             26,215.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เคเทอริ�ง จาํกดั 26,215.00              บริษทั ดี เคเทอริ�ง จาํกดั 26,215.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010059 10-01-2020

105
ค่าบริการติดตั�งระบบเกมส์บน Digital

 Signage เพื�อใชใ้นงานวนัเดก็ปี 2563
30,000.00             32,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนี�ไอ จาํกดั 32,100.00              บริษทั เอนี�ไอ จาํกดั 32,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010061 10-01-2020

106
ค่าผลิตป้ายถือและป้ายติดสแตนดี�  

สาํหรับใชใ้นงานวนัเดก็ ปี 2563
1,200.00               1,284.00              -                 เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 1,284.00                ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 1,284.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010062 10-01-2020

107
ค่าผลิตรายการ สอนศิลป์ ไตรมาส 

1-2/2563
5,424,900.00        5,424,900.00       5,424,900.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 5,424,900.00         บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 5,424,900.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010064 10-01-2020

108
ค่าซ่อมบาํรุง DSNG 5 ทะเบียน 

50-7541
7,946.10               8,502.33              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 

จาํกดั
8,502.33                

บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 

จาํกดั
8,502.33                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010067 10-01-2020

109
ค่าผลิตรายการ Come Home บา้นที�

กลบัมา ไตรมาส 1/2563
3,199,300.00        3,199,300.00       3,199,300.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน ์จาํกดั 3,199,300.00         บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน ์จาํกดั 3,199,300.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010068 10-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

110
เพื�อผลิตของที�ระลึกสาํหรับใชง้าน

สื�อสารองคก์าร
270,000.00           288,900.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ที.อาร์.แบก็ส์ จาํกดั 288,900.00            บริษทั พี.ที.อาร์.แบก็ส์ จาํกดั 288,900.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010070 10-01-2020

111
ค่าบริการ Cloud Computing เดือน 

พ.ย. 62 (ค่าบริการส่วนเกิน)
2,717.56               2,907.79              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
2,907.79                

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
2,907.79                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010071 10-01-2020

112

จดัจา้งงานบาํรุงรักษา เชิงป้องกนั 

ระบบระบายความร้อน (Cooling 

Tower) ประจาํปี 2563

282,480.00           282,480.00          282,480.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
282,480.00            

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
282,480.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010072 13-01-2020

113 จดัหาอุปกรณ์ไอที 8,350.00               8,934.50              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
8,934.50                

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
8,934.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010073 13-01-2020

114
ค่าบริการขอ้มูลข่าวสารและภาพวีดีโอ

 Thompson Reuter (ปี 2563-2565)
7,673,992.92        1,758,768.72       7,673,992.92  เฉพาะเจาะจง

บริษทั ธอมสัน รอยเตอร์ 

คอร์ปอเรชั�น เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย)จาํกดั

7,673,992.92         

บริษทั ธอมสัน รอยเตอร์ คอร์

ปอเรชั�น เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย)จาํกดั

1,758,768.72         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010074 02-01-2020

115
ค่าผลิตรายการ ทา้ใหอ้่าน ไตรมาส 

1/2563
3,723,065.00        3,705,000.00       3,723,065.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 3,723,065.05         บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 3,705,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010075 13-01-2020

116
ค่าผูก้าํกบัและเขียนบท รายการ ท่าไม้

ตาย
360,000.00           3,705,000.00       360,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 360,000.00            บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 3,705,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010075 13-01-2020

117 เครื�องเขียน ส่วนงานพสัดุและจดัซื�อ 12,928.00             12,063.43            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
13,832.96              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
12,063.43              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010076 14-01-2020

118
ค่าเขียนโครงคาํอาเศียรวาท ประจาํปี 

2563
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ์ อิ�มเยน็ 50,000.00              นายณรงค ์ อิ�มเยน็ 50,000.00               เร่งด่วน PO2020010077 02-01-2020

119
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคแ์ละจดัทาํ

ขอ้มูล รายการ ท่าไมต้าย
240,000.00           50,000.00            240,000.00     เฉพาะเจาะจง นายณรงค ์ อิ�มเยน็ 240,000.00            นายณรงค ์ อิ�มเยน็ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010077 02-01-2020

120 ของใชใ้นสาํนกังาน 9,607.00               9,183.34              8,200.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
10,279.49              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
9,183.34                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010078 14-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

121
ซื�ออุปกรณ์สาํหรับเสริฟผูบ้ริหารและ

แขก
11,016.72             8,581.40              11,016.72       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
11,016.72              

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
8,581.40                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010079 14-01-2020

122
ขออนุมติัจดัหาบริษทัรับเหมาบริการ

หอ้งดูแลเดก็ปี 2563
600,000.00           480,000.00          600,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลกลว้ยนํ�า

ไท จาํกดั
480,000.00            

บริษทั โรงพยาบาลกลว้ยนํ�าไท

 จาํกดั
480,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010080 14-01-2020

123 ค่าซ่อม Fiber Optic Camera / ฝ่าย OB 15,500.00             16,585.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั มาสทรอน (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
16,585.00              

บริษทั มาสทรอน (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
16,585.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010081 14-01-2020

124
ค่าผลิตสื�อ Transmedia  รายการ 

ขบวนการ Fun นํ� านม ไตรมาส 1/63
160,500.00           160,500.00          160,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 160,500.00            บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 160,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010084 10-01-2020

125

ค่าผลิตรายการ Kid Rangers 

ปฏิบติัการเดกช่็างคิด ไตรมาส 

1-2/2563

6,500,000.00        6,500,000.01       6,500,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
6,500,000.01         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
6,500,000.01         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010085 13-01-2020

126
Buy Air Fan Motor หอ้งเจา้หนา้ที�

ถ่ายทอดสด  (OB)
15,873.45             15,873.45            15,873.45       เฉพาะเจาะจง

บริษทั พี 1 อินเตอร์เทรด 

จาํกดั
15,873.45              บริษทั พี 1 อินเตอร์เทรด จาํกดั 15,873.45              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010086 14-01-2020

127
Buy ventilation fan, MDB, Building 

D, Floor 1
13,661.76             13,661.76            13,661.76       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไอ เจ ซี เทคโนโลย ี

จาํกดั
13,661.76              

บริษทั ไอ เจ ซี เทคโนโลย ี

จาํกดั
13,661.76              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010087 14-01-2020

128
ค่าเช่าที�ดินติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

สถานีเสริม A2 , A3
183,598.36           45,899.59            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 45,899.59              บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 45,899.59              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010095 15-01-2020

129 ค่าโต๊ะจีนงานเลี�ยงพนกังาน 264,000.00           264,000.00          264,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ อ่อนเที�ยง 264,000.00            นายสุรเชษฐ อ่อนเที�ยง 264,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010096 15-01-2020

130
รายการ สามญัชนคนไทย ไตรมาส 

1/2563
2,880,000.00        2,520,000.01       2,880,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ธิงค ์คลบั จาํกดั 2,880,000.02         บริษทั ธิงค ์คลบั จาํกดั 2,520,000.01         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010097 13-01-2020

131
จดัจา้งงานเปลี�ยนไส้กรองเครื�อง

กรองนํ�า ส.ส.ท. ส่วนกลาง
24,535.10             24,535.10            24,535.10       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฉตัรชยั

เครื�องกรองนํ�า
24,535.10              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฉตัรชยั

เครื�องกรองนํ�า
24,535.10              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010098 15-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

132 จดัจา้งออกแบบเครื�องมือวิจยั 60,000.00             60,000.00            60,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย เอกภพ ยานะวิมุติ 60,000.00              นาย เอกภพ ยานะวิมุติ 60,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010099 15-01-2020

133 ค่าแสง สีเสียง เครื�องดนตรี 90,950.00             90,950.00            90,950.00       เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 90,950.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 90,950.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010100 15-01-2020

134 สาํหรับใชง้านศูนยว์ิศวกรรม 7 ศูนย์ 28,500.00             28,729.50            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 30,495.00              บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 28,729.50              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010103 16-01-2020

135 สั�งอุปกรณ์ใชห้อ้งอาหารส.ส.ท. 9,931.74               9,931.74              9,931.74         เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
9,931.74                

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
9,931.74                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010104 16-01-2020

136
ค่าผูด้าํเนินรายการ ครอบครัวเดียวกนั

 ไตรมาส 1-2/63
834,600.00           64,200.00            834,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ออนคลาวดไ์นน ์จาํกดั 834,600.00            บริษทั ออนคลาวดไ์นน ์จาํกดั 64,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010105 16-01-2020

137
ค่าผูด้าํเนินรายการ ครอบครัวเดียวกนั

 ไตร 1-2/63
834,600.00           64,200.00            834,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั หมวย จาํกดั 834,600.00            บริษทั หมวย จาํกดั 64,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010106 16-01-2020

138 ของใชใ้นสาํนกังาน 1,609.20               1,669.20              1,609.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 1,669.20                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 1,669.20                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010107 16-01-2020

139 ของใชใ้นสาํนกังาน 909.50                 909.50                 909.50            เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
909.50                   

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
909.50                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010108 16-01-2020

140 จา้งสอบเทียบอุปกรณ์ Promax 194,740.00           48,685.00            48,685.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 48,685.00              บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 48,685.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010109 16-01-2020

141
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ 

ครอบครัวเดียวกนั ไตร 1-2/63
52,000.00             52,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายพหลเอกสิทธิ�  เชื�อโชติ 52,000.00              นายพหลเอกสิทธิ�  เชื�อโชติ 52,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010110 16-01-2020

142
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ 

ครอบครัวเดียวกนั ไตรมาส 1-2/63
52,000.00             52,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนิตา ดอนไพรมี 52,000.00              นางสาวมนิตา ดอนไพรมี 52,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010111 16-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

143
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ ครอบครัว

เดียวกนั ไตรมาส 1-2/63
52,000.00             52,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชรัช ขาวลํ�าเลิศ 52,000.00              นายชรัช ขาวลํ�าเลิศ 52,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010112 16-01-2020

144
ค่าผูก้าํกบัการแสดงและเขียนบท 

รายการ ครอบครัวเดียวกนั ไตร 1-2/63
535,600.00           82,400.00            535,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสวนีย ์อุทุมมา 535,600.00            นางสาวสวนีย ์อุทุมมา 82,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010113 16-01-2020

145
ค่าโปรดิวเซอร์ รายการ ครอบครัว

เดียวกนั ไตร 1-2/63
180,000.00           180,000.00          180,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. จาํเรียงรดา โมนะ 180,000.00            น.ส. จาํเรียงรดา โมนะ 180,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010115 16-01-2020

146
ค่าครีเอทีฟ รายการ ครอบครัวเดียวกนั

 ไตร 1-2/63
60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชนิกานต ์แตงนอ้ย 60,000.00              นางสาว ชนิกานต ์แตงนอ้ย 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010116 16-01-2020

147
ค่าครีเอทีฟ รายการ ครอบครัวเดียวกนั

 ไตรมาส 1-2/63
80,000.00             80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 80,000.00              นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010117 16-01-2020

148
ค่าผูอ้อกแบบกาํกบัแสง รายการ 

ครอบครัวเดียวกนั ไตร 1-2/63
195,000.00           195,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายยทุธ อุทยานินทร์ 195,000.00            นายยทุธ อุทยานินทร์ 195,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010118 16-01-2020

149
ค่าออกแบบฉาก รายการ ครอบครัว

เดียวกนั ไตร 1-2/63
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัเรือน โลหากาศ 100,000.00            นางสาวขวญัเรือน โลหากาศ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010119 16-01-2020

150
ค่าทาํเพลงและดนตรีประกอบ รายการ

 ครอบครัวเดียวกนั ไตร 1-2/63
95,000.00             95,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ�  วงศโ์ชติ 95,000.00              นายอภิสิทธิ�  วงศโ์ชติ 95,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010120 16-01-2020

151 ของใชใ้นสาํนกังาน 2,054.40               1,824.35              2,054.40         เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพย์

ทวี
2,054.40                หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 1,824.35                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010122 17-01-2020

152 ของใชส้าํนกังาน 180,830.00           6,848.00              180,830.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพย์

ทวี
7,276.00                หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 6,848.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010123 17-01-2020

153
จดัหา LNB สถานีทบัสะแก จ.

ประจวบคีรีขนัต์
51,360.00             12,840.00            12,840.00       เฉพาะเจาะจง

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
12,840.00              

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
12,840.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010124 17-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

154
จดัจา้งตรวจสอบและแกไ้ขไฟฟ้า

ขดัขอ้ง สถานีระนอง
23,775.64             5,943.91              5,943.91         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,943.91                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,943.91                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010126 17-01-2020

155
ค่าผลิตรายการ คิดส์สนุก ไตรมาส 

1-2/2563
4,173,000.00        4,012,500.00       4,173,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 4,173,000.00         บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 4,012,500.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010127 08-01-2020

156
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย รายการ

 ครอบครัวเดียวกนั ไตร 1-2/63
111,280.00           111,280.00          111,280.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ธาดาบลัลงัก ์จาํกดั 111,280.00            บริษทั ธาดาบลัลงัก ์จาํกดั 111,280.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010128 17-01-2020

157
ค่าจดัทาํฉาก รายการ ครอบครัว

เดียวกนั ไตร 1-2/63
498,620.00           498,620.00          498,620.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั 2 บวก 3 เอก๊ซิบิท 

จาํกดั
498,620.00            บริษทั 2 บวก 3 เอก๊ซิบิท จาํกดั 498,620.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010129 17-01-2020

158
ค่าจดัทาํฉาก รายการ คิดส์สนุก ไตร

มาส 1-2/2563
149,800.00           149,800.00          149,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 149,800.00            บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 149,800.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010130 17-01-2020

159
ค่าผูป้ระพนัธ์คาํร้อง  รายการ 

ครอบครัวเดียวกนั ไตร 1-2/63
15,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ตนัติพิมลพนัธ์ 15,000.00              นายวิเชียร  ตนัติพิมลพนัธ์ 15,000.00               เร่งด่วน PO2020010131 17-01-2020

160
ค่าผูข้บัร้องเพลงประกอบรายการ 

"ครอบครัวเดียวกนั" ไตร 1-2/63
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. นนทิยา  จิวบางป่า 30,000.00              น.ส. นนทิยา  จิวบางป่า 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010132 17-01-2020

161
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่ไทยพีบี

เอสคิดส์ ไตรมาส 1-2/63
200,000.00           200,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริภสัสร อุบลรัตน์ 200,000.00            น.ส.ศิริภสัสร อุบลรัตน์ 200,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010134 07-01-2020

162
ค่าช่างแต่งหนา้ทาํผม รายการ วนัใหม่

ไทยพีบีเอสคิดส์ ไตร 1-2/63
78,000.00             78,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 78,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 78,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010135 07-01-2020

163
ค่าจดัหาอุปกรณ์ประกอบรายการ วนั

ใหม่ไทยพีบีเอสคิดส์ ไตร 1-2/63
65,000.00             65,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาง กศกร  ตอ้งกระโทก 65,000.00              นาง กศกร  ตอ้งกระโทก 65,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010136 07-01-2020

164

จา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานสภาผูช้ม

และผูฟั้งรายการกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล

153,000.00           153,000.00          153,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ศิวนนท ์ ศรีวาจา 153,000.00            นาย ศิวนนท ์ ศรีวาจา 153,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010137 17-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

165 ค่ากระดาษ 8,346.00               8,346.00              8,346.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 8,346.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 8,346.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010138 20-01-2020

166 กระดาษ A4 สาํนกัเครือข่ายฯ ม.ค.63 2,520.00               2,503.80              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 2,696.40                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 2,503.80                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010139 20-01-2020

167
เพื�อจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ เครื�องใช้

สาํนกังาน
2,086.50               2,086.50              2,086.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 2,086.50                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 2,086.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010140 20-01-2020

168 ของใชใ้นสาํนกังาน 180,830.00           90,950.00            180,830.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดน

ซพัพลาย
180,830.00            

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดนซพั

พลาย
90,950.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010141 20-01-2020

169

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.ทีโอที สาํหรับสถานีเสริม 

A2 กรณีเร่งด่วน

1,772,026.64        472,276.01          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 472,276.00            บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 472,276.01            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010143 20-01-2020

170 จา้งตดัต่องานสนบัสนุน 10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 10,000.00              นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 10,000.00               เร่งด่วน PO2020010144 15-01-2020

171

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ. ทีโอที สาํหรับสถานีเสริม 

A1 กรณีเร่งด่วน

1,414,399.96        377,642.64          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 377,642.65            บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 377,642.64            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010145 20-01-2020

172 อุปกรณ์เครื�องเขียน 18,071.00             16,608.39            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
19,335.97              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
16,608.39              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010146 20-01-2020

173

ค่าผลิตของที�ระลึก กระเป๋าเป้เดก็ 

รายการ คิดส์สนุกสุดสัปดาห์ ไตร 

1-2/63

9,700.00               10,379.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็ซี คลาวส์คอม 

จาํกดั
10,379.00              บริษทั เอน็ซี คลาวส์คอม จาํกดั 10,379.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010147 17-01-2020

174 สาํหรับใชง้านกล่◌ุมลาํดบัตดัต่อภาพ 4,200.00               4,494.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,494.00                บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,494.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010148 20-01-2020

175
จดัหาโปรแกรมตดัต่อสาํหรับใชง้า

นกล่◌ุมตดัต่อลาํดบัภาพ
43,600.00             46,652.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 46,652.00              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 46,652.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010149 20-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

176
ค่าเช่า NB สาํรับอบรม Microsoft 

Team O365 (Meeting Online)
30,000.00             32,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนิ ซิสเตมส์ จาํกดั 32,100.00              บริษทั ออมนิ ซิสเตมส์ จาํกดั 32,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010150 20-01-2020

177 เครื�องเขียนสาํนกัเครือข่าย ม.ค.63 1,941.00               1,843.93              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
2,076.87                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,843.93                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010151 20-01-2020

178
จดัหาผูจ้ดัหาเสื�อผา้ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ประจาํปี 2563
3,756,000.00        3,756,000.07       3,756,000.00  คดัเลือก

บริษทั นิพนธ์ หนึ�งเกา้เจด็

สอง จาํกดั
3,756,000.07         

บริษทั นิพนธ์ หนึ�งเกา้เจด็สอง

 จาํกดั
3,756,000.07         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010152 10-01-2020

179 ค่าลิขสิทธิ� ข่าว SNTV ประจาํปี 2563 3,946,353.57        129,996.00          -                 เฉพาะเจาะจง
SPORTS NEWS 

TELEVISION
3,946,353.57         

SPORTS NEWS 

TELEVISION
129,996.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010154 20-01-2020

180
ค่าผลิตรายการ มหาอาํนาจบา้นนา 

ไตรมาส 1/2563
2,601,170.00        2,601,170.00       2,601,170.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ยานแม่ จาํกดั 2,601,170.00         บริษทั ยานแม่ จาํกดั 2,601,170.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010156 20-01-2020

181 Dell USB Converter to Ethernet 785.05                 840.00                 -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
840.00                   

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
840.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010157 21-01-2020

182
ซื�ออุปกรณ์สาํหรับเสริฟผูบ้ริหารและ

แขก
11,016.72             1,444.50              11,016.72       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดน

ซพัพลาย
11,016.72              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดนซพั

พลาย
1,444.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010158 21-01-2020

183

ค่าเช่าใชสิ้�งอาํนวยความสะดวกของ 

บมจ.กสท โทรคมนาคม สถานีทวน

สัญญาณเขาป้อม จ.สุราษฎร์ธานี

984,000.00           263,220.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
263,220.00            

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
263,220.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010161 21-01-2020

184

คาเชาใชสงอานวยความสะดวกของ 

บมจ.กสท โทรคมนาคม สนง.บริการ

ลูกคา้หล่มสัก และ สนง.บริการส

มทรสงคราม

1,797,600.00        449,400.00          449,400.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
449,400.00            

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
449,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010162 21-01-2020

185
ค่า Must Carry ทีซี ประจาํเดือน ธ.ค. 

62
55,771.98             59,676.02            -                 เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสติ�ง 59,676.02              บจก.ทีซี บรอดคาสติ�ง 59,676.02              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010164 22-01-2020

186
ค่า Must Carry บมจ.ไทยคม 

ประจาํเดือน ธ.ค. 62
1,703,935.86        1,823,211.39       -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยคม จาํกดั 

(มหาชน)
1,823,211.38         บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 1,823,211.39         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010165 22-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

187
ค่าพิธีกรถ่ายทอดสดรายการศึกควาย

เหลก็ "Battle"
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 40,000.00              น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010166 16-01-2020

188
ค่าพิธีกรถ่ายทอดสดรายการศึกควาย

เหลก็ "Battle"
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 40,000.00              นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010167 16-01-2020

189
ค่าแต่งเพลงประกอบรายการศึกควาย

เหลก็ Battle
50,000.00             53,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บานาน่า 

เรคคอร์ด
53,500.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บานาน่า 

เรคคอร์ด
53,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010168 16-01-2020

190
จดัหาค่าลิขสิทธิ�  VM 

Standard+Backup ปี 2563
371,825.00           371,825.00          371,825.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
371,825.00            

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
371,825.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010169 22-01-2020

191
เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื�ออบรม

การผลิตหนงัสือ "ยิ�งให.้..ยิ�งได"้
11,984.00             11,984.00            11,984.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนิ ซิสเตมส์ จาํกดั 11,984.00              บริษทั ออมนิ ซิสเตมส์ จาํกดั 11,984.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010170 22-01-2020

192
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ 

ครอบครัวเดียวกนั ไตรมาส 1-2/63
695,000.00           53,500.00            695,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
695,500.00            

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
53,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010171 22-01-2020

193

ค่าสตูและอุปกรณ์พร้อมทีมถ่ายบนัทึก

เทศโทรทศัน ์รายการ ครอบครัว

เดียวกนั ไตรมาส 1-2/63

1,885,000.00        145,000.00          1,885,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั กนัตนา โปรดกัชั�น 

เซอร์วิส จาํกดั
1,885,000.02         

บริษทั กนัตนา โปรดกัชั�น 

เซอร์วิส จาํกดั
145,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010172 22-01-2020

194
ค่าผลิตรายการ Big Story  เรื�องใหญ่ 

Thai PBS ไตรมาส 1-2/63
5,421,000.00        5,421,000.05       5,421,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อี เลิร์น จาํกดั 5,421,000.05         บริษทั อี เลิร์น จาํกดั 5,421,000.05         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010173 22-01-2020

195

เพื�อการต่อสัญญาบริการรายงานผล

การสาํรวจผูช้มทางโทรทศัน(์ทีวีเร

ตติ�ง)ปี2563

3,030,888.00        2,778,314.03       3,030,888.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รี

เสิร์ช(ประเทศไทย)  จาํกดั
3,030,888.03         

บริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รี

เสิร์ช(ประเทศไทย)  จาํกดั
2,778,314.03         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010174 22-01-2020

196
บาํรุงรักษา ระบบนํ�าดบัเพลิง (Fire 

Pump)
36,791.35             36,791.95            36,791.35       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
36,791.95              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
36,791.95              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010175 23-01-2020

197
จดัซื�อแบตเตอรี� เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

สถานีทบัสะแก
22,042.00             5,510.50              5,510.50         เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยพิบูลย์

 ชุมพร
5,510.50                

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยพิบูลย ์

ชุมพร
5,510.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010176 23-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

198
ค่าพิธีกรสถานีประชาชนสัญจร 

จงัหวดัภูเกต็ วนัที�  1 ตุลาคม 2563
18,691.59             5,510.50              -                 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยพิบูลย์

 ชุมพร
20,000.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยพิบูลย ์

ชุมพร
5,510.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010176 23-01-2020

199
จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษา

หมอ้แปลงไฟฟ้าประจาํปี สถานีระนอง
12,840.00             3,210.00              3,210.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010177 23-01-2020

200 หนา้กากกนัฝุ่ น 118,449.00           118,449.00          118,449.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอ.ที.ซี (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั
118,449.00            

บริษทั โอ.ที.ซี (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั
118,449.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010178 23-01-2020

201 จดัจา้งซ่อมอุปกรณ์ป้องกนัไฟกระโชก 71,784.00             17,976.00            17,946.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สตาบิล จาํกดั 17,976.00              บริษทั สตาบิล จาํกดั 17,976.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010179 23-01-2020

202
ค่าพิธีกรถทส.ปั�นสู่ฝัน คนวยัมนัส์ฯ 

ปี63
56,000.00             56,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 56,000.00              นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 56,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010180 23-01-2020

203
ค่าพิธีการถทส. ปั�นสู่ฝันคนวยัมนัส์ ปี

 63
56,000.00             56,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 56,000.00              นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 56,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010181 23-01-2020

204
งานเชด็กระจกอาคาร สาํนกังานใหญ่ 

ปี 2563
343,000.00           343,000.00          343,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สุธีพงศ ์จรัญเธียรสิน 343,000.00            นาย สุธีพงศ ์จรัญเธียรสิน 343,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010182 23-01-2020

205
เช่ารถตูพ้ร้อมคนขบั 3 คนั 

ประจาํเดือนมกราคม 2563
134,820.00           134,820.00          134,820.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
134,820.00            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
134,820.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010183 23-01-2020

206 จา้งพนกังานลา้งจาน 21,600.00             21,600.00            21,600.00       เฉพาะเจาะจง นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 21,600.00              นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 21,600.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010184 23-01-2020

207 พนกังานลา้งจาน 21,600.00             21,600.00            21,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 21,600.00              นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 21,600.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010185 23-01-2020

208 จา้งพนกังานลา้งจาน 21,600.00             21,600.00            21,600.00       เฉพาะเจาะจง นาย บุญธรรม พงษเ์จริญ 21,600.00              นาย บุญธรรม พงษเ์จริญ 21,600.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010186 23-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

209 จา้งพนกังานลา้งจาน 21,600.00             21,600.00            21,600.00       เฉพาะเจาะจง นาง สุนิสา สิทธิขนุทด 21,600.00              นาง สุนิสา สิทธิขนุทด 21,600.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010187 23-01-2020

210
จดัหาสายไฟฟ้า เพื�อติดตั�งระบบไฟฟ้า

 สถานีชยับาดาล เร่งด่วน
32,716.32             8,179.08              8,179.08         เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.เอส.บี.เอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั
8,179.08                

บริษทั เอ.เอส.บี.เอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั
8,179.08                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010188 23-01-2020

211

คาวสดุสนเปลอง เอกซเทอรนล

ฮาร์ดดิสก ์Seagate Ultra Touch,

แฟลชไดร์ฟ SanDisk ULTRA FLAIR

 (CZ73)

13,230.00             13,803.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
14,156.10              

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
13,803.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010189 23-01-2020

212 เพื�อสาํหรับใหผู้ที้�มาร่วมงานวนัเดก็ 136,513.44           146,051.40          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอ.ที.ซี (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั
146,069.38            

บริษทั โอ.ที.ซี (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั
146,051.40             เร่งด่วน PO2020010192 23-01-2020

213 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 16,400.00             16,692.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 17,548.00              บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 16,692.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010193 24-01-2020

214 จดัซิ�ออุปกรณ์สาํนกังานสาํนกัสื�อใหม่ 9,825.00               9,393.11              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
10,512.75              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
9,393.11                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010194 24-01-2020

215 เครื�องเขียน 3,700.00               3,533.89              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,959.00                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,533.89                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010195 24-01-2020

216
ค่าเช่าอาคารสาํนกังานสาํหรับศูนย์

วิศวกรรมชุมพร
321,733.32           28,500.00            80,433.33       เฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัดิ�  ไกรนฤมล 28,500.00              นายกิตติศกัดิ�  ไกรนฤมล 28,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010196 24-01-2020

217 กระดาษทิชชูกล่องคลีนิค 1,350.00               1,444.50              -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดน

ซพัพลาย
1,444.50                

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดนซพั

พลาย
1,444.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010197 24-01-2020

218
ซ่อมจอโปรเจคเตอร์ขนาด 300 นิ�ว 

หอ้งประชุม Convention Hall 1
26,750.00             26,750.00            26,750.00       เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 26,750.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 26,750.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010198 24-01-2020

219
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสระแกว้
122,880.00           2,560.00              30,720.00       เฉพาะเจาะจง นางวรรณี วงษดี์ 7,680.00                นางวรรณี วงษดี์ 2,560.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010200 24-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

220
จจดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมอุบลราชธานี
133,120.00           2,880.00              33,280.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. สมบูรณ์ ประทีปทอง 8,320.00                น.ส. สมบูรณ์ ประทีปทอง 2,880.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010201 24-01-2020

221
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมแพร่
133,120.00           2,880.00              33,280.00       เฉพาะเจาะจง นางรัตนา แพรศิลป์ 8,320.00                นางรัตนา แพรศิลป์ 2,880.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010202 24-01-2020

222
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสุโขทยั
119,040.00           2,560.00              29,760.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. พาฝัน บวับึง 7,680.00                น.ส. พาฝัน บวับึง 2,560.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010203 24-01-2020

223
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสุรินทร์
200,960.00           4,480.00              50,240.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉนัทนา สมสอาด 12,480.00              น.ส. ฉนัทนา สมสอาด 4,480.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010204 24-01-2020

224
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสุราษฎร์ธานี
153,600.00           3,200.00              38,400.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ยเุพญ็ มุกดา 9,600.00                น.ส.ยเุพญ็ มุกดา 3,200.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010205 24-01-2020

225
เพื�อใชใ้นฝ่ายสื�อสารการตลาดเพื�อ

สังคม
3,900.00               4,173.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010208 27-01-2020

226

ค่าผลิตหนงัสือ (ค่าจา้งออกแบบ 

จดัทาํอาร์ตเวิร์ค พิสูจนอ์กัษร 

จดัพิมพห์นงัสือ และอื�นๆ)

415,160.00           415,160.00          415,160.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั อมรินทร์พริ�นติ�ง 

แอนด ์พบัลิชชิ�ง จาํกดั 

(มหาชน)

415,160.00            
บริษทั อมรินทร์พริ�นติ�ง แอนด์

 พบัลิชชิ�ง จาํกดั (มหาชน)
415,160.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010209 27-01-2020

227 งานเปลี�ยนกระจก B2 ธุระการข่าว 8,035.70               8,035.70              8,035.70         เฉพาะเจาะจง บริษทั จ.เจริญกลาส จาํกดั 8,035.70                บริษทั จ.เจริญกลาส จาํกดั 8,035.70                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010210 27-01-2020

228 แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน 11,250.00             12,037.50            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หมั�นเท่อ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
12,037.50              

บริษทั หมั�นเท่อ (ประเทศไทย)

 จาํกดั
12,037.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010211 27-01-2020

229

ค่าบาํรุงรักษาระบบ Chat Bot บริการ

ตอบรับและใหข้อ้มูลข่าวสารอตัโนมติั

 ผา่น LINE, Facebook

434,741.00           434,740.96          434,741.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญมีแลบ็ จาํกดั 434,741.09            บริษทั บุญมีแลบ็ จาํกดั 434,740.96            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010212 27-01-2020

230
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ วนั

ใหม่วาไรตี�  ไตรมาส 1-2/63
160,000.00           102,500.00          160,000.00     เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมทว้ม 160,000.00            นายมารุต เนียมทว้ม 102,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010213 27-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

231
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ วนัใหม่วา

ไรตี�   ไตรมาส 1-2/63
160,000.00           102,500.00          160,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมนิ�ม 160,000.00            น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมนิ�ม 102,500.00             เร่งด่วน PO2020010214 27-01-2020

232
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย รายการ 

วนัใหม่วาไรตึ�  ไตรมาส 1-2/63
128,000.00           82,000.00            128,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 128,000.00            นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 82,000.00               เร่งด่วน PO2020010215 27-01-2020

233
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 1-2/63
174,000.00           117,000.00          174,000.00     เฉพาะเจาะจง นางภคันนัท ์ธนาศรม 174,000.00            นางภคันนัท ์ธนาศรม 117,000.00             เร่งด่วน PO2020010216 27-01-2020

234
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�   

ไตรมาส 1-2/63
170,000.00           125,000.00          170,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 170,000.00            น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 125,000.00             เร่งด่วน PO2020010217 27-01-2020

235 จา้งฟรีแลนซ์กรณีจาํเป็นเร่งด่วน 11,500.00             11,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอาคม พรรณนิกร 11,500.00              นายอาคม พรรณนิกร 11,500.00               เร่งด่วน PO2020010218 17-01-2020

236
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  ไตร

 1-2/63
415,000.00           265,000.00          415,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 410,000.00            คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 265,000.00             เร่งด่วน PO2020010219 27-01-2020

237
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�   

ไตรมาส 1-2/63
193,000.00           144,000.00          193,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 193,000.00            น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 144,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010220 27-01-2020

238 บอร์ดค่านิยมองคก์ร (สติกเกอร์ PVC) 4,387.00               4,387.00              4,387.00         เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 4,387.00                ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 4,387.00                 เร่งด่วน PO2020010221 28-01-2020

239

ขอต่อสัญญาเช่าเครื�องพริ�นเตอร์สี 

จาํนวน 2 เครื�อง ระยะเวลา 3 เดือน 

(เพิ�มเติม)

21,186.00             22,669.02            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 22,669.02              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 22,669.02              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010222 28-01-2020

240
ค่าผูก้าํกบัการแสดงและเขียนบท 

รายการ ครอบครัวเดียวกนั ไตร 1-2/63
535,600.00           453,200.00          535,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสวนีย ์อุทุมมา 535,600.00            นางสาวสวนีย ์อุทุมมา 453,200.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010223 28-01-2020

241
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานภูมิภาค 

นางสาวสุธารัตน ์บุตรลพ
228,000.00           209,000.00          228,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธารัตน ์บุตรลพ 209,000.00            นางสาวสุธารัตน ์บุตรลพ 209,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010224 28-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

242
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานภูมิภาค 

นายวราวุธ  ญาติกิ�ง
212,000.00           195,000.00          212,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวราวุธ ญาติกิ�ง 195,000.00            นายวราวุธ ญาติกิ�ง 195,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010225 28-01-2020

243
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานภูมิภาค 

นางสาวนิตยา  ดวงสวสัดิ�
228,000.00           209,000.00          228,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา ดวงสวสัดิ� 209,000.00            นางสาวนิตยา ดวงสวสัดิ� 209,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010226 28-01-2020

244
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานภูมิภาค 

นางสาวพวงเพญ็  จิ�ววิเศษณา
203,000.00           187,000.00          203,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว พวงเพญ็ จิ�ววิเศษณา 187,000.00            นางสาว พวงเพญ็ จิ�ววิเศษณา 187,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010227 28-01-2020

245
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานภูมิภาค 

นายณฐัวุฒิ  เชาวทตั
180,000.00           165,000.00          180,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัวุฒิ  เชาวทตั 165,000.00            นาย ณฐัวุฒิ  เชาวทตั 165,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010228 28-01-2020

246
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานภูมิภาค 

นายรวิศุทธิ�   คณิตกลุเศรษฐ์
186,000.00           171,000.00          186,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย รวิศุทธ์  คณิตกลุเศรษฐ์ 171,000.00            นาย รวิศุทธ์  คณิตกลุเศรษฐ์ 171,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010229 28-01-2020

247
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานภูมิภาค 

นายสุริยนั  บุญตาเพศ
213,000.00           196,000.00          213,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุริยนั บุญตาเพศ 196,000.00            นายสุริยนั บุญตาเพศ 196,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010230 28-01-2020

248
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานภูมิภาค 

นางสาวชนากานต ์ วงศว์ารินทร์
191,000.00           176,000.00          191,000.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาว ชนากานต ์วงศว์าริ

นทร์
176,000.00            

นางสาว ชนากานต ์วงศว์าริ

นทร์
176,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010231 28-01-2020

249
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานภูมิภาค 

นายภูตะวนั  บาํรุงภกัดี
228,000.00           209,000.00          228,000.00     เฉพาะเจาะจง นายภูตะวนั บาํรุงภกัดี 209,000.00            นายภูตะวนั บาํรุงภกัดี 209,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010232 28-01-2020

250 กระบอกนํ�าพลาสติก 72,225.00             72,225.00            72,225.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชอปสปอท (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
72,225.00              

บริษทั ชอปสปอท (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
72,225.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010234 28-01-2020

251
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมแพร่
133,120.00           5,440.00              33,280.00       เฉพาะเจาะจง นางรัตนา แพรศิลป์ 8,320.00                นางรัตนา แพรศิลป์ 5,440.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010235 28-01-2020

252
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสระแกว้
122,880.00           5,120.00              30,720.00       เฉพาะเจาะจง นางวรรณี วงษดี์ 7,680.00                นางวรรณี วงษดี์ 5,120.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010236 28-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

253
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสุราษฎร์ธานี
153,600.00           6,400.00              38,400.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ยเุพญ็ มุกดา 9,600.00                น.ส.ยเุพญ็ มุกดา 6,400.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010237 28-01-2020

254
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสุโขทยั
119,040.00           5,120.00              29,760.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. พาฝัน บวับึง 7,680.00                น.ส. พาฝัน บวับึง 5,120.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010238 28-01-2020

255
จจดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมอุบลราชธานี
133,120.00           5,440.00              33,280.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. สมบูรณ์ ประทีปทอง 8,320.00                น.ส. สมบูรณ์ ประทีปทอง 5,440.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010239 28-01-2020

256
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสุรินทร์
200,960.00           8,000.00              50,240.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉนัทนา สมสอาด 12,480.00              น.ส. ฉนัทนา สมสอาด 8,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010240 28-01-2020

257
ค่าผลิตรายการ ภตัตาคารบา้นทุ่ง ไตร

มาส 1-2/2563
5,981,300.00        5,981,300.00       5,981,300.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั คิดดี มุ่งทาํดี จาํกดั 5,981,300.00         บริษทั คิดดี มุ่งทาํดี จาํกดั 5,981,300.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010241 28-01-2020

258
บริหารจดัการและบริการดูแล 

YouTube Official Channel
642,000.00           588,500.00          642,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอนี�มายด ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
642,000.00            

บริษทั เอนี�มายด ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
588,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010243 29-01-2020

259
ค่าบริการ Cloud Computing เดือน 

ธ.ค. 62 (ค่าบริการส่วนเกิน)
19,928.20             21,323.17            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
21,323.17              

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
21,323.17              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010244 29-01-2020

260 สาํหรับเสริฟแขกและผูบ้ริหาร 24,490.43             23,850.76            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 26,204.76              บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 23,850.76              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010248 29-01-2020

261 สาํหรับเสริฟแขกและผูบ้ริหาร 24,490.43             2,354.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
26,204.76              

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
2,354.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010249 29-01-2020

262
จดัซื�อพร้อมงานติดตั�งเครื�องกรองนํ�า

แบบ Reverse Osmosis (RO)
16,000.00             16,000.00            16,000.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฉตัรชยั

เครื�องกรองนํ�า
16,000.01              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฉตัรชยั

เครื�องกรองนํ�า
16,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010250 29-01-2020

263
กระดาษสาํหรับใชใ้นสาํนกั

ตรวจสอบภายใน
2,730.00               2,921.10              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 2,921.10                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 2,921.10                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010251 29-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

264
เพื�อจดัหาช่างแต่งหนา้ทาํผมสาํหรับ

ถ่ายภาพกรรมการนโยบาย
9,000.00               9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 9,000.00                คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 9,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010252 22-01-2020

265 จดัจา้งช่างแต่งหนา้ 1,000.00               1,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 1,000.00                ฐาปนี คงบุตร 1,000.00                 เร่งด่วน PO2020010254 10-01-2020

266 ช่างทาํผม 1,000.00               1,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 1,000.00                คุณบุญมา  คงประเสริฐ 1,000.00                 เร่งด่วน PO2020010255 10-01-2020

267 แกว้นํ�าพลาสติก เปลี�ยนสีได้ 120,375.00           120,375.00          120,375.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 120,375.00            บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 120,375.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010256 29-01-2020

268

เชาใชบรการ Server, Cloud Service 

เพื�อรองรับการทาํงานของเวบ็ไซต ์

แอปพลิเคชนัและฐานขอ้มูลของ

หน่วยงา

3,080,739.72        234,338.56          3,080,739.72  เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
3,080,739.72         

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
234,338.56            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010257 30-01-2020

269
Social Engagement Tool & Report 

Analysis on Thai PBS
1,540,800.00        128,400.00          1,540,800.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไวซ์ไซท ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
1,540,800.00         

บริษทั ไวซ์ไซท ์(ประเทศไทย)

 จาํกดั
128,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010258 30-01-2020

270 ซื�อ พรบ.ประกนัภยัภาคบงัคบั 50-2258 1,826.49               1,826.49              1,826.49         เฉพาะเจาะจง
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั

 จาํกดั (มหาชน)
1,826.49                

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)
1,826.49                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010259 30-01-2020

271
จดัหาอะไหล่อุปกรณ์ระบบ 

Monotoring & Control
55,134.96             13,783.74            13,783.74       เฉพาะเจาะจง

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
13,783.74              

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
13,783.74              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010261 30-01-2020

272
ค่าผูด้าํเนินรายการ ครอบครัวเดียวกนั

 ไตร 1-2/63
834,600.00           770,400.00          834,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั หมวย จาํกดั 834,600.00            บริษทั หมวย จาํกดั 770,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010262 30-01-2020

273
จดัจา้งโปรดิวเซอร์รายการเปิดบา้น

ไทยพีบีเอส
38,000.00             38,000.00            38,000.00       เฉพาะเจาะจง นายคณพล ทองป้อง 38,000.00              นายคณพล ทองป้อง 38,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010263 30-01-2020

274 เจา้หนา้ที�กราฟิกและวิดีโอสื�อออนไลน์ 23,000.00             21,200.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร บวัแยม้ 23,000.00              นางสาวบุษกร บวัแยม้ 21,200.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010265 30-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

275 เจา้หนา้ที�กราฟิกและวิดีโอสื�อออนไลน์ 23,700.00             23,700.00            -                 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ศรสวรรค ์วงษช์ยั

ชนะ
23,700.00              นางสาว ศรสวรรค ์วงษช์ยัชนะ 23,700.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010266 30-01-2020

276

ขอดาํเนินการจดัหาเจา้หนา้ที�

สนบัสนุนงานแผนและยทุธศาสตร์

ข่าว 2 อตัรา( มกราคม 2563 )

40,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว มณฑกานต ์สารีโท 40,000.00              นางสาว มณฑกานต ์สารีโท 20,000.00               เร่งด่วน PO2020010267 30-01-2020

277
เจา้หนา้ที� Freelance มกราคม 2563 

เร่งด่วน
18,500.00             18,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว อกณิษฐ ์สุนทรพจน์ 18,500.00              นางสาว อกณิษฐ ์สุนทรพจน์ 18,500.00               เร่งด่วน PO2020010268 30-01-2020

278

ขอดาํเนินการจดัหาเจา้หนา้ที�

สนบัสนุนงานแผนและยทุธศาสตร์

ข่าว 2 อตัรา( มกราคม 2563 )

40,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศิริวรางค ์คาํวนัศรี 40,000.00              นางสาว ศิริวรางค ์คาํวนัศรี 20,000.00               เร่งด่วน PO2020010269 30-01-2020

279
เจา้หนา้ที� Freelance มกราคม 2563 

เร่งด่วน
18,500.00             18,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรสุดา  อินทุทรัพย์ 18,500.00              น.ส.พรสุดา  อินทุทรัพย์ 18,500.00               เร่งด่วน PO2020010270 30-01-2020

280 เจา้หนา้ที�ช่างภาพและเนื�อหาออนไลน์ 29,000.00             29,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สุภณฐั รัตนธนาประสาน 29,000.00              นาย สุภณฐั รัตนธนาประสาน 29,000.00               เร่งด่วน PO2020010271 30-01-2020

281
ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)
90,500.00             37,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 90,500.00              นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 37,000.00               เร่งด่วน PO2020010272 30-01-2020

282
ค่าจา้ง จนท.เสียง Freelance เดือน 

ม.ค.63
15,466.67             15,466.67            -                 เฉพาะเจาะจง นายไชยยงค ์บาํเพญ็ 15,466.67              นายไชยยงค ์บาํเพญ็ 15,466.67              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010273 30-01-2020

283
ค่าเจา้หนา้ที�ฟรีแลนซ์  ฝ่ายรายการ

คุณภาพชีวิต เดือน ม.ค.63
103,500.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายพรพจน ์ เทพสังข์ 103,500.00            นายพรพจน ์ เทพสังข์ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010274 30-01-2020

284

ค่าฟรีแลนซ์ โครงการพฒันาเพิ�ม

ประสิทธิภาพของระบบ ฝ่ายตรวจ

คุณภาพฯ เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)

72,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวิชา ทองงาม 72,000.00              น.ส.สุวิชา ทองงาม 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010275 30-01-2020

285
ค่าจา้งโปรดิวเซอร์  ฝ่ายสร้างสรรค์

งานถ่ายทอดสด
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ พงษไ์พร 30,000.00              นายอติชาติ พงษไ์พร 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010276 30-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

286 เจา้หนา้ที�กราฟิกและวิดีโอสื�อออนไลน์ 20,100.00             20,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายโชคอนนัต ์แกว้มณี 20,100.00              นายโชคอนนัต ์แกว้มณี 20,100.00               เร่งด่วน PO2020010277 30-01-2020

287
ค่าเจา้หนา้ที�ฟรีแลนซ์  ฝ่ายรายการ

คุณภาพชีวิต เดือน ม.ค.63
103,500.00           18,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชิดชนก บุญคูณ 103,500.00            น.ส.ชิดชนก บุญคูณ 18,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010278 30-01-2020

288 น.ส.กลัยาวีร์ แววคลา้ยหงษ์ 30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง
นางสาว กลัยาวีร์  แววคลา้ย

หงษ์
30,000.00              

นางสาว กลัยาวีร์  แววคลา้ย

หงษ์
30,000.00               เร่งด่วน PO2020010279 30-01-2020

289
ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)
90,500.00             19,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. วินนัตา แพเรือง 90,500.00              น.ส. วินนัตา แพเรือง 19,500.00               เร่งด่วน PO2020010280 30-01-2020

290
ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)
90,500.00             17,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนญัญา หิรัญรังษี 90,500.00              น.ส.ธนญัญา หิรัญรังษี 17,000.00               เร่งด่วน PO2020010281 30-01-2020

291
จีนจ๊ะจ๋า (หจก.กวนจีน) งาน 

WebsiteThaiPBSKids ไตรมาส 4/2563
321,000.00           17,000.00            321,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนญัญา หิรัญรังษี 321,000.00            น.ส.ธนญัญา หิรัญรังษี 17,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010281 30-01-2020

292
ค่าเจา้หนา้ที�ฟรีแลนซ์  ฝ่ายรายการ

คุณภาพชีวิต เดือน ม.ค.63
103,500.00           45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง จอน  สุวรรณมาส 103,500.00            จอน  สุวรรณมาส 45,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010282 30-01-2020

293 เจา้หนา้ที�พฒันาเนื�อหาสื�อออนไลน์ 20,600.00             20,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัสดาว ไทยวฒันา 20,600.00              นางสาวจรัสดาว ไทยวฒันา 20,600.00               เร่งด่วน PO2020010283 30-01-2020

294 OTT Project Coordinator 52,000.00             52,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา คงเสรีดาํรง 52,000.00              นางสาวอริศรา คงเสรีดาํรง 52,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010284 30-01-2020

295

ค่าฟรีแลนซ์ โครงการพฒันาเพิ�ม

ประสิทธิภาพของระบบ ฝ่ายตรวจ

คุณภาพฯ เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)

72,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน ์หวงัหามกลาง 72,000.00              น.ส.สุดารัตน ์หวงัหามกลาง 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010285 30-01-2020

296
ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)
90,500.00             17,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย เนรมิต อินทร์สิทธิ� 90,500.00              นาย เนรมิต อินทร์สิทธิ� 17,000.00               เร่งด่วน PO2020010286 30-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

297

ค่าฟรีแลนซ์ โครงการพฒันาเพิ�ม

ประสิทธิภาพของระบบ ฝ่ายตรวจ

คุณภาพฯ เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)

72,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง ประภาพรรณ  พิลา 72,000.00              ประภาพรรณ  พิลา 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010287 30-01-2020

298
ค่าผูด้าํเนินรายการ  Thailand 

International Jazz Conference 2020
70,093.47             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิติมา ขวาคาํ 75,000.01              น.ส.ธิติมา ขวาคาํ 18,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010288 30-01-2020

299

ค่าฟรีแลนซ์ โครงการผลิตและจดัหา

รายการเพื�อ OTT ฝ่ายยทุธศาสตร์

รายการ

38,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิติมา ขวาคาํ 38,000.00              น.ส.ธิติมา ขวาคาํ 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010288 30-01-2020

300

ค่าฟรีแลนซ์ โครงการพฒันาเพิ�ม

ประสิทธิภาพของระบบ ฝ่ายตรวจ

คุณภาพฯ เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)

72,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อภิญญา ตนัเดี�ยว 72,000.00              อภิญญา ตนัเดี�ยว 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010289 30-01-2020

301

ค่าฟรีแลนซ์ โครงการผลิตและจดัหา

รายการเพื�อ OTT ฝ่ายยทุธศาสตร์

รายการ

38,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมนสัพงษ ์เพง็เพชร 38,000.00              นายมนสัพงษ ์เพง็เพชร 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010290 30-01-2020

302 น.ส.กาญจนา ปลอดกรรม 22,000.00             22,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 22,000.00              นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 22,000.00               เร่งด่วน PO2020010291 30-01-2020

303
เช่ารถตูพ้ร้อมคนขบั 3 คนั  เดือน 

กมุภาพนัธ์ - มีนาคม 2563
252,000.00           269,640.00          252,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
269,640.00            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
269,640.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010292 30-01-2020

304

ฟรีแลนซ์ โครงการผลิตเนื�อหาต่อ

ยอดสารพนัสื�อและการเล่าเรื�องผา่น

สื�อดิจิตอล เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)

138,300.00           26,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร แซ่ลี� 138,300.00            นายพงศกร แซ่ลี� 26,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010293 30-01-2020

305
สาํหรับใชง้านส่วนกลางอาคาร A ชั�น 

2 และ 3
23,060.00             23,026.40            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 24,674.20              บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 23,026.40              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010294 30-01-2020

306 น.ส.กลัยสุ์ดา ปานพรม 18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.กลัยสุ์ดา ปานพรม 18,000.00              น.ส.กลัยสุ์ดา ปานพรม 18,000.00               เร่งด่วน PO2020010295 30-01-2020

307

เพื�อดาํเนินการต่อสัญญาบริการ

ฐานขอ้มูลออนไลน์

NewsCenter&IQNewsClipปี2563

767,832.00           63,986.00            767,832.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโฟเควสท ์จาํกดั 767,832.00            บริษทั อินโฟเควสท ์จาํกดั 63,986.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010296 30-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

308

ฟรีแลนซ์ โครงการผลิตเนื�อหาต่อ

ยอดสารพนัสื�อและการเล่าเรื�องผา่น

สื�อดิจิตอล เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)

138,300.00           20,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายพิทวสั จนัทร์เรือง 138,300.00            นายพิทวสั จนัทร์เรือง 20,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010297 30-01-2020

309 น.ส.ภาวิณี คงฤทธิ� 18,500.00             18,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภาวิณี  คงฤทธิ� 18,500.00              น.ส. ภาวิณี  คงฤทธิ� 18,500.00               เร่งด่วน PO2020010298 30-01-2020

310 นายวุฒินากร เอียดจุย้ 18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย วุฒินากร  เอียดจุย้ 18,000.00              นาย วุฒินากร  เอียดจุย้ 18,000.00               เร่งด่วน PO2020010299 30-01-2020

311 นายอญัชนากรณ์ พระขรรคแ์กว้ 19,000.00             19,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง
นาย อญัชนากรณ์  พระขรรค์

แกว้
19,000.00              

นาย อญัชนากรณ์  พระขรรค์

แกว้
19,000.00               เร่งด่วน PO2020010300 30-01-2020

312

ฟรีแลนซ์ โครงการผลิตเนื�อหาต่อ

ยอดสารพนัสื�อและการเล่าเรื�องผา่น

สื�อดิจิตอล เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)

138,300.00           17,700.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวจัจณี สมวงษ์ 138,300.00            นางสาวสุวจัจณี สมวงษ์ 17,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010301 30-01-2020

313

ฟรีแลนซ์ โครงการผลิตเนื�อหาต่อ

ยอดสารพนัสื�อและการเล่าเรื�องผา่น

สื�อดิจิตอล เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)

138,300.00           20,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพเกา้ ชูศรี 138,300.00            นางสาวนพเกา้ ชูศรี 20,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010302 30-01-2020

314

ฟรีแลนซ์ โครงการผลิตเนื�อหาต่อ

ยอดสารพนัสื�อและการเล่าเรื�องผา่น

สื�อดิจิตอล เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)

138,300.00           16,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศศกรณ์ ทองแปลก

มยเุรศ
138,300.00            

นางสาวศศกรณ์ ทองแปลก

มยเุรศ
16,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010303 30-01-2020

315
จดัหาคอมเพรสเซอร์เครื�องปรับอากาศ

  สถานีชุมแพ
47,936.00             11,984.00            11,984.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วงัสะพุง

แอร์
11,984.00              หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วงัสะพุงแอร์ 11,984.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010304 30-01-2020

316

ฟรีแลนซ์ โครงการผลิตเนื�อหาต่อ

ยอดสารพนัสื�อและการเล่าเรื�องผา่น

สื�อดิจิตอล เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)

138,300.00           18,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญก์มล วุ่นชุม 138,300.00            นางสาวพิชญก์มล วุ่นชุม 18,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010305 30-01-2020

317

ฟรีแลนซ์ โครงการผลิตเนื�อหาต่อ

ยอดสารพนัสื�อและการเล่าเรื�องผา่น

สื�อดิจิตอล เดือน ม.ค.63 (เร่งด่วน)

138,300.00           18,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงษ ์วงษช์ยัวฒันกลุ 138,300.00            นายวุฒิพงษ ์วงษช์ยัวฒันกลุ 18,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010306 30-01-2020

318 นายพาสิษฐ ์คลา้ยสุบรรณ์ 21,000.00             21,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายพาสิษฐ ์คลา้ยสุบรรณ์ 21,000.00              นายพาสิษฐ ์คลา้ยสุบรรณ์ 21,000.00               เร่งด่วน PO2020010307 30-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

319 นายเชาว ์นาคอินทร์ 55,000.00             55,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชาว ์   นาคอินทร์ 55,000.00              นายเชาว ์   นาคอินทร์ 55,000.00               เร่งด่วน PO2020010308 30-01-2020

320

ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม รายการ วนัใหม่วาไรตี�  เดือน 

ม.ค.63

208,000.00           18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายพนัธ์ุชยั อินทร์ชูรันต์ 208,000.00            นายพนัธ์ุชยั อินทร์ชูรันต์ 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010309 30-01-2020

321 นายมานิตย ์หวนัชิตนาย 24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย มานิตย ์หวนัชิตนาย 24,000.00              นาย มานิตย ์หวนัชิตนาย 24,000.00               เร่งด่วน PO2020010310 30-01-2020

322

ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม รายการ วนัใหม่วาไรตี�  เดือน 

ม.ค.63

208,000.00           18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยะมาศ มีประเสริฐ 208,000.00            น.ส.ปิยะมาศ มีประเสริฐ 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010311 30-01-2020

323 นายธนัวา ศรีสุภาพ 23,000.00             23,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายธนัวา ศรีสุภาพ 23,000.00              นายธนัวา ศรีสุภาพ 23,000.00               เร่งด่วน PO2020010312 30-01-2020

324

ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม รายการ วนัใหม่วาไรตี�  เดือน 

ม.ค.63

208,000.00           30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเมธสั ลีลาลํ�าเลิศ 208,000.00            นายเมธสั ลีลาลํ�าเลิศ 30,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010313 30-01-2020

325 นายรัตนพล พงษล์ะออ 19,500.00             19,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย รัตนพล พงษล์ะออ 19,500.00              นาย รัตนพล พงษล์ะออ 19,500.00               เร่งด่วน PO2020010314 30-01-2020

326

ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม รายการ วนัใหม่วาไรตี�  เดือน 

ม.ค.63

208,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรินทร์  คาํราช 208,000.00            นายจกัรินทร์  คาํราช 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010315 30-01-2020

327

ค่าฟรีแลนซ์ จนท.สนบัสนุน AD/CC 

ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ  เดือน ม.ค.

63 (เร่งด่วน)

54,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ผกายมาศ พินิจทรัพย์ 54,000.00              น.ส. ผกายมาศ พินิจทรัพย์ 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010316 30-01-2020

328

ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม รายการ วนัใหม่วาไรตี�  เดือน 

ม.ค.63

208,000.00           38,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุบงกช สุขแกว้ 208,000.00            น.ส.สุบงกช สุขแกว้ 38,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010317 30-01-2020

329 น.ส.อรอารุณ พิมมา 19,500.00             19,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรอารุณ พิมมา 19,500.00              นางสาว อรอารุณ พิมมา 19,500.00               เร่งด่วน PO2020010318 30-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

330
เจา้หนา้ที�กราฟิกดีไซเนอร์ เดือน 

มกราคม 2563 (กรณีจาํเป็นเร่งด่วน)
32,000.00             32,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายกษิพฒัน ์  ลดัดามณีโรจน์ 32,000.00              นายกษิพฒัน ์  ลดัดามณีโรจน์ 32,000.00               เร่งด่วน PO2020010319 30-01-2020

331 น.ส.นาตยา สิมภา 18,500.00             18,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.นาตยา  สิมภา 18,500.00              น.ส.นาตยา  สิมภา 18,500.00               เร่งด่วน PO2020010320 30-01-2020

332

ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม รายการ วนัใหม่วาไรตี�  เดือน 

ม.ค.63

208,000.00           18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณีรัตน ์ยมกกลุ 208,000.00            น.ส.มณีรัตน ์ยมกกลุ 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010321 30-01-2020

333

ค่าฟรีแลนซ์ จนท.สนบัสนุน AD/CC 

ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ  เดือน ม.ค.

63 (เร่งด่วน)

54,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุมนทิพ ก่องตาวงศ์ 54,000.00              น.ส.สุมนทิพ ก่องตาวงศ์ 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010322 30-01-2020

334

ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม รายการ วนัใหม่วาไรตี�  เดือน 

ม.ค.63

208,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศยามล นภาลยั 208,000.00            น.ส.ศยามล นภาลยั 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010323 30-01-2020

335

ค่าฟรีแลนซ์ จนท.สนบัสนุน AD/CC 

ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ  เดือน ม.ค.

63 (เร่งด่วน)

54,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.อวิกา คาน 54,000.00              น.ส.อวิกา คาน 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010324 30-01-2020

336

ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม รายการ วนัใหม่วาไรตี�  เดือน 

ม.ค.63

208,000.00           26,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธนกฤต องัโขรัมย์ 208,000.00            นาย ธนกฤต องัโขรัมย์ 26,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010325 30-01-2020

337

ค่าฟรีแลนซ์ ฝ่ายรายการประเดน็ทาง

สังคม รายการ วนัใหม่วาไรตี�  เดือน 

ม.ค.63

208,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัราพร วีระเกียรติ 208,000.00            นางสาวภทัราพร วีระเกียรติ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010326 30-01-2020

338

ขออนุมติัดาํเนินการจา้งผูช่้วยผูจ้ดัการ

โครงการวฒันธรรมบนัเทิง กรณี

เร่งด่วน

40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แมนวดี เดชจาํนงสุข 40,000.00              น.ส. แมนวดี เดชจาํนงสุข 40,000.00               เร่งด่วน PO2020010327 30-01-2020

339
ขออนุมติัดาํเนินการจา้งผูช่้วย บก. 

ร้องทุกขล์งป้ายนี�  เร่งด่วน
52,000.00             52,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ชุมพล บวังาม 52,000.00              นาย ชุมพล บวังาม 52,000.00               เร่งด่วน PO2020010328 30-01-2020

340
ขออนุมติัดาํเนินการจา้งผูสื้�อข่าว

รายการร้องทุกขล์งป้ายนี�  เร่งด่วน
42,000.00             42,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย รภสัสิทธิ�  ภทัรสิริชยัสิน 42,000.00              นาย รภสัสิทธิ�  ภทัรสิริชยัสิน 42,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010329 30-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

341
ขออนุมติัดาํเนินการจา้งผูสื้�อข่าว กรณี

เร่งด่วน
38,000.00             38,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัพล พรมแสงใส 38,000.00              นาย ณฐัพล พรมแสงใส 38,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010331 30-01-2020

342
โปรดิวเซอร์-เวบ็ไซต ์อีสาน เดือน 

มกราคม 2563 (กรณีจาํเป็นเร่งด่วน)
25,000.00             25,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสุพฒัน ์คารวียกลุ 25,000.00              นายสุพฒัน ์คารวียกลุ 25,000.00               เร่งด่วน PO2020010332 30-01-2020

343
ขออนุมติัดาํเนินการจา้งนกัวิเคราะห-์

วิจยั กรณีเร่งด่วน
80,000.00             80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธวชัชยั  เติมศรีสุข 80,000.00              นาย ธวชัชยั  เติมศรีสุข 80,000.00               เร่งด่วน PO2020010333 30-01-2020

344
ขออนุมติัดาํเนินการจา้งผูสื้�อข่าว กรณี

เร่งด่วน
38,000.00             38,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย คมัคุณ  ยมนาค 38,000.00              นาย คมัคุณ  ยมนาค 38,000.00               เร่งด่วน PO2020010334 30-01-2020

345

จดัหาโปรดิวเซอร์โต๊ะข่าวการเมือง 

เดือน มกราคม 2563 (กรณีจาํเป็น

เร่งด่วน)

55,000.00             55,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย  ธีระพงศ ์ ศิริรังษี 55,000.00              นาย  ธีระพงศ ์ ศิริรังษี 55,000.00               เร่งด่วน PO2020010335 30-01-2020

346
ขออนุมติัดาํเนินการจา้งครีเอทีฟ

รายการสารพนัฯ กรณีเร่งด่วน
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลชนก โกศลไพจิตร 30,000.00              น.ส.กมลชนก โกศลไพจิตร 30,000.00               เร่งด่วน PO2020010336 30-01-2020

347
เพื�อใชใ้นงานแจกหนา้กากกนัฝุ่ น

ใหก้บัประชาชน
13,000.00             13,910.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซคัเซส พบัลิเคชั�น 

จาํกดั
13,910.00              บริษทั ซคัเซส พบัลิเคชั�น จาํกดั 13,910.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010337 30-01-2020

348 จดัซื�อขาตั�งทีวี 40,473.00             43,306.11            -                 เฉพาะเจาะจง วรเนตร ไฮไฟ 43,306.11              วรเนตร ไฮไฟ 43,306.11              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010338 30-01-2020

349

ค่าสตูและอุปกรณ์พร้อมทีมถ่ายบนัทึก

เทศโทรทศัน ์รายการ ครอบครัว

เดียวกนั ไตรมาส 1-2/63

1,885,000.00        1,740,000.02       1,885,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั กนัตนา โปรดกัชั�น 

เซอร์วิส จาํกดั
1,885,000.02         

บริษทั กนัตนา โปรดกัชั�น 

เซอร์วิส จาํกดั
1,740,000.02         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010340 31-01-2020

350

จดัจา้งจนท.ควบคุมดูแลสื�อใน

โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูล 

ส.ส.ท.

20,000.00             20,000.00            20,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์หอม แสงไชย 20,000.00              นางสาวจนัทร์หอม แสงไชย 20,000.00               เร่งด่วน PO2020010341 30-01-2020

351
งานติดตั�ง สาย LAN หอ้ง OB และ

สาํนกัข่าว B1
87,740.00             87,740.00            87,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 87,740.00              บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 87,740.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010343 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

352

งานบริการทาํความสะอาด ดูแล

บาํรุงรักษาสภาพแวดลอ้มทางภูมิทศัน์

 สาํนกังานใหญ่ ส.ส.ท.

477,500.00           477,500.00          477,500.00     เฉพาะเจาะจง นาย อุเทน วนัเที�ยง 477,500.00            นาย อุเทน วนัเที�ยง 477,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010345 31-01-2020

353
จดัจา้งผูช่้วยโปรดิวเซอร์ นายอาคม 

ศูนยภ์ยัพิบติั
23,000.00             23,000.00            23,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอาคม พรรณนิกร 23,000.00              นายอาคม พรรณนิกร 23,000.00               เร่งด่วน PO2020010347 31-01-2020

354
จดัจา้งDigitalContentProducerนส.

โยษิตา ศูนยภ์ยัพิบติั
25,000.00             25,000.00            25,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวโยษิตา วรลาภมงคล 25,000.00              นางสาวโยษิตา วรลาภมงคล 25,000.00               เร่งด่วน PO2020010348 31-01-2020

355 จดัจา้งผูสื้�อข่าวนส.อุษา ศูนยภ์ยัพิบติั 29,000.00             29,000.00            29,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา เอี�ยมสุวรรณ 29,000.00              นางสาวอุษา เอี�ยมสุวรรณ 29,000.00               เร่งด่วน PO2020010349 31-01-2020

356 จดัจา้งDir.of Photography ศูนยภ์ยัพิบติั 50,000.00             50,000.00            50,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย เสรี จนัทร์สุขศรี 50,000.00              นาย เสรี จนัทร์สุขศรี 50,000.00               เร่งด่วน PO2020010350 31-01-2020

357
จดัจา้งช่างภาพนาย พฐัจกัร  ศูนยภ์ยั

พิบติั
30,000.00             30,000.00            30,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพฐัจกัร ประพฤติธรรม 30,000.00              นายพฐัจกัร ประพฤติธรรม 30,000.00               เร่งด่วน PO2020010351 31-01-2020

358
จดัจา้งบรรณาธิการนส.นริศรา ศูนย์

ภยัพิบติั
60,000.00             60,000.00            60,000.00       เฉพาะเจาะจง นริศรา คินิมาน 60,000.00              นริศรา คินิมาน 60,000.00               เร่งด่วน PO2020010352 31-01-2020

359
จดัจา้งDocumentary Producer นส.โอ

ปอล ์ศูนยภ์ยัพิบติั
55,000.00             55,000.00            55,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวโอปอล ์ประภาวดี 55,000.00              นางสาวโอปอล ์ประภาวดี 55,000.00               เร่งด่วน PO2020010353 31-01-2020

360
โปรดิวเซอร์-เวบ็ไซต ์ศูนยใ์ต ้เดือน 

มกราคม 2563 (กรณีจาํเป็นเร่งด่วน)
32,000.00             32,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สวสัดิ�   หวนัสะแหละ 32,000.00              นาย สวสัดิ�   หวนัสะแหละ 32,000.00               เร่งด่วน PO2020010354 30-01-2020

361
จดัจา้งบรรณาธิการDigitalMedia 

น.ส.พนัธ์ุพิงค ์ศูนยภ์ยัพิบติั
33,000.00             33,000.00            33,000.00       เฉพาะเจาะจง

นางสาว พนัธ์ุพิงค ์อินสัน

ทราย
33,000.00              นางสาว พนัธ์ุพิงค ์อินสันทราย 33,000.00               เร่งด่วน PO2020010355 31-01-2020

362
งานติดตั�ง ระบบไฟฟ้า หอ้ง DATA 

CENTER อาคาร A3
50,290.00             50,290.00            50,290.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 50,290.00              บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 50,290.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010356 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

363
จดัจา้งจนท.ประสานงาน นส.พชัร 

ศูนยภ์ยัพิบติั
19,000.00             19,000.00            19,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัร เครือเสนา 19,000.00              นางสาวพชัร เครือเสนา 19,000.00               เร่งด่วน PO2020010357 31-01-2020

364
ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนธนัวาคม

 2562
462,207.50           462,207.50          462,207.50     เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
462,207.50            

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
462,207.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010358 31-01-2020

365
ค่าผลิตหนงัสือนิทาน ตาตา้ตีตี�โตโต ้

จาํนวน 1000 เล่ม
59,000.00             63,130.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 63,130.00              บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 63,130.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010360 31-01-2020

366 จดัจา้งChief Producer (Thai/English) 70,000.00             70,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายกลุพฒัน ์จนัทร์ไกรลาส 70,000.00              นายกลุพฒัน ์จนัทร์ไกรลาส 70,000.00               เร่งด่วน PO2020010361 31-01-2020

367 จดัจา้ง Rewriter 60,000.00             60,000.00            60,000.00       เฉพาะเจาะจง
MR. HUGH  TIMOTHY  

BRAMMAR
60,000.00              

MR. HUGH  TIMOTHY  

BRAMMAR
60,000.00               เร่งด่วน PO2020010362 31-01-2020

368 จดัจา้ง content creator (Thai/English) 31,000.00             31,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย กิติพฒัน ์ชื�นสุขจิตต์ 31,000.00              นาย กิติพฒัน ์ชื�นสุขจิตต์ 31,000.00               เร่งด่วน PO2020010363 31-01-2020

369 จดัจา้งcontent creator (Thai/English) 19,000.00             19,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายพสธร แสงไชย 19,000.00              นายพสธร แสงไชย 19,000.00               เร่งด่วน PO2020010364 31-01-2020

370 จดัจา้งผูช่้วย content creator 27,000.00             27,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย ์ คาํกลิ�น 27,000.00              นางสาวกฤษณีย ์ คาํกลิ�น 27,000.00               เร่งด่วน PO2020010365 31-01-2020

371
ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการจดัทาํ

ฉากหลงัรายการสถานีประชาชน
29,660.00             31,736.20            -                 เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 31,736.20              ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 31,736.20               เร่งด่วน PO2020010366 31-01-2020

372 สมุดโน๊ตสันห่วง 199,020.00           199,020.00          199,020.00     เฉพาะเจาะจง บจก.คิว แอดเวอร์ไทซิ�ง 199,020.00            บจก.คิว แอดเวอร์ไทซิ�ง 199,020.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010367 31-01-2020

373 ค่าฟรีแลนซ์ น.ส.จุฑาทิพย ์รูปชยัภูมิ 18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาทิพย ์รูปชยัภูมิ 18,000.00              น.ส.จุฑาทิพย ์รูปชยัภูมิ 18,000.00               เร่งด่วน PO2020010368 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

374
ค่าฟรีแลนซ์ นาย ทนงศกัดิ�  ทองสีกนั 

ประสานงาน (Website)
18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ทนงศกัดิ�  ทองสีกนั 18,000.00              นาย ทนงศกัดิ�  ทองสีกนั 18,000.00               เร่งด่วน PO2020010369 31-01-2020

375
ค่าฟรีแลนซ์ นาย ภูวดล แกว้มุ่งคุณ 

Web Content
18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ภูวดล แกว้มุ่งคุณ 18,000.00              นาย ภูวดล แกว้มุ่งคุณ 18,000.00               เร่งด่วน PO2020010370 31-01-2020

376
ค่าฟรีแลนซ์ น.ส.วราลี ยนิดีพิธ ครีเอ

ทีฟ
21,000.00             21,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาววราลี  ยนิดีพิธ 21,000.00              นางสาววราลี  ยนิดีพิธ 21,000.00               เร่งด่วน PO2020010371 31-01-2020

377 ค่าฟรีแลนซ์ น.ส.อาภากร เหลี�ยมทอง 21,000.00             21,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาภากร เหลี�ยมทอง 21,000.00              น.ส.อาภากร เหลี�ยมทอง 21,000.00               เร่งด่วน PO2020010372 31-01-2020

378
ค่าฟรีแลนซ์ นาย นรภทัท ์อร่ามเรือง 

โปรดิวเซอร์อาวุโส
49,000.00             49,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนรภทัท ์อร่ามเรือง 49,000.00              นายนรภทัท ์อร่ามเรือง 49,000.00               เร่งด่วน PO2020010373 31-01-2020

379
ค่าฟรีแลนซ์ น.ส.ดวงมณี ศรีทศันีย ์

ผูจ้ดัการโครงการ
70,000.00             70,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดวงมณี ศรีทศันีย์ 70,000.00              น.ส.ดวงมณี ศรีทศันีย์ 70,000.00               เร่งด่วน PO2020010374 31-01-2020

380
ค่าผูด้าํเนินรายการ ครอบครัวเดียวกนั

 ไตรมาส 1-2/63
834,600.00           770,400.00          834,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ออนคลาวดไ์นน ์จาํกดั 834,600.00            บริษทั ออนคลาวดไ์นน ์จาํกดั 770,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010375 31-01-2020

381
เพื�อจดัค่าผูป้ระสานงานการผลิต

รายการกลางเมือง ไตรมาส1-2-63
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง คุณพณ หะรารักษ์ 100,000.00            คุณพณ หะรารักษ์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010376 31-01-2020

382
ผูค้วบคุมและพฒันารายการ BJ ไตร

มาส 1/2563
210,000.00           70,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย เสกสรรค ์ประเสริฐกลุ 210,000.00            นาย เสกสรรค ์ประเสริฐกลุ 70,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010377 31-01-2020

383
ผูค้วบคุมและพฒันารายการ BJ ไตร

มาส 1/2563
210,000.00           140,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย เสกสรรค ์ประเสริฐกลุ 210,000.00            นาย เสกสรรค ์ประเสริฐกลุ 140,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010378 31-01-2020

384
จดัซื�อพร้อมงานติดตั�งเครื�องกรองนํ�า

แบบ Reverse Osmosis (RO)
180,000.00           180,000.11          180,000.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฉตัรชยั

เครื�องกรองนํ�า
180,000.11            

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฉตัรชยั

เครื�องกรองนํ�า
180,000.11            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010379 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

385

เช่าอุปกรณ์ไฟพร้อมเจา้หนา้ที� 

“กิจกรรม คอนเสิร์ต สารพนัลั�นทุ่ง 

บางเขน”

75,000.00             80,250.00            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 80,250.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 80,250.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010380 31-01-2020

386

ค่าจดักิจกรรม School visit ตาตา้ ตีตี�  

โตโต ้(Transmedia) ในโรงเรียน 10 

แห่ง

92,523.36             99,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 99,000.00              บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 99,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010381 31-01-2020

387
ขออนุมติัใชง้บเช่าอุปกรณ์จอ LCD 

รายการสารพนัลั�นทุ่ง
46,000.00             49,220.00            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 49,220.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 49,220.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010383 31-01-2020

388 จดัจา้งนกัแปลข่าว 600,000.00           500,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.พี.นิวส์ จาํกดั 600,000.00            บริษทั วี.พี.นิวส์ จาํกดั 500,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010385 31-01-2020

389
ค่าผูก้าํกบัเวที รายการ ครอบครัว

เดียวกนั ไตร 1-2/63
18,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธารารัตน ์พจนแ์ก่น 18,000.00              น.ส. ธารารัตน ์พจนแ์ก่น 12,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010386 31-01-2020

390
ค่าผูข้บัร้องเพลงประกอบรายการ 

ครอบครัวเดียวกนั  ไตร 1-2/63
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ องอาจ 30,000.00              นายสุเมธ องอาจ 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010388 31-01-2020

391
Power Supply ของเครื�อง Slowmotion

 OB2
13,950.00             14,926.50            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฮาสส์ เทคโนโลย ี

จาํกดั
14,926.50              บริษทั ฮาสส์ เทคโนโลย ีจาํกดั 14,926.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010389 31-01-2020

392

ขออนุมตจดหารายการผลตสอเสยง 

รายการวิทยดิุจิทลัและรายการวิทยฯุ

สาํหรับเดก็และครอบครัว ไตรมาส

1/63

572,000.00           200,000.12          572,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 572,000.34            บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 200,000.12            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010391 31-01-2020

393

ขออนุมตจดหารายการผลตสอเสยง 

รายการวิทยดิุจิทลัและรายการวิทยฯุ

สาํหรับเดก็และครอบครัว ไตรมาส

1/63

572,000.00           372,000.22          572,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 572,000.34            บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 372,000.22            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010392 31-01-2020

394
เพื�อจดัจา้งผูใ้หค้าํแนะนาํพฒันา

รายการกลางเมือง ไตรมาส1/2563
90,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง ภาสกร  อินทุมาร 90,000.00              ภาสกร  อินทุมาร 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010394 31-01-2020

395
เพื�อจดัจา้งผูใ้หค้าํแนะนาํพฒันา

รายการกลางเมือง ไตรมาส1/2563
90,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง ภาสกร  อินทุมาร 90,000.00              ภาสกร  อินทุมาร 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010395 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

396 ค่าบริการอื�น-ค่าล่วงเวลา เดือน พ.ย. 62 23,900.00             25,573.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
25,573.00              

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
25,573.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010396 31-01-2020

397 ค่าบริการอื�น-ค่าล่วงเวลา เดือน ธ.ค. 62 22,200.00             23,754.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
23,754.00              

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
23,754.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010397 31-01-2020

398 สาํหรับใชง้านฝ่ายพสัดุฯ 12,000.00             12,840.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
12,840.00              

บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
12,840.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010398 31-01-2020

399 สาํหรับใชง้านฝ่ายพสัดุฯ 25,200.00             26,964.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
26,964.00              

บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
26,964.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010399 31-01-2020

400

เพื�อการต่อสัญญาบริการรายงานผล

การสาํรวจผูช้มทางโทรทศัน(์ทีวีเร

ตติ�ง)ปี2563

3,030,888.00        252,574.00          3,030,888.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รี

เสิร์ช(ประเทศไทย)  จาํกดั
3,030,888.03         

บริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รี

เสิร์ช(ประเทศไทย)  จาํกดั
252,574.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010400 31-01-2020

401 ค่าผลิตรายการ ดูใหรู้้  ไตรมาส 1-2/63 7,152,522.00        7,152,522.00       7,152,522.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยแลงเกวจ สเตชั�น 

จาํกดั
7,152,522.00         

บริษทั ไทยแลงเกวจ สเตชั�น 

จาํกดั
7,152,522.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010401 31-01-2020

402 ค่าแต่งหนา้/นกัข่าวพลเมือง 52,000.00             44,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 52,000.00              นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 44,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010402 31-01-2020

403 Producer Localist ไตรมาส 1/63 150,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง
นายเจริญกลู   เฉลียวเกรียง

ไกร
150,000.00            นายเจริญกลู   เฉลียวเกรียงไกร 100,000.00             เร่งด่วน PO2020010403 31-01-2020

404

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก ไตรรมาส1/2563

97,500.00             63,000.00            97,500.00       เฉพาะเจาะจง รัศมี มณีนิล 97,500.00              รัศมี มณีนิล 63,000.00               เร่งด่วน PO2020010404 31-01-2020

405

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

149,500.00           99,000.00            149,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 149,500.00            น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 99,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010405 31-01-2020

406

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

117,000.00           76,500.00            117,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 117,000.00            นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 76,500.00               เร่งด่วน PO2020010406 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

407

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

19,500.00             13,500.00            19,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 19,500.00              นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 13,500.00               เร่งด่วน PO2020010407 31-01-2020

408
กิจกรรม”เฮโลสาระพาสัญจรตามมา

กบัหมอ้ขา้วหมอ้แกง” ไตรมาส 4/2563
112,350.00           13,500.00            112,350.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 112,350.00            นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 13,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010407 31-01-2020

409

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

39,000.00             27,000.00            39,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย อานนัท ์นาคคง 39,000.00              นาย อานนัท ์นาคคง 27,000.00               เร่งด่วน PO2020010408 31-01-2020

410

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

39,000.00             27,000.00            39,000.00       เฉพาะเจาะจง คุณรัชดา ธราภาค 39,000.00              คุณรัชดา ธราภาค 27,000.00               เร่งด่วน PO2020010409 31-01-2020

411

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

13,000.00             9,000.00              13,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 13,000.00              นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 9,000.00                 เร่งด่วน PO2020010410 31-01-2020

412

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

130,000.00           84,000.00            130,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 130,000.00            นางสาว วรรญา  ไชยโย 84,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010411 31-01-2020

413

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

13,000.00             9,000.00              13,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 13,000.00              นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 9,000.00                 เร่งด่วน PO2020010412 31-01-2020

414

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

13,000.00             9,000.00              13,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรเกียรติ นิ�มมาก 13,000.00              นายวรเกียรติ นิ�มมาก 9,000.00                 เร่งด่วน PO2020010413 31-01-2020

415

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

13,000.00             9,000.00              13,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว สุติมา หวนัแกว้ 13,000.00              นางสาว สุติมา หวนัแกว้ 9,000.00                 เร่งด่วน PO2020010414 31-01-2020

416

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

104,000.00           72,000.00            104,000.00     เฉพาะเจาะจง วฒันะ บุญจบั 104,000.00            วฒันะ บุญจบั 72,000.00               เร่งด่วน PO2020010415 31-01-2020

417

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

39,000.00             27,000.00            39,000.00       เฉพาะเจาะจง นายดินาร์  บุญธรรม 39,000.00              นายดินาร์  บุญธรรม 27,000.00               เร่งด่วน PO2020010416 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

418

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

13,000.00             9,000.00              13,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 13,000.00              น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 9,000.00                 เร่งด่วน PO2020010417 31-01-2020

419

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

54,000.00             36,000.00            54,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 54,000.00              นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 36,000.00               เร่งด่วน PO2020010418 31-01-2020

420

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

19,500.00             12,000.00            19,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิลยั สมทรง 19,500.00              นางสาวศิวิลยั สมทรง 12,000.00               เร่งด่วน PO2020010419 31-01-2020

421

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

19,500.00             13,500.00            19,500.00       เฉพาะเจาะจง นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 19,500.00              นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 13,500.00               เร่งด่วน PO2020010420 31-01-2020

422 เพื�อจา้ง UI & UX 126,000.00           42,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ชวพล กีรติรัตน์ 126,000.00            นาย ชวพล กีรติรัตน์ 42,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010421 31-01-2020

423 เพื�อจา้ง Mobile Developer คนที� 2 135,000.00           45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย คุณาพจน ์ทองคาํสุข 135,000.00            นาย คุณาพจน ์ทองคาํสุข 45,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010422 31-01-2020

424 เพื�อจา้ง Project Manager 180,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย จีรพฒัน ์จกัรโนวรรณ 180,000.00            นาย จีรพฒัน ์จกัรโนวรรณ 60,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010423 31-01-2020

425
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ ท่อง

โลกกวา้ง (ม.ค.-มิ.ย.63)
30,000.00             25,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรพรรณ คาํลือ 30,000.00              น.ส. จิรพรรณ คาํลือ 25,000.00               เร่งด่วน PO2020010424 27-01-2020

426 เพื�อจา้ง Mobile Developer 135,000.00           45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พรสถิตย ์คงสุผล 135,000.00            นาย พรสถิตย ์คงสุผล 45,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010425 31-01-2020

427
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย รายการ

 ท่องโลกกวา้ง (ม.ค.-มิ.ย.63)
104,800.00           85,600.00            104,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. พรสุดา แก่นแกว้ 104,800.00            น.ส. พรสุดา แก่นแกว้ 85,600.00               เร่งด่วน PO2020010426 27-01-2020

428 เพื�อจา้ง Senior Programmer 153,000.00           51,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย เที�ยงธรรม คงสุผล 153,000.00            นาย เที�ยงธรรม คงสุผล 51,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010427 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

429
ค่าผูด้าํเนินรายการ "ท่องโลกกวา้ง" 

(ม.ค.-มิ.ย.63)
298,000.00           246,000.00          298,000.00     เฉพาะเจาะจง นายณรรฐพงษ ์ผูภ้กัดีวงศ์ 298,000.00            นายณรรฐพงษ ์ผูภ้กัดีวงศ์ 246,000.00             เร่งด่วน PO2020010428 27-01-2020

430 เพื�อจา้ง Programmer 114,000.00           38,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สิริรัตน ์ มุกดาจนัทร์ 114,000.00            นางสาว สิริรัตน ์ มุกดาจนัทร์ 38,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010429 31-01-2020

431

จา้งพนกังานทาํความสะอาดภาชนะ

ประจาํหอ้งอาหาร กรณีเร่งด่วน เดือน

มกราคม 2563

10,800.00             10,800.00            10,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 10,800.00              นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 10,800.00               เร่งด่วน PO2020010430 31-01-2020

432

จา้งพนกังานทาํความสะอาดภาชนะ

ประจาํหอ้งอาหาร กรณีเร่งด่วน เดือน

มกราคม 2563

10,800.00             10,800.00            10,800.00       เฉพาะเจาะจง นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 10,800.00              นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 10,800.00               เร่งด่วน PO2020010431 31-01-2020

433

จา้งพนกังานทาํความสะอาดภาชนะ

ประจาํหอ้งอาหาร กรณ๊เร่งด่วน เดือน

มกราคม 2563

10,800.00             10,800.00            10,800.00       เฉพาะเจาะจง นาง สุนิสา สิทธิขนุทด 10,800.00              นาง สุนิสา สิทธิขนุทด 10,800.00               เร่งด่วน PO2020010432 31-01-2020

434

จา้งพนกังานทาํความสะอาดภาชนะ

ประจาํหอ้งอาหาร กรณีเร่งด่วน เดือน

มกราคม 2563

10,800.00             10,800.00            10,800.00       เฉพาะเจาะจง นาย บุญธรรม พงษเ์จริญ 10,800.00              นาย บุญธรรม พงษเ์จริญ 10,800.00               เร่งด่วน PO2020010433 31-01-2020

435
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ วนั

ใหม่วาไรตี�   ไตรมาส 1-2/63
791,800.00           117,700.00          791,800.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
791,800.00            

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
117,700.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010435 27-01-2020

436

จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานกรณี

เร่งด่วน นางสาวชนากานต ์ วงศว์าริ

นทร์

15,000.00             15,000.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาว ชนากานต ์วงศว์าริ

นทร์
15,000.00              

นางสาว ชนากานต ์วงศว์าริ

นทร์
15,000.00               เร่งด่วน PO2020010436 31-01-2020

437
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานกรณี

เร่งด่วน นางสาวสุธารัตน ์บุตรลพ
19,000.00             19,000.00            19,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธารัตน ์บุตรลพ 19,000.00              นางสาวสุธารัตน ์บุตรลพ 19,000.00               เร่งด่วน PO2020010437 31-01-2020

438
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        66,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 5,660,800.00         ฐาปนี คงบุตร 66,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010438 31-01-2020

439
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        89,100.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,660,800.00         ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 89,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010439 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

440
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 5,660,800.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010440 31-01-2020

441
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 5,660,800.00         ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010441 31-01-2020

442
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        60,300.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 5,660,800.00         คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 60,300.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010442 31-01-2020

443
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        102,300.00          5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 5,660,800.00         คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010443 31-01-2020

444
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        102,300.00          5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 5,660,800.00         คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010444 31-01-2020

445
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        37,400.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง อริยธ์ชั  คงคาใส 5,660,800.00         อริยธ์ชั  คงคาใส 37,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010445 31-01-2020

446
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานกรณี

เร่งด่วน นายรวิศุทธิ�   คณิตกลุเศรษฐ์
15,000.00             15,000.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย รวิศุทธ์  คณิตกลุเศรษฐ์ 15,000.00              นาย รวิศุทธ์  คณิตกลุเศรษฐ์ 15,000.00               เร่งด่วน PO2020010446 31-01-2020

447
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานกรณี

เร่งด่วน นางสาวนิตยา ดวงสวสัดิ�
19,000.00             19,000.00            19,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา ดวงสวสัดิ� 19,000.00              นางสาวนิตยา ดวงสวสัดิ� 19,000.00               เร่งด่วน PO2020010447 31-01-2020

448
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานกรณี

เร่งด่วน นางสาวพวงเพญ็  จิ�ววิเศษณา
16,000.00             16,000.00            16,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว พวงเพญ็ จิ�ววิเศษณา 16,000.00              นางสาว พวงเพญ็ จิ�ววิเศษณา 16,000.00               เร่งด่วน PO2020010448 31-01-2020

449
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานกรณี

เร่งด่วน นายวราวุธ  ญาติกิ�ง
17,000.00             17,000.00            17,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวราวุธ ญาติกิ�ง 17,000.00              นายวราวุธ ญาติกิ�ง 17,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010449 31-01-2020

450
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานกรณี

เร่งด่วน นายณฐัวุฒิ  เชาวทตั
15,000.00             15,000.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัวุฒิ  เชาวทตั 15,000.00              นาย ณฐัวุฒิ  เชาวทตั 15,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010450 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

451 จดัจา้งนกัแปลข่าว 600,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.พี.นิวส์ จาํกดั 600,000.00            บริษทั วี.พี.นิวส์ จาํกดั 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010451 31-01-2020

452
จดัจา้งนกัเขียนโครงการ Thai PBS 

World
24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ตุลสถิตย ์ ทบัทิม 24,000.00              นาย ตุลสถิตย ์ ทบัทิม 24,000.00               เร่งด่วน PO2020010452 31-01-2020

453
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานกรณี

เร่งด่วน นายภูตะวนั  บาํรุงภกัดี
19,000.00             19,000.00            19,000.00       เฉพาะเจาะจง นายภูตะวนั บาํรุงภกัดี 19,000.00              นายภูตะวนั บาํรุงภกัดี 19,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010453 31-01-2020

454
จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานกรณี

เร่งด่วน นายสุริยนั  บุญตาเพศ
17,000.00             17,000.00            17,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุริยนั บุญตาเพศ 17,000.00              นายสุริยนั บุญตาเพศ 17,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010454 31-01-2020

455
ค่าเช่าอุปกรณ์และตดัต่อพร้อม

เจา้หนา้ที� รายการ อารักษ ์AROUND
60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายประสพโชค รุ่งศิริไพบูลย์ 60,000.00              นายประสพโชค รุ่งศิริไพบูลย์ 60,000.00               เร่งด่วน PO2020010455 31-01-2020

456
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ อารักษ์

 AROUND
72,000.00             72,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 72,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 72,000.00               เร่งด่วน PO2020010456 31-01-2020

457
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�   

ไตร 1-2/63
24,000.00             16,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 24,000.00              น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 16,000.00               เร่งด่วน PO2020010457 31-01-2020

458
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ วนัใหม่วา

ไรตี�   ไตรมาส 1-2/63
160,000.00           57,500.00            160,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมนิ�ม 160,000.00            น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมนิ�ม 57,500.00               เร่งด่วน PO2020010458 31-01-2020

459
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย รายการ 

วนัใหม่วาไรตึ�  ไตรมาส 1-2/63
128,000.00           46,000.00            128,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 128,000.00            นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 46,000.00               เร่งด่วน PO2020010459 31-01-2020

460
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 1-2/63
174,000.00           48,000.00            174,000.00     เฉพาะเจาะจง นางภคันนัท ์ธนาศรม 174,000.00            นางภคันนัท ์ธนาศรม 48,000.00               เร่งด่วน PO2020010460 31-01-2020

461
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�   

ไตรมาส 1-2/63
170,000.00           36,000.00            170,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 170,000.00            น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 36,000.00               เร่งด่วน PO2020010461 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

462
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  ไตร

 1-2/63
415,000.00           145,000.00          415,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 410,000.00            คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 145,000.00             เร่งด่วน PO2020010462 31-01-2020

463
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ วนั

ใหม่วาไรตี�  ไตรมาส 1-2/63
160,000.00           57,500.00            160,000.00     เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมทว้ม 160,000.00            นายมารุต เนียมทว้ม 57,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010463 31-01-2020

464

ค่าประสานงานและจดัทาํขอ้มูล 

ASEAN Checkpoint วิถีอาเซียน 

พนัธสัญญาอุษาคเนย์

80,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสิ์นี ยงประพฒัน์ 80,000.00              นางสาวพิชญสิ์นี ยงประพฒัน์ 20,000.00               เร่งด่วน PO2020010464 31-01-2020

465

ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม นายพิริยากร 

แกลว้กสิกรณ์ รายการคิดส์สนุกสุด

สัปดาห์

3,000.00               3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 3,000.00                คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 3,000.00                 เร่งด่วน PO2020010465 31-01-2020

466
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
56,700.00              

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
900.00                    เร่งด่วน PO2020010466 31-01-2020

467
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 56,700.00              นางกนัยา  แซ่อึ�ง 900.00                    เร่งด่วน PO2020010467 31-01-2020

468 Producer Localist ไตรมาส 1/63 150,000.00           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง
นายเจริญกลู   เฉลียวเกรียง

ไกร
150,000.00            นายเจริญกลู   เฉลียวเกรียงไกร 50,000.00               เร่งด่วน PO2020010468 31-01-2020

469
ค่า จนท.สนบัสนุนการจดัทาํ CC และ

 AD ฝ่ายพฒันาผลผลิตรายการ
8,500.00               8,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. เจนจิรา สีไสวพร 8,500.00                น.ส. เจนจิรา สีไสวพร 8,500.00                 เร่งด่วน PO2020010469 31-01-2020

470 ค่าแต่งหนา้/นกัข่าวพลเมือง 52,000.00             8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 52,000.00              นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010470 31-01-2020

471
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 56,700.00              นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 900.00                    เร่งด่วน PO2020010472 31-01-2020

472
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 56,700.00              นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                    เร่งด่วน PO2020010473 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

473
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             1,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 56,700.00              น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,800.00                 เร่งด่วน PO2020010474 31-01-2020

474
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 56,700.00              นางกนัยา  แซ่อึ�ง 900.00                    เร่งด่วน PO2020010475 31-01-2020

475
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             3,600.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 56,700.00              นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020010476 31-01-2020

476
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             1,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
56,700.00              

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
1,800.00                 เร่งด่วน PO2020010477 31-01-2020

477
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             2,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 56,700.00              นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,700.00                 เร่งด่วน PO2020010478 31-01-2020

478
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 56,700.00              คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 900.00                    เร่งด่วน PO2020010479 31-01-2020

479

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

13,000.00             4,000.00              13,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 13,000.00              นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020010483 31-01-2020

480

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

117,000.00           34,500.00            117,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 117,000.00            นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 34,500.00               เร่งด่วน PO2020010484 31-01-2020

481

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

39,000.00             12,000.00            39,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดา ธราภาค 39,000.00              นางสาวรัชดา ธราภาค 12,000.00               เร่งด่วน PO2020010485 31-01-2020

482

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

39,000.00             12,000.00            39,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย อานนัท ์นาคคง 39,000.00              นาย อานนัท ์นาคคง 12,000.00               เร่งด่วน PO2020010486 31-01-2020

483

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

117,000.00           6,000.00              117,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 117,000.00            นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020010487 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

484

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

19,500.00             6,000.00              19,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 19,500.00              นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020010488 31-01-2020

485

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

149,500.00           46,500.00            149,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 149,500.00            น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 46,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010489 31-01-2020

486

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

149,500.00           4,000.00              149,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 149,500.00            น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010490 31-01-2020

487

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก ไตรรมาส1/2563

97,500.00             34,500.00            97,500.00       เฉพาะเจาะจง รัศมี มณีนิล 97,500.00              รัศมี มณีนิล 34,500.00               เร่งด่วน PO2020010491 31-01-2020

488

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

13,000.00             4,000.00              13,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 13,000.00              นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020010492 31-01-2020

489

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

130,000.00           46,000.00            130,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 130,000.00            นางสาว วรรญา  ไชยโย 46,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010493 31-01-2020

490

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

13,000.00             4,000.00              13,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรเกียรติ นิ�มมาก 13,000.00              นายวรเกียรติ นิ�มมาก 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020010494 31-01-2020

491

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

13,000.00             4,000.00              13,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว สุติมา หวนัแกว้ 13,000.00              นางสาว สุติมา หวนัแกว้ 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020010495 31-01-2020

492

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

104,000.00           24,000.00            104,000.00     เฉพาะเจาะจง วฒันะ บุญจบั 104,000.00            วฒันะ บุญจบั 24,000.00               เร่งด่วน PO2020010496 31-01-2020

493

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

104,000.00           8,000.00              104,000.00     เฉพาะเจาะจง วฒันะ บุญจบั 104,000.00            วฒันะ บุญจบั 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020010497 31-01-2020

494

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

39,000.00             6,000.00              39,000.00       เฉพาะเจาะจง นายดินาร์  บุญธรรม 39,000.00              นายดินาร์  บุญธรรม 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020010498 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

495

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

39,000.00             6,000.00              39,000.00       เฉพาะเจาะจง นายดินาร์  บุญธรรม 39,000.00              นายดินาร์  บุญธรรม 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020010499 31-01-2020

496

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

13,000.00             4,000.00              13,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 13,000.00              น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020010500 31-01-2020

497

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

54,000.00             18,000.00            54,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 54,000.00              นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 18,000.00               เร่งด่วน PO2020010501 31-01-2020

498

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

19,500.00             7,500.00              19,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิลยั สมทรง 19,500.00              นางสาวศิวิลยั สมทรง 7,500.00                 เร่งด่วน PO2020010502 31-01-2020

499

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนิน

รายการวิทยไุทยพีบีเอสและวิทยุ

ดิจิทลับุคคลภายนอก

19,500.00             6,000.00              19,500.00       เฉพาะเจาะจง นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 19,500.00              นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020010503 31-01-2020

500
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย รายการ

 ท่องโลกกวา้ง (ม.ค.-มิ.ย.63)
104,800.00           19,200.00            104,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. พรสุดา แก่นแกว้ 104,800.00            น.ส. พรสุดา แก่นแกว้ 19,200.00               เร่งด่วน PO2020010507 31-01-2020

501
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010508 03-01-2020

502
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010509 10-01-2020

503
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010510 17-01-2020

504
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010511 24-01-2020

505
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020010512 31-01-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

506 จดัหาค่า MA 3Par ปี 2563 1,500,000.00        1,486,765.00       1,500,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
1,500,000.00         

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
1,486,765.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020002 03-02-2020

507
จดัหา Breaker อุปกรณ์เครื�องส่ง

สัญญาณโทรทศัน ์ยี�หอ้ NEC
14,136.00             3,531.00              3,534.00         เฉพาะเจาะจง

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
3,531.00                

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
3,531.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020003 03-02-2020

508
งานบาํรุงรักษา ระบบความเยน็แบบ

ควบคุมความชื�น ประจาํปี 2563
160,500.00           160,500.00          160,500.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชั�น 

แมเนจเมนท ์จาํกดั
160,500.00            

บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชั�น 

แมเนจเมนท ์จาํกดั
160,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020004 03-02-2020

509
ชุดเครื�องเขียนของที�ระลึกสาํหรับผู ้

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานี
499,989.60           499,989.60          499,989.60     เฉพาะเจาะจง บริษทั สเพียร์มาสเตอร์ จาํกดั 499,989.60            บริษทั สเพียร์มาสเตอร์ จาํกดั 499,989.60            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020005 03-02-2020

510 ค่าลิขสิทธิ� ข่าว AP ประจาํปี 2563 5,846,400.00        167,040.00          5,846,400.00  เฉพาะเจาะจง
Associated Press Television 

News Ltd.
5,070,916.80         

Associated Press Television 

News Ltd.
167,040.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020007 01-02-2020

511
เพื�อใชใ้นงานแจกหนา้กากกนัฝุ่ น

ใหก้บัประชาชน
1,500.00               1,605.00              -                 เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 1,605.00                ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 1,605.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020008 03-02-2020

512
ค่าเช่าพื�นที�สาํหรับตั�งสถานีเสริม อ.ภู

เวียง จ.ขอนแก่น
240,000.00           60,000.00            60,000.00       เฉพาะเจาะจง นาง ดวงจนัทร์ นาสมใจ 60,000.00              นาง ดวงจนัทร์ นาสมใจ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020012 03-02-2020

513
ค่าผลิต Mascot Happy Bird จาก

ต่างประเทศ
140,000.00           140,000.00          140,000.00     เฉพาะเจาะจง Medicopress Inc 140,000.00            Medicopress Inc 140,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020013 03-02-2020

514
จดัหาประกนัชีวิตกลุ่ม สาํหรับ จนท.

ดูแลสถานีเครื�องส่งสัญญาณ
34,650.00             34,650.00            34,650.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950

 จาํกดั(มหาชน)
34,650.00              

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950 

จาํกดั(มหาชน)
34,650.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020015 04-02-2020

515
ค่าผลิตรายการ ซีรีส์วิถีคน ไตรมาส 

1-3/63
8,165,170.00        8,165,170.00       8,165,170.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอซนั จาํกดั 8,165,170.00         บริษทั เดอซนั จาํกดั 8,165,170.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020016 04-02-2020

516

ค่าบริการจดัทาํรายงานการประเมิน

หนี� สินผลประโยชนพ์นกังาน ปี

2562-2564

190,000.00           203,300.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีมเอก็ซ์เซลเลนซ์ 

คอนซลัติ�ง จาํกดั
203,300.00            

บริษทั ทีมเอก็ซ์เซลเลนซ์ 

คอนซลัติ�ง จาํกดั
203,300.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020017 05-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

517

สั�งผลิตธงผา้ใบญี�ปุ่น แบบดดัโคง้ 

โครงการพฒันาสื�อมวลชนอนัดามนั 

Run For Andaman 2020

29,960.00             29,960.00            29,960.00       เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 29,960.00              ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 29,960.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020018 05-02-2020

518

ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม นายพิริยากร 

แกลว้กสิกรณ์ รายการคิดส์สนุก

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์

40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 40,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 40,000.00               เร่งด่วน PO2020020019 05-02-2020

519

ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม นายพิริยากร 

แกลว้กสิกรณ์ รายการคิดส์สนุกสุด

สัปดาห์

21,000.00             21,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 21,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 21,000.00               เร่งด่วน PO2020020020 05-02-2020

520 ค่าผลิตละครปลายจวกั (เพิ�ม 2 ตอน) 2,181,014.00        2,181,014.00       2,181,014.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั กาํลงัดี ซอย 6 โปร

ดกัชั�น จาํกดั
2,181,014.00         

บริษทั กาํลงัดี ซอย 6 โปร

ดกัชั�น จาํกดั
2,181,014.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020021 05-02-2020

521
เพื�อจา้งผูผ้ลิตรายการกลางเมือง ไตร

มาส 1-2/63
1,682,243.00        1,800,000.01       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มูฟวี�ส์ แมท็เทอร์ จาํกดั 1,800,000.01         บริษทั มูฟวี�ส์ แมท็เทอร์ จาํกดั 1,800,000.01         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020022 05-02-2020

522 รถเขน็อุปกรณ์ ส่วนงานสโตร์ 25,233.66             22,470.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเฟอร์นิเมท จาํกดั 27,000.02              บริษทั ดีเฟอร์นิเมท จาํกดั 22,470.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020025 06-02-2020

523 ค่าเกบ้เอกสาร ม.ค. ก.พ. 63 3,730.02               3,730.02              3,730.02         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 3,730.02                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 3,730.02                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020027 06-02-2020

524 อุปกรณ์สาํนกังาน 5,416.00               5,178.08              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
5,795.12                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
5,178.08                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020028 06-02-2020

525 จดัหากระดาษถ่ายเอกสาร 17,120.00             4,173.00              4,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,280.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020029 06-02-2020

526
สั�งซื�อกระดาษพิมพเ์อกสารใชภ้ายใน

ศูนย์
1,170.00               1,251.90              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 1,251.90                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 1,251.90                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020030 06-02-2020

527
จดัหา FONT สาํหรับใชง้านรายการ

อารักษ ์AROUND
28,000.00             28,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมณฑล ธนาโรจน์ 29,960.00              นายมณฑล ธนาโรจน์ 28,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020031 06-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

528
ขออนุมติัใชง้บผลิตป้ายรายการ 

รายการ “สถานีประชาชน”
16,285.00             17,424.95            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพลท คอร์เนอร์ จาํกดั 17,424.95              บริษทั เพลท คอร์เนอร์ จาํกดั 17,424.95              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020033 11-02-2020

529 บอร์ดค่านิยมองคก์ร 7,000.00               7,000.00              7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเพียบ บูรณ์เจริญ 7,000.00                นายสุเพียบ บูรณ์เจริญ 7,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020035 11-02-2020

530

จดัหาแม่บา้นศูนยเ์หนือ เดือน 

มกราคม-กมุภาพนัธ์ 2563 (กรณี

จาํเป็นเร่งด่วน)

18,900.00             9,450.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาง ลาวณัย ์ไชยศรี 18,900.00              นาง ลาวณัย ์ไชยศรี 9,450.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020036 03-02-2020

531
ค่าพิธีกรThailand Basketball Super 

League  2020
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 40,000.00              นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020037 03-02-2020

532
ค่าพิธีกรThailand Basketball Super 

League 2020
32,000.00             32,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 32,000.00              นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 32,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020038 03-02-2020

533
ซื�อถงัลม ระบบนํ�าบาํบดั REUSE 

อาคาร C ชั�นใตดิ้น
55,533.00             53,500.00            55,533.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
55,533.00              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
53,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020039 12-02-2020

534 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่ม 52,800.00             52,800.00            52,800.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950

 จาํกดั(มหาชน)
52,800.00              

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950 

จาํกดั(มหาชน)
52,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020040 12-02-2020

535
ขอซื�ออะไหล่ควบคุมการเดินมอเตอร์

ปรับอากาศ
25,680.00             24,075.00            25,680.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
25,680.00              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
24,075.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020041 12-02-2020

536

จดัจา้งเปลี�ยนรังผึ�งหมอ้นํ�าเครื�อง

กาํเนิดไฟฟ้า สถานีชุมแพ และสถานี

บึงกาฬ

107,000.00           26,750.00            26,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหนองเรือหมอ้นํ�า 26,750.00              ร้านหนองเรือหมอ้นํ�า 26,750.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020042 12-02-2020

537

คาเชาอาคาร สถานทฯ สถาน

สาํนกังานบริการลูกคา้ชยับาดาล 

จงัหวดัลพบุรี  ของ บมจ.กสท 

โทรคมนาคม

206,000.00           55,105.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
55,105.00              

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
55,105.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020043 12-02-2020

538

ค่าใชบ้ริการกระแสไฟฟ้า สถานีฯ อ.

เกาะพะงนั จ.สุราษฎร์ธานี 

ประจาํเดือน ธนัวาคม 2562

14,300.00             3,825.25              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 3,825.25                บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 3,825.25                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020044 12-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

539 ค่าบริการอื�น-ค่าล่วงเวลา เดือน ต.ค 62 22,900.00             24,503.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
24,503.00              

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
24,503.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020045 12-02-2020

540 ของใชใ้นสาํนกังาน 74,632.50             74,632.50            74,632.50       เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพย์

ทวี
74,632.50              หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 74,632.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020046 12-02-2020

541

คาใชบรการสงอานวยความสะดวก 

จาํนวน 15 สถานี ของ กรม

ประชาสัมพนัธ์ ประจาํเดือน ธนัวาคม

 2562

2,011,324.00        538,029.17          -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020048 12-02-2020

542

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

จาํนวน 40 สถานี ของ บมจ.อสมท 

ประจาํเดือน ธนัวาคม 2562

5,330,152.00        1,425,815.66       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,425,815.66         บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,425,815.66         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020049 12-02-2020

543

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

จาํนวน 4 สถานี ของ บมจ.อสมท 

ประจาํเดือน ธนัวาคม 2562

1,144,765.64        306,224.81          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 306,224.81            บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 306,224.81            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020050 12-02-2020

544

คาใชบรการสงอานวยความสะดวก 

จาํนวน 4 สถานี ของ กรม

ประชาสัมพนัธ์ ประจาํเดือน ธนัวาคม

 2562

228,816.00           61,208.28            -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020052 12-02-2020

545

ค่าใชบ้ริการพลงังานไฟฟ้า จาํนวน 40

 สถานี ของ บมจ.อสมท ประจาํเดือน 

ธนัวาคม 2562

586,670.28           156,934.30          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 156,934.30            บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 156,934.30            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020053 12-02-2020

546

ค่าใชบ้ริการพลงังานไฟฟ้า จาํนวน 4 

สถานี ของ บมจ.อสมท ประจาํเดือน 

ธนัวาคม 2562

305,524.80           81,727.88            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 81,727.88              บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 81,727.88              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020054 12-02-2020

547 ค่าผลิต รายการ กน้ครัว ปลายจวกั 411,950.00           411,950.00          411,950.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
411,950.00            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
411,950.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020055 12-02-2020

548
อพัเดทรูปติดบอร์ดสื�อสารค่านิยม

องคก์ร (สติกเกอร์)
2,161.40               2,161.40              2,161.40         เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 2,161.40                ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 2,161.40                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020056 13-02-2020

549

Mouse สาํหรับใชง้านทดแทน

ของเดิมที�ชาํรุด และToner ใชง้าน

ส่วนกลางอาคาร A, B

39,570.00             41,243.15            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 42,339.90              บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 41,243.15              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020057 13-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

550
ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน จอคอมพิวเตอร์ 

รุ่น 34  WK650-W
9,900.00               10,593.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,593.00              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,593.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020058 13-02-2020

551
ค่าวสัดุสิ�นเปลืองและ External HDD 

4TB
3,810.00               3,081.60              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 4,076.70                บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 3,081.60                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020059 13-02-2020

552
สาํหรับใชง้านฝ่ายพฒันาผลผลิต

รายการ สาํนกัรายการ
37,338.00             38,487.90            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 39,951.66              บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 38,487.90              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020060 13-02-2020

553
ค่าผลิตรายการหมอ้ขา้วหมอ้แกง  

จาํนวน 7 ตอน
1,235,850.00        1,235,850.00       1,235,850.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
1,235,850.00         

บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
1,235,850.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020064 14-02-2020

554
จดัจา้งงานรักษาความปลอดภยั 2 ปี 10

 เดือน
12,696,815.81      11,403,423.35     ########### ประกาศเชิญชวน

บริษทั รักษาความปลอดภยั 

ไทยซีคอม จาํกดั
12,696,815.81       

บริษทั รักษาความปลอดภยั 

ไทยซีคอม จาํกดั
11,403,423.35       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020065 14-02-2020

555
ค่าผูก้าํกบัการแสดงและเขียนบท 

รายการ ครอบครัวเดียวกนั ไตร 1-2/63
535,600.00           535,600.00          535,600.00     เฉพาะเจาะจง นายดนยั อมัพรดนยั 535,600.00            นายดนยั อมัพรดนยั 535,600.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020066 11-02-2020

556 ซ่อมรถยนต ์OB ทะเบียน 50-9168 3,930.11               3,842.37              3,930.11         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 

จาํกดั
3,930.11                

บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 

จาํกดั
3,842.37                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020067 14-02-2020

557
จดัหา ผลิตซีดีนิทาน ชุดเปิดโลก

นิทานมหศัจรรย ์กบั ThaiPBS Podcast
56,710.00             56,710.00            56,710.00       เฉพาะเจาะจง

บจก.เจเนอรัลเรคคอร์ด

อินเตอร์เนชั�นแนล อินดสัตรี�
56,710.00              

บจก.เจเนอรัลเรคคอร์ด

อินเตอร์เนชั�นแนล อินดสัตรี�
56,710.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020069 14-02-2020

558
เช่าอุปกรณ์ไฟและเจา้หนา้ที� รายการ 

“สารพนัลั�นทุ่ง บางเขน”
195,000.00           208,650.00          -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 208,650.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 208,650.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020070 17-02-2020

559
เครื�องเขียนเดือน ก.พ.63 ดา้นผลิต

รายการ
9,960.00               9,584.76              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
10,657.20              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
9,584.76                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020073 17-02-2020

560
ค่าวสัดุสิ�นเปลืองและ External HDD 

4TB
3,810.00               350.00                 -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
4,076.70                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
350.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020074 17-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

561 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           8,000.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
587,700.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
8,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020075 14-02-2020

562 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           13,700.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 587,700.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 13,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020076 14-02-2020

563 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           9,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 587,700.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 9,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020077 14-02-2020

564 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           10,000.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 587,700.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020078 14-02-2020

565 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           6,000.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 587,700.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 6,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020079 14-02-2020

566 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           13,400.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 587,700.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 13,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020080 14-02-2020

567 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           11,100.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 587,700.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 11,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020081 14-02-2020

568 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           11,700.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 587,700.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 11,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020082 14-02-2020

569 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           6,000.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 587,700.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020083 14-02-2020

570 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           1,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 587,700.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 1,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020084 14-02-2020

571
ค่าสมุดโน๊ต จาํนวน 4,600 เล่ม 

สาํหรับงาน Website ThaiPBSKids
92,000.00             98,440.00            -                 เฉพาะเจาะจง บจก.คิว แอดเวอร์ไทซิ�ง 98,440.00              บจก.คิว แอดเวอร์ไทซิ�ง 98,440.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020086 17-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

572
Pak Dock / External Dock for Pak 

Media ฝ่ายตดัต่อรายการและ Play out
28,037.38             27,820.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั สตรองบราเดอร์ส 

๑๙๖๑ จาํกดั
30,000.00              

บริษทั สตรองบราเดอร์ส 

๑๙๖๑ จาํกดั
27,820.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020087 18-02-2020

573 ขออนุมติัซ่อมบานประตูลิฟต ์อาคาร B 36,380.00             36,380.00            36,380.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั จาร์ดีน ชินดเ์ล่อร์ 

(ไทย) จาํกดั
36,380.00              

บริษทั จาร์ดีน ชินดเ์ล่อร์ 

(ไทย) จาํกดั
36,380.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020088 18-02-2020

574

ค่าเสื�อกลม แขนสโลป จาํนวน 1,000 

ตวั ใชใ้นกิจกรรม “Thai PBS Kids & 

Family Happy Day”

91,450.00             97,851.50            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็ซี คลาวส์คอม 

จาํกดั
97,851.50              บริษทั เอน็ซี คลาวส์คอม จาํกดั 97,851.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020089 18-02-2020

575

ค่าเสื�อยดืคอกลม ไหล่สโลป คละไซส์

 จาํนวน 1,000 ตวั สาํหรับงาน 

Website ThaiPBSKids

90,650.00             96,995.50            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คริสตลั เคลียร์ จาํกดั 96,995.50              บริษทั คริสตลั เคลียร์ จาํกดั 96,995.50              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020090 18-02-2020

576

ค่าจดักิจกรรม “Thai PBS Kids & 

Family Happy Dayฯ” บูธรายการ

ตาตา้ตีตี�โตโต ้ไดโนมหศัจรรย์

14,018.69             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 15,000.00              บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 15,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020092 18-02-2020

577

ค่าจดักิจกรรม “Thai PBS Kids & 

Family Happy Dayฯ” บูธราย

การบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย

14,018.69             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
15,000.00              

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
15,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020093 18-02-2020

578

ค่าจดักิจกรรม “Thai PBS Kids & 

Family Happy Dayฯ” บูธรายการ

ขบวนการฟันนํ�านม

14,018.69             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 15,000.00              บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 15,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020094 18-02-2020

579

ค่าจดักิจกรรม “Thai PBS Kids & 

Family Happy Dayฯ” บูธรายการ

หมอ้ขา้วหมอ้แกง

14,018.69             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
15,000.00              

บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
15,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020095 18-02-2020

580

ค่าจดักิจกรรม “Thai PBS Kids & 

Family Happy Dayฯ” บูธรายการ

คิดส์วนัใหม่

14,018.69             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 15,000.00              บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 15,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020096 18-02-2020

581

ค่าจดักิจกรรม “Thai PBS Kids & 

Family Happy Dayฯ” บูธรายการ

คิดส์สนุก

14,018.69             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 15,000.00              บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 15,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020097 18-02-2020

582 ถุงผา้ดิบ 428,000.00           428,000.00          428,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ที.อาร์.แบก็ส์ จาํกดั 428,000.00            บริษทั พี.ที.อาร์.แบก็ส์ จาํกดั 428,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020098 19-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

583 หมวกปีกรอบ 240,750.00           240,750.00          240,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คลิปเพิล กรุ๊ป จาํกดั 240,750.00            บริษทั คลิปเพิล กรุ๊ป จาํกดั 240,750.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020099 19-02-2020

584
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ วนั

ใหม่วาไรตี�   ไตรมาส 1-2/63
791,800.00           674,100.00          791,800.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
791,800.00            

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
674,100.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020101 11-02-2020

585 ค่าผูด้าํเนินรายการ  อารักษ ์ AROUND 666,000.00           629,000.01          666,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เป้ อารักษ ์จาํกดั 666,000.01            บริษทั เป้ อารักษ ์จาํกดั 629,000.01            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020102 19-02-2020

586 ค่าบริการดูแลรักษาตน้ไม้ 89,808.04             96,094.60            -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เทพนิมิตร

 การ์เดน้ท์
96,094.60              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เทพนิมิตร 

การ์เดน้ท์
96,094.60              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020103 20-02-2020

587 จดัซื�ออุปกรณ์อ่านและพิมพบ์าร์โคด้ 10,500.00             11,235.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
11,235.00              

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
11,235.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020104 20-02-2020

588 จดัซื�ออุปกรณ์อ่านและพิมพบ์าร์โคด้ 7,800.00               8,346.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
8,346.00                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
8,346.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020105 20-02-2020

589
ซื�ออุปกรณ์เครื�องดื�มสาํหรับงาน

ประชุม
11,820.00             10,875.48            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
12,647.40              

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
10,875.48              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020106 20-02-2020

590
Social Engagement Tool & Report 

Analysis on Thai PBS
1,540,800.00        1,412,400.00       1,540,800.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไวซ์ไซท ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
1,540,800.00         

บริษทั ไวซ์ไซท ์(ประเทศไทย)

 จาํกดั
1,412,400.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020107 20-02-2020

591

ขออนุมติัดาํเนินการจดัเช่าไฟพร้อม

เจา้หนา้ที�  รายการ “สารพนัลั�นทุ่ง 

บางเขน” ( กมุภาพนัธ์ –  มีนาคม )

556,400.00           278,200.00          556,400.00     เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 556,400.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 278,200.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020108 20-02-2020

592
ฟรีแลนซ์ตาํแหน่ง Content Editor 

(Science and Technology)
79,200.00             4,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายพีรพรรธน ์เชื�อจีน 79,200.00              นายพีรพรรธน ์เชื�อจีน 4,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020109 20-02-2020

593

เพื�อใชแ้ต่งหนา้ทาํผม 

กรรมการบริหาร งานถ่ายภาพลง

รายงานประจาํปี

10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 10,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020110 18-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

594
ค่าครีเอทีฟ รายการ ครอบครัวเดียวกนั

 ไตร 1-2/63
60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิธิมา อินทร์โบราณ 60,000.00              นางสาวนิธิมา อินทร์โบราณ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020111 21-02-2020

595 สาํหรับใชใ้นฝ่ายเลขานุการผูบ้ริหาร 4,617.00               4,359.09              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
4,940.19                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
4,359.09                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020113 21-02-2020

596
จดัจา้งซ่อมเครื�องปรับอากาศ สถานี

ชุมแพ
16,000.00             4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วงัสะพุง

แอร์
4,000.00                หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วงัสะพุงแอร์ 4,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020114 21-02-2020

597
ขออนุมติัซ่อมทีวี 42 นิ�ว เพื�อรองรับ

งานประชุม สัมมนา
4,815.00               4,815.00              4,815.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
4,815.00                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
4,815.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020115 21-02-2020

598
จดัซื�อแบตเตอรี�  สถานีเชียงดาว , 

สถานีไชยปราการ และสถานีดอยเต่า
69,000.00             17,250.01            17,250.00       เฉพาะเจาะจง

บจ.ฮวดหลีแบตเตอรี�  

เชียงใหม่
17,250.00              บจ.ฮวดหลีแบตเตอรี�  เชียงใหม่ 17,250.01              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020116 21-02-2020

599
ค่าเช่าพื�นที�สาํหรับติดตั�งสถานีเสริม 

อ.ภูซาง จ.พะเยา ปีที� 4
220,000.00           55,000.00            55,000.00       เฉพาะเจาะจง

สาํนกังานสหกรณ์นิคมเชียง

คาํ จาํกดั
55,000.00              

สาํนกังานสหกรณ์นิคมเชียงคาํ

 จาํกดั
55,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020117 21-02-2020

600 ค่าเช่าที�ดิน สถานีแม่อาย จ.เชียงใหม่ 320,000.00           80,000.00            80,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย ธวชัชยั บุษดี 80,000.00              นาย ธวชัชยั บุษดี 80,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020118 21-02-2020

601
งานติดตั�งท่อแรงดนัลม ลานจอด

รถยนต ์OB และ DSNG
47,294.00             46,545.00            47,294.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
47,294.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
46,545.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020119 21-02-2020

602
LC-SC Patch Cord Cable Duplex 

9/125um. (SM.) Length 1.5M.
4,500.00               4,815.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดบับลิวซี แอนด ์เอม็ 

กรุ๊ป จาํกดั
4,815.00                

บริษทั ดบับลิวซี แอนด ์เอม็ 

กรุ๊ป จาํกดั
4,815.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020121 21-02-2020

603

ขออนุมตใชงบประมาณและ

ดาํเนินการจดัหาผูด้าํเนินรายการวิทยุ

ไทยพีบีเอสและวิทยดิุจิทลั

บคคลภายนอก

4,000.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 4,000.00                น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020020122 21-02-2020

604
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ 

ครอบครัวเดียวกนั ไตรมาส 1-2/63
695,000.00           642,000.00          695,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
695,500.00            

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
642,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020123 07-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

605
ค่าเช่าอุปกรณ์กลอ้งพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ อารักษ ์AROUND
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุวตั อินทร์สาํฤทธิ� 30,000.00              นายอนุวตั อินทร์สาํฤทธิ� 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020124 21-02-2020

606
เช่ารถตูพ้ร้อมคนขบั  วนัที� 31 

มกราคม 2563
7,440.00               7,960.80              1,096.08         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
7,960.80                

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
7,960.80                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020125 21-02-2020

607
ค่าเช่าอุปกรณ์แสง รายการ ครอบครัว

เดียวกนั (เร่งด่วน)
9,000.00               9,630.00              -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 9,630.00                อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 9,630.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020126 21-02-2020

608
จา้งทาํความสะอาด Kitchen hood 

exhaust system
34,240.00             34,240.00            34,240.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอร์โก เซอร์วิส จาํกดั 34,240.00              บริษทั เทอร์โก เซอร์วิส จาํกดั 34,240.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020127 21-02-2020

609
ขออนุมติัจดัจา้งทาสีสนามแบต ลาน 

OB
98,397.20             93,000.00            98,397.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจน-วาย เพน้ท ์จาํกดั 98,397.20              บริษทั เจน-วาย เพน้ท ์จาํกดั 93,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020129 24-02-2020

610 นามบตัรรองผอ.ส.ส.ท.(คุณพิภพ) 1,600.00               1,626.40              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
1,712.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
1,626.40                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020131 24-02-2020

611
นามบตัร สาํนกัเครือข่ายสื�อสาธารณะ

 ม.ค.63
800.00                 813.20                 -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
856.00                   

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
813.20                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020132 24-02-2020

612 นามบตัรพนกังาน 5,600.00               4,879.20              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
5,992.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
4,879.20                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020133 24-02-2020

613 เครื�องเขียน สาํนกัเครือข่าย ก.พ.63 2,177.00               2,123.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
2,329.39                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
2,123.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020134 24-02-2020

614
จดัจา้งซ่อม  Overhaul Motor 30 kW 

and Overhaul Pump 30 kW.
58,850.00             58,850.00            58,850.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
58,850.00              

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
58,850.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020135 24-02-2020

615

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�เคลื�อนยา้ยฉาก รายการ

สารพนัลั�นทุ่ง กรณีเร่งด่วน

5,000.00               5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายสุเพียบ บูรณ์เจริญ 5,000.00                นายสุเพียบ บูรณ์เจริญ 5,000.00                 เร่งด่วน PO2020020138 24-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

616
จดัจา้งประมวลผลการประเมิน 

Quality Rating และความพึงพอใจ
20,000.00             20,000.00            20,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย สราวุธ ทบัทอง 20,000.00              นาย สราวุธ ทบัทอง 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020139 25-02-2020

617 เช่าใชร้ะบบ LIVE Streaming, CDN 4,538,136.00        3,781,780.08       4,538,136.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
4,538,136.09         

บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
3,781,780.08         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020140 25-02-2020

618
ค่าดาํเนินการกิจกรรมถนนเดก็เดิน

ไทยพีบีเอส
4,449,060.00        2,990,654.21       4,449,060.00  ประกาศเชิญชวน บริษทั บิ�ก ครีเอทีฟ จาํกดั 4,449,060.00         บริษทั บิ�ก ครีเอทีฟ จาํกดั 2,990,654.21         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020141 25-02-2020

619

จดัหา GPS board และ DVB-T2 

Modulator สาํหรับซ่อมแซมเครื�องส่ง

สัญญาณโทรทศัน ์สถานีฯ หลงัสวน

758,416.00           189,604.00          189,604.00     เฉพาะเจาะจง
บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
189,604.00            

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
189,604.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020142 25-02-2020

620
จดัซื�อคอมเพรสเครื�องปรับอากาศ 

สถานีเชียงใหม่
147,464.00           36,866.00            36,866.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เชียงใหม่แอร์แคร์ 

เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั
36,866.00              

บริษทั เชียงใหม่แอร์แคร์ เอน็จิ

เนียริ�ง จาํกดั
36,866.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020143 25-02-2020

621
ค่าผลิตรายการ Spirit of Asia  ไตร

มาส 1-2/63
6,000,000.00        6,000,000.18       6,000,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั แทลเลนท ์แมสมีเดีย 

จาํกดั
6,000,000.18         

บริษทั แทลเลนท ์แมสมีเดีย 

จาํกดั
6,000,000.18         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020144 14-02-2020

622
ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการขยาย

สัญญาเช่ารถยนต ์ม.ค. - มี.ค. 63
3,186,448.65        6,188,700.11       2,273,000.00  ประกาศเชิญชวน

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
3,409,500.06         

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
6,188,700.11         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020145 25-02-2020

623

ขยายระยะเวลาสัญญาเช่ารถยนตฝ่์าย

ระบบส่งสัญญาณ สาํนกัวิศวกรรม 

ประจาํเดือนมกราคม – มีนาคม 2563

6,364,800.00        6,188,700.11       1,591,200.00  ประกาศเชิญชวน
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
1,591,200.05         

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
6,188,700.11         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020145 25-02-2020

624
ค่าลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ Websense 

(Proxy) License
1,900,000.00        1,898,180.00       1,900,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยนิูเวอร์แซล อินฟอร์

เมชั�น เทคโนโลย ีจาํกดั
1,900,000.00         

บริษทั ยนิูเวอร์แซล อินฟอร์

เมชั�น เทคโนโลย ีจาํกดั
1,898,180.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020146 25-02-2020

625
เพื�อใชใ้นฝ่ายสื�อสารการครลาดเพื�อ

สังคม
3,370.00               3,214.42              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,605.90                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,214.42                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020147 25-02-2020

626 เพื�อใชใ้นส่วนงานวิเทศสัมพนัธ์ 2,064.00               1,942.17              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
2,208.48                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,942.17                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020148 25-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

627
จดัหาหวั BCP-B51F Conare Coaxial 

cONNECTOR FOR l-50FW
20,480.00             21,913.60            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ที. คอมมิวนิ

เคชั�นส์ จาํกดั
21,913.60              

บริษทั เอส.ที. คอมมิวนิเคชั�นส์

 จาํกดั
21,913.60              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020149 26-02-2020

628 จดัซื�อกระดาษ A4 สาํนกัสื�อใหม่ 4,680.00               5,007.60              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 5,007.60                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 5,007.60                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020150 26-02-2020

629 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 16,400.00             16,692.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 17,548.00              บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 16,692.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020151 26-02-2020

630
เพื�อจดังานไทยพีบีเอสพื�นที�แห่งการ

เรียนรู้ซีซนั3ครั� งที� 1
11,000.00             11,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย เมธี ธรรมวฒันา 11,000.00              นาย เมธี ธรรมวฒันา 11,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020152 26-02-2020

631
จา้งแปลและทาํ subtitle รายการไป

แลกเปลี�ยน ABU DOC 2020
20,000.00             21,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ แอนด์

 มอร์ พลสั
21,400.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ แอนด ์

มอร์ พลสั
21,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020153 26-02-2020

632
ค่าบาํรุงรักษา (MA) Thai PBS Catch 

Up Application มี.ค. - ธ.ค. 63
107,000.00           107,000.00          107,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แครอท มีเดีย ครี

เอชั�นส์ จาํกดั
107,000.00            

บริษทั แครอท มีเดีย ครีเอชั�นส์

 จาํกดั
107,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020155 26-02-2020

633

ค่าใชบ้ริการกระแสไฟฟ้า ของ บมจ.

ทีโอที สถานีเกาะพะงนั ประจาํเดือน 

มกราคม 2563

12,298.00             3,289.72              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 3,289.72                บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 3,289.72                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020156 26-02-2020

634
Digital Content Creator นกัข่าว

พลเมืองCsite ยพุเรศ ไตรมาส 1/63
18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยพุเรศ  พรหมจรรย์ 18,000.00              น.ส. ยพุเรศ  พรหมจรรย์ 18,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020157 26-02-2020

635

(เร่งด่วน) จดัซื�อซาวดก์าร์ดและหูฟัง

เพื�อการผลิตหนงัสือเสียง โครงการยิ�ง

ให.้..ยิ�งได้

14,970.00             16,017.90            14,970.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
16,017.90              

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
16,017.90              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020158 26-02-2020

636

Production and Graphic Creator 

แลต๊ะแลใต ้Online อบัดุลฮากมั ไตร

มาสที� 1/63

19,500.00             19,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง อบัดุลฮากมั ดือราแมง 19,500.00              อบัดุลฮากมั ดือราแมง 19,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020159 26-02-2020

637

Production and Graphic Creator  

องศาเหนือ Online อกัษรสิริ ไตรมาส

ที� 1/63

18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. อกัษรสิริ  ตอ้ยปาน 18,000.00              น.ส. อกัษรสิริ  ตอ้ยปาน 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020160 26-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

638

Production and Graphic Creator อยูดี่

มีแฮง Online พุฒิสรรค ์ไตรมาสที� 

1/63

18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พุฒิสรรค ์ กนัยาพนัธ์ 18,000.00              นาย พุฒิสรรค ์ กนัยาพนัธ์ 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020161 26-02-2020

639
จดัหาเครื�องปรับอากาศ ทดแทน

ของเดิมที�ชาํรุด สถานีอุดรธานี
256,000.00           64,000.00            64,000.00       เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชยัแอร์ 64,000.00              ส.เจริญชยัแอร์ 64,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020162 27-02-2020

640
อุปกรณ์อ่านการ์ด XQD ใชใ้นรายการ

เปิดปม
3,000.00               3,210.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 3,210.00                บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020163 27-02-2020

641
จดัหาผูด้าํเนินรายการฟังเสียงประเทศ

ไทย (ไตรมาส 1+2/2563)
1,605,000.00        1,123,500.00       1,605,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 1,605,000.00         บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 1,123,500.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020164 27-02-2020

642
ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ ฟังเสียงประเทศไทย
3,200,000.00        2,400,000.03       3,200,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
3,200,000.04         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
2,400,000.03         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020165 27-02-2020

643 จา้งช่างแต่งหนา้ทาํผม 20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 20,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020166 27-02-2020

644

ทดแทนของเดิมที�ชาํรุดไม่สามารถใช้

งานได ้ของโทรทศัน ์Monitor CCTV

 ฝ่ายอาคารและสถานที�

8,990.00               9,619.30              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
9,619.30                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
9,619.30                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020168 27-02-2020

645
จดัหาอุปกรณ์ Interface เชื�อมต่อวิทยุ

สื�อสาร ของฝ่ายตดัต่อรายการ สนท.
2,800.00               2,996.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวเจน โซลูชั�น จาํกดั 2,996.00                บริษทั นิวเจน โซลูชั�น จาํกดั 2,996.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020169 27-02-2020

646
ค่าเช่าอุปกรณ์กลอ้งพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ วนัใหม่วาไรตี�  (เร่งด่วน)
12,000.00             12,840.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั บอร์น ทู บี โปรดกัชั�น

 จาํกดั
12,840.00              

บริษทั บอร์น ทู บี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
12,840.00               เร่งด่วน PO2020020170 24-02-2020

647

ค่าอุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูงพร้อม

เจา้หนา้ที� รายการ วนัใหม่วาไรตี�  

(เเร่งด่วน)

10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว วริษฐา โชคศิริวุฒิกลุ 10,000.00              นางสาว วริษฐา โชคศิริวุฒิกลุ 10,000.00               เร่งด่วน PO2020020171 24-02-2020

648
ค่าบริการ Link สาํหรับการรับชม

ภายในประเทศ มี.ค. - ธ.ค. 63
716,900.00           716,900.00          716,900.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แครอท มีเดีย ครี

เอชั�นส์ จาํกดั
716,900.00            

บริษทั แครอท มีเดีย ครีเอชั�นส์

 จาํกดั
716,900.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020172 28-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

649 เช่าใชร้ะบบ LIVE Streaming, CDN 4,538,136.00        378,178.01          4,538,136.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
4,538,136.09         

บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
378,178.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020173 28-02-2020

650
(เร่งด่วน) งานไดคทั โครงการ "ยิ�งให้

...ยิ�งได"้ ฯ ปีที� 9
5,836.85               5,836.85              5,836.85         เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 5,836.85                ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 5,836.85                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020175 28-02-2020

651 เช่าใชร้ะบบ LIVE Streaming, CDN 4,538,136.00        378,178.01          4,538,136.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
4,538,136.09         

บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
378,178.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020176 28-02-2020

652 ค่าพิธีกร ถทส.ฟุตบอลยะลา FA CUP 8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020177 28-02-2020

653 ค่าพิธีกร ถทส.ฟุตบอลยะลา FA CUP 8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 8,000.00                นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020178 28-02-2020

654

ขออนุมติัใชง้บประมาณและ

ดาํเนินการเช่าระบบติดตามรถยนต ์

GPS 41 คนั ( กรณีเร่งด่วน )

73,800.00             78,966.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีอีไอ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั
78,966.00              

บริษทั ดีอีไอ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั
78,966.00               เร่งด่วน PO2020020179 28-02-2020

655

ขออนุมติัใชง้บประมาณและ

ดาํเนินการเช่าระบบติดตามรถยนต ์

GPS 41 คนั

36,900.00             39,483.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีอีไอ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั
39,483.00              

บริษทั ดีอีไอ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั
39,483.00               เร่งด่วน PO2020020180 28-02-2020

656
Production&Graphic Creator นกัข่าว

พลเมือง จิดาภา ไตรมาสที� 1/63
18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิดาภา  สมสุข 18,000.00              น.ส. จิดาภา  สมสุข 18,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020181 28-02-2020

657 เครื�องเขียน 9,260.00               8,669.95              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
9,908.20                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
8,669.95                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020182 28-02-2020

658 จดัหาเครื�องเขียน เดือน ก.พ. 63 2,631.00               2,294.04              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
2,815.17                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
2,294.04                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020183 28-02-2020

659 ซ่อม Canteen 75,970.00             75,970.00            75,970.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอร์โก เซอร์วิส จาํกดั 75,970.00              บริษทั เทอร์โก เซอร์วิส จาํกดั 75,970.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020184 28-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

660 Notebook เพื�อตดัต่อรายการ 168,224.30           165,850.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
180,000.00            

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
165,850.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020186 28-02-2020

661

เชิญผูเ้ชี�ยวชาญติดตามความคืบหนา้

และประเมิน OKRs  และใหค้วามรู้ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการขบัเคลื�อน OKRs

250,000.00           250,000.00          250,000.00     เฉพาะเจาะจง นายโกสินธ์ุ อคัครุ่งเรือง 250,000.00            นายโกสินธ์ุ อคัครุ่งเรือง 250,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020188 27-02-2020

662
ค่าเสื�อโปโล  รายการ คนสู้โรค  ไตร

มาส 1/63
50,000.00             53,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั โฟร์ พี.แอดส์ (96) 

จาํกดั
53,500.00              บริษทั โฟร์ พี.แอดส์ (96) จาํกดั 53,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020189 26-02-2020

663

จดัหาแม่บา้นศูนยเ์หนือ เดือน 

มกราคม-กมุภาพนัธ์ 2563 (กรณี

จาํเป็นเร่งด่วน)

18,900.00             9,450.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาง ลาวณัย ์ไชยศรี 18,900.00              นาง ลาวณัย ์ไชยศรี 9,450.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020190 29-02-2020

664
ค่าผลิตรายการหมอ้ขา้วหมอ้แกง 

จาํนวน 13 ตอน
3,250,000.00        9,450.00              2,295,150.00  คดัเลือก นาง ลาวณัย ์ไชยศรี 2,295,150.00         นาง ลาวณัย ์ไชยศรี 9,450.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020190 29-02-2020

665 เพื�อจา้ง Mobile Developer 135,000.00           45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พรสถิตย ์คงสุผล 135,000.00            นาย พรสถิตย ์คงสุผล 45,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020191 29-02-2020

666 เพื�อจา้ง Project Manager 180,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย จีรพฒัน ์จกัรโนวรรณ 180,000.00            นาย จีรพฒัน ์จกัรโนวรรณ 60,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020192 29-02-2020

667 เพื�อจา้ง Senior Programmer 153,000.00           51,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย เที�ยงธรรม คงสุผล 153,000.00            นาย เที�ยงธรรม คงสุผล 51,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020193 29-02-2020

668 เพื�อจา้ง UI & UX 126,000.00           42,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ชวพล กีรติรัตน์ 126,000.00            นาย ชวพล กีรติรัตน์ 42,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020194 29-02-2020

669 เพื�อจา้ง Programmer 114,000.00           38,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สิริรัตน ์ มุกดาจนัทร์ 114,000.00            นางสาว สิริรัตน ์ มุกดาจนัทร์ 38,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020195 29-02-2020

670 เพื�อจา้ง Mobile Developer คนที� 2 135,000.00           45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย คุณาพจน ์ทองคาํสุข 135,000.00            นาย คุณาพจน ์ทองคาํสุข 45,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020196 29-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

671
จา้งล่ามภาษามือ ศูนยพ์ฒันาการ

สื�อสารดา้นภยัพิบติั เร่งด่วน
4,500.00               900.00                 900.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 4,500.00                น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 900.00                    เร่งด่วน PO2020020198 28-02-2020

672
จา้งล่ามภาษามือ ศูนยพ์ฒันาการ

สื�อสารดา้นภยัพิบติั เร่งด่วน
4,500.00               900.00                 900.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 4,500.00                นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 900.00                    เร่งด่วน PO2020020199 28-02-2020

673
จา้งล่ามภาษามือ ศูนยพ์ฒันาการ

สื�อสารดา้นภยัพิบติั เร่งด่วน
4,500.00               900.00                 900.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 4,500.00                นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 900.00                    เร่งด่วน PO2020020200 28-02-2020

674
จา้งล่ามภาษามือ ศูนยพ์ฒันาการ

สื�อสารดา้นภยัพิบติั เร่งด่วน
4,500.00               900.00                 900.00            เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 4,500.00                คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 900.00                    เร่งด่วน PO2020020201 28-02-2020

675
จา้งล่ามภาษามือ ศูนยพ์ฒันาการ

สื�อสารดา้นภยัพิบติั เร่งด่วน
4,500.00               900.00                 900.00            เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,500.00                นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                    เร่งด่วน PO2020020202 28-02-2020

676
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        16,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 5,660,800.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 16,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020203 29-02-2020

677
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        82,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,660,800.00         ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 82,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020204 29-02-2020

678
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        54,700.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 5,660,800.00         ฐาปนี คงบุตร 54,700.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020205 29-02-2020

679
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        56,800.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 5,660,800.00         คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 56,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020206 29-02-2020

680
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 5,660,800.00         ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020207 29-02-2020

681
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        95,700.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 5,660,800.00         คุณบุญมา  คงประเสริฐ 95,700.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020208 29-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

682
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        95,700.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 5,660,800.00         คุณกฤติยา  แพนลา 95,700.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020209 29-02-2020

683
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        32,300.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง อริยธ์ชั  คงคาใส 5,660,800.00         อริยธ์ชั  คงคาใส 32,300.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020210 29-02-2020

684

ค่าเช่าอุปกรณ์บนัทึกเสียง Multi-Track

 พร้อมมิกซ์ รายการ  Thailand 

International Jazz Conference 2020

46,728.97             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไดนามิค บรอดคาสติ�ง

 ซิสเตม็ จาํกดั
50,000.00              

บริษทั ไดนามิค บรอดคาสติ�ง

 ซิสเตม็ จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020216 10-02-2020

685

เพื�อจา้งผูช่้วยบก.เนื�อหาสื�อออนไลน ์

และประสานงานการสร้างฐานขอ้มูล

อยา่งมีส่วนร่วมจากพลเมือง

50,000.00             25,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธีรมล  บวังาม 50,000.00              นาย ธีรมล  บวังาม 25,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020217 29-02-2020

686
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             2,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 56,700.00              นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,700.00                 เร่งด่วน PO2020020218 29-02-2020

687
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             1,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 56,700.00              นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,800.00                 เร่งด่วน PO2020020219 29-02-2020

688
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 56,700.00              คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 900.00                    เร่งด่วน PO2020020220 29-02-2020

689
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             2,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
56,700.00              

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
2,700.00                 เร่งด่วน PO2020020221 29-02-2020

690
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 56,700.00              นางกนัยา  แซ่อึ�ง 900.00                    เร่งด่วน PO2020020222 29-02-2020

691
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 56,700.00              นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 900.00                    เร่งด่วน PO2020020223 29-02-2020

692
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 56,700.00              น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 900.00                    เร่งด่วน PO2020020224 29-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

693
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             1,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 56,700.00              นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 1,800.00                 เร่งด่วน PO2020020225 29-02-2020

694
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 1/63
56,700.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 56,700.00              น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 900.00                    เร่งด่วน PO2020020226 29-02-2020

695
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020227 07-02-2020

696
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020228 14-02-2020

697
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020229 21-02-2020

698
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020230 28-02-2020

699 เพื�อจา้ง Senior Programmer 153,000.00           51,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย เที�ยงธรรม คงสุผล 153,000.00            นาย เที�ยงธรรม คงสุผล 51,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020231 19-02-2020

700 เพื�อจา้ง Project Manager 180,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย จีรพฒัน ์จกัรโนวรรณ 180,000.00            นาย จีรพฒัน ์จกัรโนวรรณ 60,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020232 19-02-2020

701 เพื�อจา้ง Programmer 114,000.00           38,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สิริรัตน ์ มุกดาจนัทร์ 114,000.00            นางสาว สิริรัตน ์ มุกดาจนัทร์ 38,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020233 19-02-2020

702 เพื�อจา้ง UI & UX 126,000.00           42,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ชวพล กีรติรัตน์ 126,000.00            นาย ชวพล กีรติรัตน์ 42,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020234 19-02-2020

703 เพื�อจา้ง Mobile Developer คนที� 2 135,000.00           45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย คุณาพจน ์ทองคาํสุข 135,000.00            นาย คุณาพจน ์ทองคาํสุข 45,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020235 19-02-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

704 เพื�อจา้ง Mobile Developer 135,000.00           45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พรสถิตย ์คงสุผล 135,000.00            นาย พรสถิตย ์คงสุผล 45,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020020236 19-02-2020

705

ค่าผูด้าํเนินการจดังานแถลงข่าว 

โครงการประกวดภาพยนตร์สั�น

วิทยาศาสตร์ Short Science Film ปีที� 5

427,839.50           427,839.50          427,839.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีมเมติก จาํกดั 427,839.50            บริษทั ธีมเมติก จาํกดั 427,839.50            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030002 02-03-2020

706
จดัจา้งงานติดตั�ง Motion Sensor และ 

Daylight Sensor อาคาร A (1)
399,730.60           395,900.00          399,730.60     เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 399,730.60            บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 395,900.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030003 02-03-2020

707 ซ่อมรถทะเบียน 93-6934 25,523.46             19,974.44            25,523.46       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชยัรัชการ (กรุงเทพ) 

จาํกดั
25,523.46              

บริษทั ชยัรัชการ (กรุงเทพ) 

จาํกดั
19,974.44              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030005 02-03-2020

708
Production&Graphic Creator นกัข่าว

พลเมือง จิดาภา (กรณีจาํเป็นเร่งด่วน)
18,000.00             10,551.72            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิดาภา  สมสุข 18,000.00              น.ส. จิดาภา  สมสุข 10,551.72               เร่งด่วน PO2020030006 02-03-2020

709

Digital Content Creator นกัข่าว

พลเมืองCsite ยพุเรศ กรณีจาํเป็น

เร่งด่วน

18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยพุเรศ  พรหมจรรย์ 18,000.00              น.ส. ยพุเรศ  พรหมจรรย์ 18,000.00               เร่งด่วน PO2020030007 02-03-2020

710

Production and Graphic Creator องศา

เหนือ Online อกัษรสิริ เร่งด่วน ก.พ. 

63

18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. อกัษรสิริ  ตอ้ยปาน 18,000.00              น.ส. อกัษรสิริ  ตอ้ยปาน 18,000.00               เร่งด่วน PO2020030008 02-03-2020

711
Production and Graphic Creator 

แลต๊ะแลใต ้Online เร่งด่วน ก.พ. 63
19,500.00             19,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง อบัดุลฮากมั ดือราแมง 19,500.00              อบัดุลฮากมั ดือราแมง 19,500.00               เร่งด่วน PO2020030009 02-03-2020

712

Production and Graphic Creator อยูดี่

มีแฮง Online พุฒิสรรค ์เร่งด่วน ก.พ. 

63

18,000.00             9,931.04              -                 เฉพาะเจาะจง นาย พุฒิสรรค ์ กนัยาพนัธ์ 18,000.00              นาย พุฒิสรรค ์ กนัยาพนัธ์ 9,931.04                 เร่งด่วน PO2020030010 02-03-2020

713
หมึกสาํหรับใชง้าน  HR และฝ่ายเลขา

ฯ ผูบ้ริหาร
7,920.00               8,474.40              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)
8,474.40                

บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)
8,474.40                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030011 02-03-2020

714 ของใชใ้นสาํนกังาน 89,880.00             89,880.00            89,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลอฟตี�  คลีน จาํกดั 89,880.00              บริษทั ลอฟตี�  คลีน จาํกดั 89,880.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030012 03-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

715

จดัจา้งซ่อมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

และอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีอาคาร

ใบหยก 2 ชั�น 52 และ 84

1,994,295.96        480,000.93          498,573.99     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอส.บี.เอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั
498,573.99            

บริษทั เอ.เอส.บี.เอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั
480,000.93            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030015 03-03-2020

716
ค่าบริการ Cloud Computing เดือน 

ม.ค. 63 (ค่าบริการส่วนเกิน)
36,154.10             38,684.89            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
38,684.89              

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
38,684.89               เร่งด่วน PO2020030016 03-03-2020

717
ค่าดาํเนินการสถานีประชาชนสัญจร 4

 ครั� ง
1,498,000.00        999,380.00          1,498,000.00  ประกาศเชิญชวน บริษทั โอเค แมส จาํกดั 1,498,000.00         บริษทั โอเค แมส จาํกดั 999,380.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030017 03-03-2020

718 ซ่อมรถOB ทะเบียน 50-9168 2,301.57               2,301.57              2,301.57         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 

จาํกดั
2,301.57                

บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 

จาํกดั
2,301.57                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030018 03-03-2020

719 ชุดไฟส่องสว่าง Backpack ฝ่ายช่างภาพ 324,000.00           316,185.00          324,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีแอล.อีควิปเมน้ท์

(ประเทศไทย) จาํกดั
324,000.00            

บริษทั ซีแอล.อีควิปเมน้ท์

(ประเทศไทย) จาํกดั
316,185.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030019 03-03-2020

720
จดัจา้งนกัเขียนโครงการ

ThaiPBSWorld
2,000.00               2,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย ตุลสถิตย ์ ทบัทิม 2,000.00                นาย ตุลสถิตย ์ ทบัทิม 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020030020 03-03-2020

721 ค่าบริการจดัเกบ็เอกสารปี63 104,160.00           111,451.20          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 111,451.20            บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 111,451.20            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030021 03-03-2020

722

ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�เคลื�อนยา้ยฉาก ประจาํเดือน

กมุภาพนัธ์ 2563

8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา สุจิรธนกลู 8,000.00                นายอนุชา สุจิรธนกลู 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030022 04-03-2020

723
ผูด้าํเนินรายการ SDN FUTSAL NO L

 CUP 2020 Inspired by Thai PBS
32,000.00             32,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 32,000.00              น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 32,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030023 04-03-2020

724 ค่าผูด้าํเนินรายการ  อารักษ ์ AROUND 666,000.00           37,000.00            666,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เป้ อารักษ ์จาํกดั 666,000.01            บริษทั เป้ อารักษ ์จาํกดั 37,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030024 04-03-2020

725
ค่าผูด้าํเนินรายการ SDN FUTSAL NO

 L CUP 2020 Inspired by Thai PBS
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสุวฒัน ์  กลิ�นเกษร 50,000.00              นายสุวฒัน ์  กลิ�นเกษร 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030025 04-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

726

ค่าหอ้งตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� SDN 

FUTSAL NO L CUP 2020 Inspired 

by Thai PBS

50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายธนพิชญ ์คาํศรี 50,000.00              นายธนพิชญ ์คาํศรี 50,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030026 04-03-2020

727

คาอุปกรณถายภาพนง/ภาพทาง

อากาศพร้อมตดัต่อ SDN FUTSAL 

NO L CUP 2020 Inspired by Thai P◌ฺ

BS

100,000.00           100,000.01          100,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
100,000.01            

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
100,000.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030027 04-03-2020

728
จดัซื�ออุปกรณ์ควบคุมการทาํงาน

ระบบเครื�องทาํนํ�าเยน็ Chiller
53,500.00             53,500.00            53,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอร์โค จาํกดั 53,500.00              บริษทั แอร์โค จาํกดั 53,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030028 04-03-2020

729
จดัจา้งเติมนํ�ายาถงัดบัเพลิง สถานี

กนัทรลกัษ์
36,000.00             9,000.00              9,000.00         เฉพาะเจาะจง ท๊อป เซฟตี� 9,000.00                ท๊อป เซฟตี� 9,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030029 04-03-2020

730

จดัจา้งขนยา้ยหมอ้แปลงไฟฟ้า จาก

สถานีแม่สะเรียง มายงั ศูนยว์ิศวกรรม

เชียงใหม่

36,000.00             9,000.00              9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอุดร คุณคาํ 9,000.00                นายอุดร คุณคาํ 9,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030030 04-03-2020

731

เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร จาํนวน 6 เครื�อง

 ประจาํเดือน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 

2563

52,000.00             9,840.26              26,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
55,640.00              

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
9,840.26                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030031 04-03-2020

732 ซ่อมรถDSNG ทะเบียน 93-7337 10,038.42             9,203.82              10,038.42       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชยัรัชการ (กรุงเทพ) 

จาํกดั
10,038.42              

บริษทั ชยัรัชการ (กรุงเทพ) 

จาํกดั
9,203.82                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030033 05-03-2020

733
โครงการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์

 Data Visualization
449,400.00           449,400.00          449,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บลิชเทค จาํกดั 449,400.00            บริษทั บลิชเทค จาํกดั 449,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030034 05-03-2020

734

ขออนุมตจดจางงานบารุงรกษาเชง

ป้องกนัระบบเครื�องทาํนํ�าเยน็และ

โปรแกรม Tracer Summit ประจาํปี 

2563

639,624.60           639,624.60          639,624.60     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอร์โค จาํกดั 639,624.60            บริษทั แอร์โค จาํกดั 639,624.60            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030035 05-03-2020

735
จดัซื�อแบตเตอรี� เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

ศูนยว์ิศวกรรมขอนแก่น
57,780.00             14,445.00            14,445.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามแบต

อิเลคทรอนิคส์ จาํกดั
14,445.00              

บริษทั สยามแบต

อิเลคทรอนิคส์ จาํกดั
14,445.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030036 05-03-2020

736
จดัหาโทรทศัน ์ทดแทนของเดิมที�

ชาํรุด สถานีทบัสะแก
59,960.00             14,990.00            14,990.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เสียงโตเกียว จาํกดั 14,990.00              บริษทั เสียงโตเกียว จาํกดั 14,990.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030037 05-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

737
ผูว้างแผนการตลาดเวบ็ไซต ์Decode 

ยคุลธร ก.พ.-พ.ค. 63
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ยคุลธร  ไตรทิพพิสมยั 40,000.00              นาย ยคุลธร  ไตรทิพพิสมยั 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030038 05-03-2020

738
จดัจา้งงานงานกั�นหอ้งกระจกบาน

เปลือย อาคาร A ชั�นที� จาํนวน 1 ชุด
248,240.00           248,240.00          248,240.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
248,240.00            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
248,240.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030039 05-03-2020

739
ขออนุมติัจดัซื�อหลอดไฟใน 

Convention hall
102,720.00           102,720.00          102,720.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พี 1 อินเตอร์เทรด 

จาํกดั
102,720.00            บริษทั พี 1 อินเตอร์เทรด จาํกดั 102,720.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030040 05-03-2020

740
ค่าแปลภาษาและพาย ์รายการ 

มหศัจรรยแ์ดนมงักร
214,000.00           214,000.00          214,000.00     เฉพาะเจาะจง

บจ.ไรซ์ คลัเจอร์ แอนด์

คอมมูนิเคชั�น
214,000.00            

บจ.ไรซ์ คลัเจอร์ แอนดค์อมมู

นิเคชั�น
214,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030042 02-03-2020

741
สัญญาบริการบาํรุงรักษาระบบ MAM

 & On Air Automation System
14,018,691.60      14,999,999.99     -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 15,000,000.00       บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 14,999,999.99       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030043 06-03-2020

742
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

1-2/63
1,690,000.00        195,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย กมล หอมกลิ�น 1,690,000.00         นาย กมล หอมกลิ�น 195,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030054 06-03-2020

743
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

1-2/63
1,690,000.00        195,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน ์ชูวิชยั 1,690,000.00         นายวิโรจน ์ชูวิชยั 195,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030055 06-03-2020

744
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

1-2/63
1,690,000.00        260,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย กฤษฎา กลุขวั 1,690,000.00         นาย กฤษฎา กลุขวั 260,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030056 06-03-2020

745
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

1-2/63
1,690,000.00        260,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย กีรติ โชติรัตน์ 1,690,000.00         นาย กีรติ โชติรัตน์ 260,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030057 06-03-2020

746
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

1-2/63
1,690,000.00        260,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายพลรวฒัน ์ดวงเขม็ 1,690,000.00         นายพลรวฒัน ์ดวงเขม็ 260,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030058 06-03-2020

747
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

1-2/63
1,690,000.00        260,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายปฏิญญา ปัญญายศ 1,690,000.00         นายปฏิญญา ปัญญายศ 260,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030059 06-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

748
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

1-2/63
1,690,000.00        260,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายลายสือ กงประโคน 1,690,000.00         นายลายสือ กงประโคน 260,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030060 06-03-2020

749
จดัจา้งบาํรุงรักษาไฟฟ้าแรงสูง-แรงตํ�า

 ประจาํปี 2563 สถานีใบหยก 2
161,200.00           40,300.00            40,300.00       เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง 40,300.00              การไฟฟ้านครหลวง 40,300.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030061 09-03-2020

750

ค่าเช่าอาคาร สถานที� ถนน และเสา

อากาศ สถานีสาํนกังานบริการลูกคา้

ชยับาดาล จ.ลพบุรี

206,000.00           55,105.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
55,105.00              

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
55,105.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030062 09-03-2020

751

ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย รายการ 

 Thailand International Jazz 

Conference 2020

3,000.00               2,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 3,000.00                นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020030063 09-03-2020

752

ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ  

Thailand International Jazz 

Conference 2020

9,000.00               6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 9,000.00                นายมานิตย ์ คุณชุมภู 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020030064 09-03-2020

753

ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ  

Thailand International Jazz 

Conference 2020

9,000.00               3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 9,000.00                นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00                 เร่งด่วน PO2020030065 09-03-2020

754

ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย รายการ 

 Thailand International Jazz 

Conference 2020

3,000.00               1,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 3,000.00                นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 1,000.00                 เร่งด่วน PO2020030066 09-03-2020

755 เพื�อใชใ้นการส่งเกบ็เอกสาร 756.00                 808.92                 -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 808.92                   บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 808.92                   
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030070 09-03-2020

756
ค่าจดักิจกรรม รายการ คิดส์สนุก ไตร

มาส 1-2/63
74,766.36             80,000.01            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 80,000.01              บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 80,000.01              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030071 09-03-2020

757
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายงานสด 

ถ่ายทอดสด เฉพาะกิจ New Media
300,000.00           299,999.95          300,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จาํกดั
300,000.05            

บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

 จาํกดั
299,999.95            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030072 09-03-2020

758 ค่าผลิตรายการ กินอยูคื่อ Pilot 109,675.00           109,675.00          109,675.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 109,675.00            บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 109,675.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030073 09-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

759 ประกนัภยักลุ่ม COVID-19 408,000.00           391,020.00          408,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950

 จาํกดั(มหาชน)
408,000.00            

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950 

จาํกดั(มหาชน)
391,020.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030074 10-03-2020

760
Approval of the contract to change 

the filter precision air
138,565.00           138,565.00          138,565.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชั�น 

แมเนจเมนท ์จาํกดั
138,565.00            

บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชั�น 

แมเนจเมนท ์จาํกดั
138,565.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030075 10-03-2020

761
จดัหาหมอ้แปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

ส่วนควบ สถานีสิงห์บุรี
1,215,959.72        303,989.93          303,989.93     เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 303,989.93            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 303,989.93            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030076 10-03-2020

762 จา้งปรับปรุงระบบ AV BM301 65,056.00             65,056.00            65,056.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
65,056.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
65,056.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030077 10-03-2020

763 สาํหรับใชง้านฝ่ายอาคารและสถานที� 2,100.00               2,247.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
2,247.00                

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
2,247.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030078 10-03-2020

764

Ram&Harddisk สาํหรับใชง้าน NB 

HP Probook450 G3 , HP ZBook 15 

G5

5,000.00               5,350.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
5,350.00                

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
5,350.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030079 10-03-2020

765
จดัจา้งงานบาํรุงรักษาตรวจสอบอาคาร

 และงานระบบประกอบอาคาร ปี 2563
74,900.00             74,900.00            74,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั 74,900.00              บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั 74,900.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030080 10-03-2020

766

ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการเช่า

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 45 เควีเอ  กรณี

จาํเป็นเร่งด่วน

8,028.04               8,590.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.เอส.เซอร์วิส จาํกดั 8,590.00                บริษทั วี.เอส.เซอร์วิส จาํกดั 8,590.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030081 10-03-2020

767 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           9,400.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 587,700.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 9,400.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030082 06-03-2020

768 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           9,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 587,700.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 9,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030083 06-03-2020

769 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           6,000.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 587,700.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 6,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030084 06-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

770 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           9,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 587,700.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 9,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030085 06-03-2020

771 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           7,400.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 587,700.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 7,400.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030086 06-03-2020

772 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           2,000.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 587,700.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 2,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030087 06-03-2020

773 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           11,400.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 587,700.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 11,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030088 06-03-2020

774 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           7,400.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 587,700.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 7,400.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030089 06-03-2020

775 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           10,000.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
587,700.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030090 06-03-2020

776 เพื�อใชใ้นการส่งเกบ็เอกสาร 3,500.00               3,745.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 3,745.00                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 3,745.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030091 11-03-2020

777
ค่าผลิตรายการ A life on the Road 

ไตรมาส 2-3/2563
6,955,000.00        6,955,000.00       6,955,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสุวนยั  เจศรีชยั 6,955,000.00         นายสุวนยั  เจศรีชยั 6,955,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030092 06-03-2020

778
จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษา

หมอ้แปลงไฟฟ้า สถานีปะเหลียน
13,083.96             3,270.99              3,270.99         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,270.99                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,270.99                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030093 11-03-2020

779

จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษา

หมอ้แปลงไฟฟ้า สถานีสตูล ประจาํปี 

2563

13,039.04             3,259.76              3,259.76         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,259.76                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,259.76                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030094 11-03-2020

780
ตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษาหมอ้

แปลงไฟฟ้า สถานีตรัง
13,083.96             3,270.99              3,270.99         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,270.99                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,270.99                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030095 11-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

781
ค่าผลิตรายการ Chris Jobs (ไตรมาส 

2/63)
1,279,720.00        1,279,720.00       1,279,720.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั วิวิด ดิวิชั�น จาํกดั 1,279,720.00         บริษทั วิวิด ดิวิชั�น จาํกดั 1,279,720.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030096 11-03-2020

782

จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษา

หมอ้แปลงไฟฟ้า สถานีสงขลา 

ประจาํปี 2563

14,676.12             3,669.03              3,669.03         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,669.03                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,669.03                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030097 11-03-2020

783
ค่าผลิตรายการ Come Home บา้นที�

กลบัมา ไตรมาส 2/63
3,249,376.00        3,249,376.00       3,249,376.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน ์จาํกดั 3,249,376.00         บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน ์จาํกดั 3,249,376.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030098 11-03-2020

784
ตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษาหมอ้

แปลงไฟฟ้า ศูนยว์ิศวกรรมสงขลา
14,676.12             3,669.03              3,669.03         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,669.03                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,669.03                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030099 11-03-2020

785
จดัหา Software Maintenance Renewal

 Citrix XenDesktop ปี 63
500,000.00           492,200.00          500,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
500,000.00            

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
492,200.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030100 11-03-2020

786 สาํหรับรับรองการใหบ้ริการ 10,140.00             8,340.99              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
10,849.80              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
8,340.99                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030101 11-03-2020

787 ของใชส้าํนกังาน 1,580.39               1,235.81              1,580.39         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,580.39                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,235.81                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030102 11-03-2020

788
จดัจา้งงานบาํรุงรักษาเครื�องจ่าย

กระแสไฟฟ้าสาํรอง UPS
574,590.00           574,590.00          574,590.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชั�น 

แมเนจเมนท ์จาํกดั
574,590.00            

บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชั�น 

แมเนจเมนท ์จาํกดั
574,590.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030104 11-03-2020

789
ค่าลิขสิทธิ� รายการสารคดีจาก 

Deutsche Welle
208,555.97           6,650.00              -                 เฉพาะเจาะจง DEUTSCHE WELLE 208,555.97            DEUTSCHE WELLE 6,650.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030105 09-03-2020

790 ซ่อมเครื�องทาํนํ�าเยน็ CHILLER ตวัที� 3 25,326.90             25,326.90            25,326.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอร์โค จาํกดั 25,326.90              บริษทั แอร์โค จาํกดั 25,326.90              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030106 12-03-2020

791
งานติดตั�ง ระบบไฟฟ้าและNetwork 

ThaiPBS Lobby
35,952.00             35,952.00            35,952.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 35,952.00              บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 35,952.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030107 12-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

792
จดัหาบริการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ 

Hardware Citrix ปี 2563
615,250.00           561,750.00          615,250.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
615,250.00            

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
561,750.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030108 13-03-2020

793
งานเปลี�ยนEntering Evap 

Temperature Sensor for Chiler 01
8,560.00               8,560.00              8,560.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
8,560.00                

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
8,560.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030109 12-03-2020

794

คาเชาทดนตดตงเครองกาเนดไฟฟา 

สนง.บริการลูกคา้หล่มสัก จ.

เพชรบูรณ์ ของ บมจ.กสท 

โทรคมนาคม

57,600.00             15,408.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
15,408.00              

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
15,408.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030110 12-03-2020

795
สาํหรับใชง้านฝ่ายสร้างสรรคง์าน

ถ่ายทอดสด
9,210.00               9,854.70              -                 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัโซลาร์ ลิ�งค์

 พลสั
9,854.70                

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัโซลาร์ ลิ�งค์

 พลสั
9,854.70                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030111 12-03-2020

796

ขออนุมติัจดัจา้งงานบาํรุงรักษา ระบบ

ควบคุมอาคารอตัโนมติั (BAS)  

จาํนวน 4 ครั� ง/ปีระยะเวลา 3 ปี

149,800.00           149,800.00          149,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 149,800.00            บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 149,800.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030112 12-03-2020

797

เปนอุปกรณสงสญญาณจาก NB ขน

จอภาพในหอ้งประชุม (สาํหรับใช้

งานหอ้งประชุม Board, 

AM401 AM301 BM301

123,600.00           129,898.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
132,252.00            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
129,898.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030113 12-03-2020

798 สั�งกระดาษ 5,850.00               6,259.50              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 6,259.50                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 6,259.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030114 12-03-2020

799

เพื�อจดัแปลและทาํSubtitle

ภาษาองักฤษรายการสาํหรับส่ง

ประกวดรางวลัต่างประเทศ

21,000.00             22,470.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศศิพฒัน ์จาํกดั 22,470.00              บริษทั ศศิพฒัน ์จาํกดั 22,470.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030115 12-03-2020

800
จดัจา้งเปลี�ยนสายเมนไฟฟ้าแรงตํ�า 

และอุปกรณ๋ส่วนควบ สถานีสิงห์บุรี
851,506.00           208,650.00          212,876.50     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.เอส.บี.เอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั
212,876.50            

บริษทั เอ.เอส.บี.เอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั
208,650.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030116 13-03-2020

801 จดัจา้งซ่อมบาํรุงอุปกรณ์เครื�องมือวดั 4,560,725.20        1,130,898.52       1,140,181.30  คดัเลือก
บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยส์ี

 จาํกดั
1,140,181.30         

บริษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยส์ี 

จาํกดั
1,130,898.52         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030117 13-03-2020

802 อุปกรณ์สาํนกังาน 5,028.00               3,921.29              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
5,379.96                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,921.29                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030119 13-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

803 Media Lab 2563 19,750.00             21,132.50            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
21,132.50              

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
21,132.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030121 13-03-2020

804

เพื�อจดัแปลและทาํSubtitle

ภาษาองักฤษรายการสาํหรับส่ง

ประกวดรางวลัต่างประเทศ

182,000.00           194,740.00          -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ แอนด์

 มอร์ พลสั
194,740.00            

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ แอนด ์

มอร์ พลสั
194,740.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030122 16-03-2020

805 จา้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า+ระบบแลน 49,969.00             49,969.00            49,969.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 49,969.00              บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 49,969.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030123 16-03-2020

806

ค่าผูส้ร้างสรรคเ์นื�อหาต่อยอดชา้

มสารพนัสื�อ ละครปลายจวกั ใน 

Wikipedia

22,000.00             22,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรี ปานสมยั 22,000.00              นายจกัรี ปานสมยั 22,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030124 16-03-2020

807 นามบตัร (นายอนุพงษ ์ไชยฤทธิ� ) 1,200.00               1,284.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
1,284.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
1,284.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030125 16-03-2020

808
สั�งผลิตนามบตัรพนกังานในศูนย์

พฒันาการสื�อสารดา้นภยัพิบติั
6,400.00               6,313.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
6,848.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
6,313.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030126 16-03-2020

809

ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการผลิต

เคานเ์ตอร์ผูป้ระกาศข่าว ( กรณี

เร่งด่วน )

64,000.00             68,480.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บีเอม็เอส โปรดกัชั�น 

จาํกดั
68,480.00              

บริษทั บีเอม็เอส โปรดกัชั�น 

จาํกดั
68,480.00               เร่งด่วน PO2020030127 16-03-2020

810

จดจางประมวลผลการประเมน

คุณภาพกลุ่มข่าว/รายการข่าว และ

กลุ่มละคร/สารคดี/รายการทั�วไปของ

ไทยพีบีเอส (Q

15,000.00             15,000.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย สราวุธ ทบัทอง 15,000.00              นาย สราวุธ ทบัทอง 15,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030128 16-03-2020

811
จดัจา้งงานรักษาความปลอดภยั 

ระยะเวลา 2 เดือน
2,259,628.14        2,259,628.14       2,259,628.14  เฉพาะเจาะจง

บริษทั รักษาความปลอดภยั

และบริหารธุรการ สยาม จาํกดั
2,259,628.14         

บริษทั รักษาความปลอดภยั

และบริหารธุรการ สยาม จาํกดั
2,259,628.14         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030129 16-03-2020

812
ค่าซื�อลิขสิทธิ� รายการจาก 

Bomanbridge Media
1,127,967.60        35,360.00            -                 เฉพาะเจาะจง

BOMANBRIDGE MEDIA 

PTE. LIMITED
1,127,967.60         

BOMANBRIDGE MEDIA 

PTE. LIMITED
35,360.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030130 12-03-2020

813 สติกเกอร์ พร้อมไดคทัขนาด 3 ซม. 35,000.00             37,450.00            35,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 37,450.00              ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 37,450.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030132 16-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

814
สาํหรับใชง้านกบัเครื�องคอมพิวเตอร์

 Mac ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
17,250.00             18,457.50            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 18,457.50              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 18,457.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030133 16-03-2020

815 ผลิตและตดัต่อ 20,000.00             20,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายมณฑล อยูสู่งเนิน 20,000.00              นายมณฑล อยูสู่งเนิน 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030134 17-03-2020

816
จดัหาชุดผลิตภณัฑท์าํความสะอาด

คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
10,103.00             10,810.21            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
10,810.21              

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
10,810.21              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030135 17-03-2020

817

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.อสมท ประจาํเดือน 

มกราคม 2563

7,355,123.88        1,967,495.64       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,967,495.64         บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,967,495.64         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030138 17-03-2020

818

คาใชบรการสงอานวยความสะดวก 

จาํนวน 15 สถานี ของ กรม

ประชาสัมพนัธ์ ประจาํเดือน มกราคม

 2563

2,011,324.00        538,029.17          -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030140 17-03-2020

819

ค่าซื�ออุปกรณ์ระบบตดัต่อรายการ 

ไฟล ์Fomat 4K และอุปกรณ์ส่วนควบ

 ในโครงการ

2,165,000.00        538,029.17          2,165,000.00  ประกาศเชิญชวน
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
2,162,106.20         

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030140 17-03-2020

820 จา้งผลิตและตดัต่อ 20,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฐัธิดา ศรีช่วย 20,000.00              น.ส. ณฐัธิดา ศรีช่วย 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030141 06-03-2020

821 จา้งผลิตและตดัต่อ 20,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฐัธิดา ศรีช่วย 20,000.00              น.ส. ณฐัธิดา ศรีช่วย 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030142 17-03-2020

822
จดัจา้งบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ศูนยว์ิศวกรรมเชียงใหม่
8,132.00               2,033.00              2,033.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2,033.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2,033.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030143 17-03-2020

823 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่ม 1,060.00               1,060.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950

 จาํกดั(มหาชน)
1,060.00                

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950 

จาํกดั(มหาชน)
1,060.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030146 17-03-2020

824

จดัหาหมึกใชง้าน Printer Ricoh 

SPC261Dnw ใชง้านส่วนกลาง HR/A

 ชั�น 4/สวส. D ชั�น 3

30,183.00             32,295.81            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
32,295.81              

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
32,295.81              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030148 18-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

825
Pak Media 1 TB ฝ่ายตดัต่อรายการ

และ Play out
342,400.00           342,400.00          342,400.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั สตรองบราเดอร์ส 

๑๙๖๑ จาํกดั
363,800.00            

บริษทั สตรองบราเดอร์ส 

๑๙๖๑ จาํกดั
342,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030149 18-03-2020

826
สาํหรับทดแทนเครื�องถ่ายเอกสารที�

หมดสัญญาที�ใชง้านศูนยข่์าว 3 ศูนย์
40,200.00             43,014.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
43,014.00              

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
43,014.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030150 18-03-2020

827
ทดแทนของเดิมใชง้านไม่ได ้และไม่

คุม้ค่ากบัการซ่อม
56,190.00             60,123.30            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 60,123.30              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 60,123.30              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030151 18-03-2020

828
จดัซื�อคอมเพรสเซอร์

เครื�องปรับอากาศ สถานีมุกดาหาร
63,344.00             15,836.00            15,836.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสีลม ว-ีเทค 15,836.00              หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสีลม ว-ีเทค 15,836.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030152 18-03-2020

829
จดัหาอะไหล่เครื�องกาํเนิดไไฟ้า ส.

สระแกว้ , ส.ระยอง , ส.ตราด
44,805.48             11,201.38            11,201.37       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมโทรแมชีนเนอรี�  

จาํกดั
11,201.40              บริษทั เมโทรแมชีนเนอรี�  จาํกดั 11,201.38              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030153 18-03-2020

830

ค่าจดักิจกรรมบา้นนกัวิทยาศาสตร์

นอ้ย One Day Camp ตอน “ฟองนํ�า

มหศัจรรย”์

74,766.36             80,000.01            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
80,000.01              

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
80,000.01              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030154 18-03-2020

831

ค่าใชบ้ริการผงัรายการอิเลก็ทรอนิกส์ 

(EPG) ของ สถานีวิทยโุทรทศัน์

กองทพับก

120,000.00           32,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 32,100.00              สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 32,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030155 18-03-2020

832

ค่าผูด้าํเนินการจดัโครงการประกวด

ภาพยนตร์สั�นวิทยาศาสตร์ Short 

Science Film ปีที� 5

4,038,875.50        4,038,287.00       4,038,875.50  เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีมเมติก จาํกดั 4,038,875.50         บริษทั ธีมเมติก จาํกดั 4,038,287.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030156 18-03-2020

833 ซื�อ Laser Thermometer 69,655.26             74,531.13            37,265.56       เฉพาะเจาะจง
บริษทั พนัธวสัส์ โซลูชั�น 

จาํกดั
74,531.13              บริษทั พนัธวสัส์ โซลูชั�น จาํกดั 74,531.13              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030158 18-03-2020

834

คาใชบรการสงอานวยความสะดวก 

จาํนวน 4 สถานี ของ กรม

ประชาสัมพนัธ์ ประจาํเดือน มกราคม

 2563

228,816.00           61,208.28            -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030159 18-03-2020

835
Mixer Digital 16 ch พร้อม I/O ฝ่าย

กาํกบังานเสียง
249,310.00           249,310.00          249,310.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 250,000.00            บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 249,310.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030160 08-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

836
สาํหรับใชง้านฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
2,400.00               2,568.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
2,568.00                

บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
2,568.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030161 18-03-2020

837
สาํหรับใชง้านฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ และยมื-คืน
7,920.00               8,474.40              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
8,474.40                

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
8,474.40                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030162 19-03-2020

838
จดัจา้งซ่อมแซมลา้งระบบนํ�าบาดาล 

สถานีชุมพวง
28,000.00             7,000.00              7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายดวล ขาวสุข 7,000.00                นายดวล ขาวสุข 7,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030163 19-03-2020

839
ค่าซื�อลิขสิทธิ� รายการสารคดีจาก 

ORF-Enterprise
226,835.98           6,540.00              -                 เฉพาะเจาะจง

ORF-Enterprise GmbH & Co 

KG
226,835.98            

ORF-Enterprise GmbH & Co 

KG
6,540.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030164 16-03-2020

840
ค่าซื�อลิขสิทธิ� รายการจาก BBC : 

Studios
3,066,808.60        96,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง

BBC Studios Distribution 

Limited
3,078,214.35         

BBC Studios Distribution 

Limited
96,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030165 13-03-2020

841 เช่าเครื�องถ่ายเอกสารฟูจิ เดือนตค.62 33,597.63             33,597.63            33,597.63       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
33,597.63              

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
33,597.63              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030167 19-03-2020

842 ซื�อปั� มสูบนํ�าและโซ่สแตนเลส 48,824.10             48,824.10            48,824.10       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
48,824.10              

บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
48,824.10              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030168 19-03-2020

843 ค่าดึงเอกสาร 192.60                 192.60                 192.60            เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 192.60                   บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 192.60                   
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030169 19-03-2020

844
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที�  รายการ  

สารคดีหนึ�งคนว่าย หลายคนช่วย
100,000.00           107,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นีโอ ครีเอชั�น จาํกดั 107,000.00            บริษทั นีโอ ครีเอชั�น จาํกดั 107,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030170 19-03-2020

845
ค่าผูก้าํกบัและเขียนบท รายการ  สาร

คดีหนึ�งคนว่าย หลายคนช่วย
160,000.00           160,000.00          160,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณพีระพงษ ์ศรีสวสัดิ� 160,000.00            คุณพีระพงษ ์ศรีสวสัดิ� 160,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030171 19-03-2020

846

จดัหาลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์พร้อม

บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัระบบ E-Mail 

Gateway Security ปี 63

1,176,465.00        1,176,465.00       1,176,465.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เน็ต โปรเทคชั�น คอน

เซ็ปส์ อินเตอร์เนชั�นแนล 

จาํกดั

1,176,465.00         
บริษทั เน็ต โปรเทคชั�น คอน

เซ็ปส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั
1,176,465.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030172 19-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

847 ค่าเกบ็เอกสารดาตา้เซฟ มี.ค. 63 1,865.01               1,865.01              1,865.01         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 1,865.01                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 1,865.01                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030173 20-03-2020

848
บริการฉีดพ่นนํ�ายาฆ่าเชื�อโรค ระบบ

ละอองฝอย
215,710.66           215,710.66          215,710.66     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บางกอกแปซิฟิก 

อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั
215,710.66            

บริษทั บางกอกแปซิฟิก 

อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั
215,710.66             เร่งด่วน PO2020030174 20-03-2020

849
จดัหาการเช่าเครื�องคอมพิวเตอร์ใชง้าน

 ระยะเวลา 2 เดือน
385,200.00           385,200.00          385,200.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
385,200.00            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
385,200.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030176 20-03-2020

850
เช่ารถเก๋ง 1 คนั เดือนพฤศจิกายน- 

ธนัวาคม 62
36,000.00             792,000.00          36,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
36,000.64              

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
792,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030177 20-03-2020

851
ขา mic แบบฐานกลม ฝ่ายกาํกบังาน

เสียง
2,243.00               2,140.00              2,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 2,400.01                บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 2,140.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030178 20-03-2020

852

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ ททบ ประจาํเดือน ตุลาคม 2562 -

 มกราคม 2563

29,754,692.12      7,959,380.13       -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 7,959,380.13         สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 7,959,380.13         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030180 20-03-2020

853

เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร โตชิบา จาํนวน 

7 เครื�อง เดือน มกราคม-กมุภาพนัธ์ 

2563

52,000.00             16,384.63            26,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ เอม็ เอ กรุ๊ป จาํกดั 55,640.00              บริษทั เอฟ เอม็ เอ กรุ๊ป จาํกดั 16,384.63              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030181 20-03-2020

854
ค่าเขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids นาง จิราภรณ์ อรุณากรู
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ์ อรุณากรู 50,000.00              นางจิราภรณ์ อรุณากรู 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030182 23-03-2020

855
Future Journalist  เวบ็Decode ทิพากร 

 ไตรมาสที�  2/63
72,000.00             72,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธิ� 72,000.00              น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธิ� 72,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030183 23-03-2020

856
Future Journalist เวบ็Decode สมิ

ตานนั  ไตรมาสที� 2/63
72,000.00             72,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมิตานนั  หยงสตาร์ 72,000.00              น.ส. สมิตานนั  หยงสตาร์ 72,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030184 23-03-2020

857
Future Journalist เกียรติกอ้ง ไตรมาส 

2/63
72,000.00             72,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย เกียรติกอ้ง  เทียมธรรม 72,000.00              นาย เกียรติกอ้ง  เทียมธรรม 72,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030185 23-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

858

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        555,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัดิ�  หาญประจวบ 4,995,000.00         นายกิตติศกัดิ�  หาญประจวบ 555,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030186 23-03-2020

859

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        370,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง รวีภทัร์  จงไพบูลยกิ์จ 4,995,000.00         รวีภทัร์  จงไพบูลยกิ์จ 370,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030187 23-03-2020

860

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        185,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสุพงศ ์จิตตเ์มือง 4,995,000.00         นายสุพงศ ์จิตตเ์มือง 185,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030188 23-03-2020

861

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        370,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง สิทธิชยั  เรียบร้อย 4,995,000.00         สิทธิชยั  เรียบร้อย 370,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030189 23-03-2020

862

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        370,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพิทกัษ ์ขามกลุา 4,995,000.00         นายพิทกัษ ์ขามกลุา 370,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030190 23-03-2020

863

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        370,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง อภิชาติ  ศรีจาํปา 4,995,000.00         อภิชาติ  ศรีจาํปา 370,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030191 23-03-2020

864

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัหารายการ

ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร ไตรมาส 

1-2/2563

4,995,000.00        370,000.00          4,995,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 4,995,000.00         นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 370,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030192 23-03-2020

865
สติ�กเกอร์สาํหรับใชง้านเครื�องพิมพ์

บาร์โคด้ของฝ่ายพสัดุฯ
10,490.00             11,224.30            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคเอส 1689 จาํกดั 11,224.30              บริษทั เคเอส 1689 จาํกดั 11,224.30              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030193 23-03-2020

866 ป้ายประชาสัมพนัธ์และสติ�กเกอร์ลิฟท์ 18,832.00             18,832.00            18,832.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดบับลิว.โอ.เอ.แอด๊

เว่อร์ไทซิ้�ง  จาํกดั
18,832.00              

บริษทั ดบับลิว.โอ.เอ.แอด๊

เว่อร์ไทซิ้�ง  จาํกดั
18,832.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030194 23-03-2020

867
ทาํประกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่ม PA 

(COVID-19)
20,400.00             20,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950

 จาํกดั(มหาชน)
20,400.00              

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950 

จาํกดั(มหาชน)
20,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030195 23-03-2020

868 Control Lan LED หอ้งสมุด 3,745.00               3,745.00              3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 3,745.00                บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 3,745.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030196 23-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

869 จดัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานภาคเหนือ 123,000.00           123,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว จารุวรรณ  อุ่นแกว้ 123,000.00            นางสาว จารุวรรณ  อุ่นแกว้ 123,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030197 23-03-2020

870 จดัซื�ออุปกรณ์ใชใ้นสาํนกังาน 2,000.00               1,017.09              2,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,721.63                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,017.09                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030198 23-03-2020

871 สาํหรับรับรองการใหบ้ริการ 10,140.00             1,225.50              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
10,849.80              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,225.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030199 23-03-2020

872 ซื�อ พรบ. ภาคบงัคบั จาํนวน 6 คนั 7,393.00               7,910.51              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั

 จาํกดั (มหาชน)
7,910.51                

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)
7,910.51                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030200 23-03-2020

873
จดัซื�อ Thermostat Controller สาํหรับ

 FCU โครงการ Thai PBS
71,155.00             71,155.00            71,155.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 71,155.00              บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 71,155.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030201 23-03-2020

874
เสื�อสูทสากลของสภาผูช้มและผูฟั้ง

รายการ
18,000.00             18,000.00            1,500.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทีเอม็ที การ์เมน้ท ์กรุ๊ป

 (ประเทศไทย) จาํกดั
18,000.00              

บริษทั ทีเอม็ที การ์เมน้ท ์กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จาํกดั
18,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030202 24-03-2020

875
ขออนุมติัซ่อมมอเตอร์และปั�ม 

หมายเลข SCHP-05 ขนาด 30 KW
58,850.00             58,850.00            58,850.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
58,850.00              

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
58,850.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030203 24-03-2020

876
จดัหา Computer สาํหรับงานตดัต่อ 

ใชง้านสาํนกัเครือข่ายสื�อสาธารณะ
290,826.00           290,826.00          290,826.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 290,826.00            บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 290,826.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030204 24-03-2020

877
เพื�อออกแบบกราฟฟิกงานไทยพีบีเอ

สพื�นที�แห่งการเรียนรู้ซีซนั 3 ครั� งที� 1
25,000.00             25,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกีรตา มโนสมุทร 25,000.00              นางสาวกีรตา มโนสมุทร 25,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030205 24-03-2020

878
หลอด HMI 1200 วตัต ์ฝ่ายกาํกบังาน

แสง
19,998.30             8,996.56              19,998.30       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
20,000.01              

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
8,996.56                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030206 24-03-2020

879
หลอด HMI 1800 วตัต ์ ฝ่ายกาํกบังาน

แสง
44,997.78             26,626.95            44,997.78       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
45,000.03              

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
26,626.95              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030207 24-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

880
จดัหาผูด้าํเนินรายการฟังเสียงประเทศ

ไทย (ไตรมาส 1+2/2563)
1,605,000.00        481,500.00          1,605,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 1,605,000.00         บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 481,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030208 11-03-2020

881
ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ ฟังเสียงประเทศไทย
3,200,000.00        200,000.00          3,200,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
3,200,000.04         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
200,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030209 04-03-2020

882
ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ ฟังเสียงประเทศไทย
3,200,000.00        200,000.00          3,200,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
3,200,000.04         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
200,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030210 11-03-2020

883 จดัจา้งเจาะนํ�าบาดาล สถานีร้อยเอด็ 76,000.00             19,000.00            19,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเกษม ศิริกงัวาล 19,000.00              นายเกษม ศิริกงัวาล 19,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030212 25-03-2020

884 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hi Spec 2,495,454.00        2,465,000.00       2,495,454.00  ประกาศเชิญชวน
บริษทั ไทยทรานสมิชชั�น 

อินดสัทรี จาํกดั
2,495,454.00         

บริษทั ไทยทรานสมิชชั�น 

อินดสัทรี จาํกดั
2,465,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030213 25-03-2020

885
ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือน

กมุภาพนัธ์ 63
502,798.50           502,798.50          502,798.50     เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
502,798.50            

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
502,798.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030214 25-03-2020

886 เช่าเครื�องถ่ายเอกสารฟูจิ 7 เครื�อง 31,408.33             31,408.33            31,408.33       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
31,408.34              

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
31,408.33              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030215 25-03-2020

887 ของใชใ้นสาํนกังาน 3,140.00               3,258.15              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
3,359.80                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
3,258.15                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030216 25-03-2020

888
จดัจา้งบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า ส.

เชียงราย
14,124.00             3,531.00              3,531.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,531.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,531.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030217 25-03-2020

889
จดัจา้งบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 

สถานีเชียงใหม่
13,268.00             3,317.00              3,317.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,317.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,317.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030218 25-03-2020

890
จดัจา้งบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 

สถานีน่าน
12,840.00             3,210.00              3,210.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030219 25-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

891

ค่าใชร้ะบบไฟฟ้ากาํลงั สถานีเกาะพะ

งนั จ.สุราษฎร์ธานี ของ บมจ.ทีโอที 

ประจาํเดือน กมุภาพนัธ์ 2563

12,183.60             3,259.11              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 3,259.11                บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 3,259.11                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030220 25-03-2020

892
ขออนุมติังบดาํเนินการซื�อชุดป้องกนั

สารเคมี
15,000.00             12,037.50            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ศิรา เซฟตี�แอนดทู์ล 

จาํกดั
16,050.00              

บริษทั ศิรา เซฟตี�แอนดทู์ล 

จาํกดั
12,037.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030221 25-03-2020

893

จดัหาโปรแกรม Upgrade Migrate 

Workflow Process (K2) เพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพใหดี้ยิ�งขึ�น

166,920.00           166,920.00          166,920.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)
166,920.00            

บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)
166,920.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030222 25-03-2020

894
จดัหาเครื�องตดัหญา้และปั�มลมโลตารี�

 สถานีสุรินทร์
49,880.00             12,470.00            12,470.00       เฉพาะเจาะจง กวงฮวดเฮง 12,470.00              กวงฮวดเฮง 12,470.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030223 25-03-2020

895

จดหาInternetสาหรบใชงานศูนยขาว

ภูมิภาค3ศูนยท์ดแทนของเดิม

(ระยะเวลา36เดือนเป็นเงินทั�งสิ�น

5 835 780

1,945,260.00        162,105.00          1,945,260.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จาํกดั
1,945,260.00         

บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

 จาํกดั
162,105.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030224 25-03-2020

896

จดัหา License ระบบรักษาความ

ปลอดภยั VM Server ต่อ 1 เดือน 

(เร่งด่วน)

63,000.00             67,410.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีนิธคอมพ ์จาํกดั 67,410.00              บริษทั ซีนิธคอมพ ์จาํกดั 67,410.00               เร่งด่วน PO2020030225 25-03-2020

897
จดัหาวศัดุสิ�นเปลือง (ผงซกัฟอก และ

 นํ�ายาดูแลรักษาเครื�องหนงั
1,761.69               1,774.50              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,885.01                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,774.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030226 25-03-2020

898

จดัหาเครื�อง Face Scan สาํหรับ

ทดแทนเครื�อง Finger Scan (ใน

สถานการณ์โควิท-19)

140,060.00           149,864.20          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอนโทรลเอ โกลบอล

 จาํกดั
149,864.20            

บริษทั คอนโทรลเอ โกลบอล 

จาํกดั
149,864.20            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030227 25-03-2020

899
สาํหรับใชง้านสาํนกัเครือข่ายสื�อ

สาธารณะ
6,840.00               7,318.80              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
7,318.80                

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
7,318.80                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030228 25-03-2020

900 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 32,800.00             33,384.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 35,096.00              บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 33,384.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030229 26-03-2020

901
จดัซื�อแบตเตอรี� เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

สถานีชุมพวง , สถานีนครราชสีมา
81,748.00             20,437.00            20,437.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามแบต

อิเลคทรอนิคส์ จาํกดั
20,437.00              

บริษทั สยามแบต

อิเลคทรอนิคส์ จาํกดั
20,437.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030230 26-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

902

จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมอุบลราชธานี ประจาํเดือน 

เมษายน - มิถุนายน 2563

33,280.00             8,320.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมบูรณ์ ประทีปทอง 8,320.00                น.ส. สมบูรณ์ ประทีปทอง 8,320.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030231 26-03-2020

903

จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมแพร่ ประจาํเดือน เมษายน -

 มิถุนายน 2563

33,280.00             8,320.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา แพรศิลป์ 8,320.00                นางรัตนา แพรศิลป์ 8,320.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030232 26-03-2020

904

จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสุโขทยั ประจาํเดือน 

เมษายน - มิถุนายน 2563

29,440.00             7,360.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. พาฝัน บวับึง 7,360.00                น.ส. พาฝัน บวับึง 7,360.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030233 26-03-2020

905

จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสุรินทร์ ประจาํเดือน 

เมษายน - มิถุนายน 2563

49,920.00             12,480.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉนัทนา สมสอาด 12,480.00              น.ส. ฉนัทนา สมสอาด 12,480.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030234 26-03-2020

906

จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสระแกว้ ประจาํเดือน 

เมษายน - มิถุนายน 2563

30,720.00             7,680.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี วงษดี์ 7,680.00                นางวรรณี วงษดี์ 7,680.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030235 26-03-2020

907

จา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสุราษฎร์ธานี ประจาํเดือน 

เมษายน - มิ◌ุนายน 2563

38,400.00             9,600.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยเุพญ็ มุกดา 9,600.00                น.ส.ยเุพญ็ มุกดา 9,600.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030236 26-03-2020

908
ค่าล่ามภาษามือ โครงการ Thai PBS 

Big Sign : COVID - 19_Apr.
72,600.00             77,682.00            -                 เฉพาะเจาะจง

สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
77,682.00              

สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
77,682.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030237 26-03-2020

909
นาฬิกาแขวนผนงั ขอบพ่นเงิน ขนาด 

12.5 นิ�ว
241,877.50           24,877.50            241,877.50     เฉพาะเจาะจง

บริษทั72 โกลด์ โปรดกัซ์ 

จาํกดั
24,877.50              บริษทั72 โกลด์ โปรดกัซ์ จาํกดั 24,877.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030238 26-03-2020

910
ค่าสั�งซื�อวสัดุสาํนกังาน ชุดโต๊ะนั�ง

ปฏิบติังานพร้อมเกา้อี�
73,716.00             78,876.12            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ร้อกเวิธ จาํกดั 

(มหาชน)
78,876.12              บริษทั ร้อกเวิธ จาํกดั (มหาชน) 78,876.12              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030240 27-03-2020

911
จดัจา้งซ่อมแซมโทรทศัน ์สถานี

สมุทรสงคราม
14,000.00             3,500.00              3,500.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั อมรศูนยร์วมอะไหล่อี

เลค็โทรนิคส์ จาํกดั
3,500.00                

บริษทั อมรศูนยร์วมอะไหล่อี

เลค็โทรนิคส์ จาํกดั
3,500.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030241 27-03-2020

912
จดัหาหลอดไฟ / ฝ่ายเทคนิค TCR 

สนบัสนุนใหฝ่้ายเทคนิค MAM
1,600.00               1,712.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 1,712.00                บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 1,712.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030242 27-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

913

จดัจา้งการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื�อ

สนบัสนุนการจดัทาํ Major Campaigns

 2563

168,000.00           168,000.00          168,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชมพูนุท สวนกระต่าย 168,000.00            น.ส.ชมพูนุท สวนกระต่าย 168,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030243 27-03-2020

914

ค่าซ่อม Fiber Optic Cable / ฝ่าย

เทคนิค TCR สนบัสนุนงานซ่อมฝ่าย 

OB

58,000.00             62,060.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั มาสทรอน (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
62,060.00              

บริษทั มาสทรอน (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
62,060.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030244 27-03-2020

915 นามบตัร รองผูอ้าํนวยการ ส.ส.ท. 1,600.00               1,712.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
1,712.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
1,712.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030245 27-03-2020

916
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการ ผนืหญา้แห่ง

ความฝัน Thai youth League
140,000.00           140,000.00          140,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา อินถนอม 140,000.00            นางสาวสโรชา อินถนอม 140,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030246 27-03-2020

917

ค่าผูส้ร้างสรรคร์ายการและจดัทาํ

ขอ้มูล รายการ ผนืหญา้แห่งความฝัน 

Thai youth League

120,000.00           120,000.00          120,000.00     เฉพาะเจาะจง นายภทัรวิภู ชอบทางศิลป์ 120,000.00            นายภทัรวิภู ชอบทางศิลป์ 120,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030247 27-03-2020

918

ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ ผนืหญา้แห่งความฝัน Thai 

youth League

192,000.00           192,000.00          192,000.00     เฉพาะเจาะจง นายบริรักษ ์ซุยลา 192,000.00            นายบริรักษ ์ซุยลา 192,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030248 27-03-2020

919
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ ผนื

หญา้แห่งความฝัน Thai youth League
80,000.00             80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต แซ่ลี� 80,000.00              นายธนกฤต แซ่ลี� 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030249 27-03-2020

920
ค่าผูก้าํกบั รายการ ผนืหญา้แห่งความ

ฝัน Thai youth League
200,000.00           200,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง นายศิวชั เดชารัตน์ 200,000.00            นายศิวชั เดชารัตน์ 200,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030250 27-03-2020

921
ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ ฟังเสียงประเทศไทย
3,200,000.00        200,000.00          3,200,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
3,200,000.04         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
200,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030252 27-03-2020

922
ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ ฟังเสียงประเทศไทย
3,200,000.00        200,000.00          3,200,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
3,200,000.04         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
200,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030253 18-03-2020

923 สาํหรับค่าใชจ่้ายงานประชุม 29,553.46             16,167.76            29,553.46       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 29,553.46              บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 16,167.76              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030254 30-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

924 อุปกรณ์เครื�องเขียนและอื�นๆ 13,555.00             12,359.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
14,503.85              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
12,359.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030255 30-03-2020

925
เพื�อดาํเนินการตรวจคุณภาพงานแปล

รายการสาํหรับส่งประกวด
24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาง พิชญาพทัธ์  อรมงัพุฒิกลุ 24,000.00              นาง พิชญาพทัธ์  อรมงัพุฒิกลุ 24,000.00               เร่งด่วน PO2020030256 30-03-2020

926 จดัจา้งนกัเขียน ThaiPBSWorld 400,000.00           300,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 400,000.00            น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 300,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030257 30-03-2020

927
ค่าจดัซื�อ AD ลงประกาศรับสมคัร

กรรมการนโยบาย
110,100.00           117,807.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) 117,807.00            บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) 117,807.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030258 30-03-2020

928
ค่าจดัซื�อ AD ลงประกาศรับสมคัร

กรรมการนโยบาย
157,800.00           168,846.00          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เนชั�น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน)
168,846.00            

บริษทั เนชั�น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน)
168,846.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030259 30-03-2020

929 สาํหรับค่าใชจ่้ายงานประชุม 29,553.46             12,658.10            29,553.46       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
29,553.46              

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
12,658.10              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030260 30-03-2020

930
ผลิตเสื�อสาํหรับผูเ้ขา้รับการอบรม 

"นกัสื�อสารดา้นภยัพิบติั"
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อิมเมจ แฟชั�น จาํกดั 107,000.00            บริษทั อิมเมจ แฟชั�น จาํกดั 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030261 30-03-2020

931
จดัหาเช่า Computer สาํหรับใชง้าน 

จาํนวน 10 เครื�อง  ระยะเวลา 2 เดือน
192,600.00           192,600.00          192,600.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
192,600.00            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
192,600.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030262 30-03-2020

932

จดทาตวชวด (Key Performance 

Indicators : KPIs) และวิธีการ

ประเมินผลงานตามตวัชี�วดั (KPIs) ปี 

63

150,000.00           150,000.00          150,000.00     เฉพาะเจาะจง นายโกสินธ์ุ อคัครุ่งเรือง 150,000.00            นายโกสินธ์ุ อคัครุ่งเรือง 150,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030263 30-03-2020

933 จดัหาผูผ้ลิตสารคดี ชุด “โควิด-19” 500,000.00           500,000.00          500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีวีบูรพา  จาํกดั 500,000.00            บริษทั ทีวีบูรพา  จาํกดั 500,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030264 30-03-2020

934
ค่าออกแบบงานกราฟฟิก งาน Website

 ThaiPBSKids น.ส.อิษฎา อยัศิริ
10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว อิษฎา อยัศิริ 10,000.00              นางสาว อิษฎา อยัศิริ 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030265 31-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

935
ค่าผลิตคลิป VDO งาน Website 

ThaiPBSKids บ.ทาํมะอะทาํ จก.
250,000.00           250,000.04          250,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทาํมะอะทาํ จาํกดั 250,000.04            บริษทั ทาํมะอะทาํ จาํกดั 250,000.04            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030266 31-03-2020

936

การจดัจา้ง ค่าที�ปรึกษา ถอดบทเรียน/

ประเมิณผลและสรุปรายงานรายไตร

มาส/รายงานประจาํปี

300,000.00           300,000.00          300,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเดียแพลน้ท ์จาํกดั 300,000.00            บริษทั ไอเดียแพลน้ท ์จาํกดั 300,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030267 31-03-2020

937

ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ  สารคดีหนึ�งคนว่าย หลายคน

ช่วย

350,000.00           350,000.00          350,000.00     เฉพาะเจาะจง ภาวินท ์กิจโอสถ 350,000.00            ภาวินท ์กิจโอสถ 350,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030268 31-03-2020

938
ค่าจดัซื�อ AD ลงประกาศรับสมคัร

กรรมการนโยบาย
160,800.00           172,056.00          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั สี�พระยาการพิมพ ์

จาํกดั
172,056.00            บริษทั สี�พระยาการพิมพ ์จาํกดั 172,056.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030269 31-03-2020

939 พนกังานลา้งจาน 129,600.00           32,400.00            129,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 32,400.00              นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 32,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030271 31-03-2020

940 พนกังานลา้งจาน 129,600.00           32,400.00            129,600.00     เฉพาะเจาะจง นาง สุนิสา สิทธิขนุทด 32,400.00              นาง สุนิสา สิทธิขนุทด 32,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030272 31-03-2020

941

Production&Graphic Creator นกัข่าว

พลเมือง เอกพล มี.ค. 63 (กรณีจาํเป็น

เร่งด่วน)

18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย เอกพล  เสือนิน 18,000.00              นาย เอกพล  เสือนิน 18,000.00               เร่งด่วน PO2020030273 31-03-2020

942 พนกังานลา้งจาน 129,600.00           43,200.00            129,600.00     เฉพาะเจาะจง นาย บุญธรรม พงษเ์จริญ 32,400.00              นาย บุญธรรม พงษเ์จริญ 43,200.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030274 31-03-2020

943
ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนมกราคม

 ปี 2563
458,886.00           393,886.00          458,886.00     เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
393,886.00            

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
393,886.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030275 31-03-2020

944 พนกังานลา้งจาน 129,600.00           32,400.00            129,600.00     เฉพาะเจาะจง นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 32,400.00              นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 32,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030276 31-03-2020

945
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        102,300.00          5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 5,660,800.00         คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030277 31-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

946
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        102,300.00          5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 5,660,800.00         คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030278 31-03-2020

947
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        37,400.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง อริยธ์ชั  คงคาใส 5,660,800.00         อริยธ์ชั  คงคาใส 37,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030279 31-03-2020

948
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        64,600.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 5,660,800.00         ฐาปนี คงบุตร 64,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030280 31-03-2020

949
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        16,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 5,660,800.00         ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 16,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030281 31-03-2020

950
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 5,660,800.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030282 31-03-2020

951
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        85,800.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,660,800.00         ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 85,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030283 31-03-2020

952
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        61,900.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 5,660,800.00         คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 61,900.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030284 31-03-2020

953 จดัจา้งนกัเขียน ThaiPBSWorld 400,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 400,000.00            น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030285 31-03-2020

954
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030286 06-03-2020

955
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030287 13-03-2020

956
ค่าโมเดลตุ๊กตา Happy Bird จาํนวน 

500 ตวั งาน Website ThaiPBSKids
117,700.00           117,700.00          117,700.00     เฉพาะเจาะจง บจก.คิว แอดเวอร์ไทซิ�ง 117,700.00            บจก.คิว แอดเวอร์ไทซิ�ง 117,700.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030288 30-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

957
ค่าหมอนผา้ห่มตุ๊กตา จาํนวน 500 ตวั 

สาํหรับงาน Website ThaiPBSKids
149,265.00           149,265.00          149,265.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั จินผนิ ชี�เยี�ย จาํกดั 149,265.00            บริษทั จินผนิ ชี�เยี�ย จาํกดั 149,265.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030289 30-03-2020

958
ค่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ที� รายการ 

Tele Movie Founder Apprentice 2020
1,148,645.00        160,276.07          1,148,645.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอม็คาเมร่า จาํกดั 1,148,645.17         บริษทั เอสเอม็คาเมร่า จาํกดั 160,276.07            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030290 31-03-2020

959
ค่าซื�อลิขสิทธิ� ซีรี� ชุด Les Miserables 

จาก  BBC Studios
3,804,756.00        120,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง

BBC Studios Distribution 

Limited
3,804,756.00         

BBC Studios Distribution 

Limited
120,000.00             เร่งด่วน PO2020030292 30-03-2020

960
ค่าเขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids  น.ส.เมริษา ยอดมณฑป
15,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 15,000.00              น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 15,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030293 19-03-2020

961

ค่าเขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids นาง เสาวภา พรจินดา

รักษ์

50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 50,000.00              นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 50,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030294 19-03-2020

962

ค่าเขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids บจก.ครีเอทีฟ บีน 

สตูดิโอ

50,000.00             53,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ครีเอทีฟ บีน สตูดิโอ 

จาํกดั
53,500.00              

บริษทั ครีเอทีฟ บีน สตูดิโอ 

จาํกดั
53,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030295 19-03-2020

963

ค่าผลิตคลิป VDO การสอน

ภาษาองักฤษ งาน Website 

ThaiPBSKids

100,000.00           107,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เน็กซ์ เอด็ดูเทนเมน้ท ์

จาํกดั
107,000.00            

บริษทั เน็กซ์ เอด็ดูเทนเมน้ท ์

จาํกดั
107,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030296 19-03-2020

964
ค่าโปรดิวเซอร์ รายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
277,500.07           38,720.94            277,500.00     เฉพาะเจาะจง ม.ล. จรูญเดช วรวรรณ 277,500.07            ม.ล. จรูญเดช วรวรรณ 38,720.94              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030300 31-03-2020

965
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
133,300.00           18,600.00            133,300.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว วรวีร์ ประทุมมณี 133,300.00            นางสาว วรวีร์ ประทุมมณี 18,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030302 31-03-2020

966
ค่าผูก้าํกบัรายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
350,000.00           42,780.00            350,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สกล เตียเจริญ 350,000.00            นาย สกล เตียเจริญ 42,780.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030303 31-03-2020

967
ค่าผูก้าํกบัรายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
230,000.12           32,093.04            230,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย กฤษณ์ เลิศประเสริฐ 230,000.12            นาย กฤษณ์ เลิศประเสริฐ 32,093.04              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030304 31-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

968

ค่าเจา้หนา้ที�ประสานงานกองถ่ายทาํ

รายการ Tele Movie Founder 

Apprentice 2020

129,000.00           18,000.00            129,000.00     เฉพาะเจาะจง นาง จิตรี วรวรรณ 129,000.00            นาง จิตรี วรวรรณ 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030308 31-03-2020

969
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 1-2/63
447,000.00           435,000.00          447,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 447,000.00            คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 435,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030310 31-03-2020

970
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 1-2/63
255,000.00           251,000.00          255,000.00     เฉพาะเจาะจง นางภคันนัท ์ธนาศรม 255,000.00            นางภคันนัท ์ธนาศรม 251,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030311 31-03-2020

971
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 1-2/63
180,000.00           168,000.00          180,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 180,000.00            น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 168,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030312 31-03-2020

972
ผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  ไตร

มาส 1-2/63
60,000.00             56,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 60,000.00              น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 56,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030313 31-03-2020

973
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�   

ไตรมาส 1-2/63
255,000.00           255,000.00          255,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 255,000.00            น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 255,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030314 31-03-2020

974
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม  รายการ วนั

ใหม่วาไรตี�   ไตรมาส 1-2/63
170,000.00           167,500.00          170,000.00     เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมทว้ม 170,000.00            นายมารุต เนียมทว้ม 167,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030315 31-03-2020

975
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย รายการ 

วนัใหม่วาไรตี�   ไตรมาส 1-2/63
136,000.00           134,000.00          136,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 136,000.00            นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 134,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030316 31-03-2020

976
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 1-2/63
170,000.00           165,000.00          170,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมนิ�ม 170,000.00            น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมนิ�ม 165,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030317 31-03-2020

977 ค่าผูก้าํกบั รายการ Pride of Thailand 250,000.00           250,000.00          50,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธีระพล อมราพิทกัษ์ 250,000.00            นายธีระพล อมราพิทกัษ์ 250,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030318 31-03-2020

978 ค่าเขียนบท รายการ Pride of Thailand 150,000.00           150,000.00          150,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริอร เผอืกภู่แกว้ 150,000.00            น.ส.สิริอร เผอืกภู่แกว้ 150,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030319 31-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

979
ค่าประสานงานและจดัทาํขอ้มูล 

รายการ Pride of Thailand
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี ยนูชุ่ม 100,000.00            น.ส.ปราณี ยนูชุ่ม 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030320 31-03-2020

980
ค่าผูก้าํกบัศิลป์ รายการ Pride of 

Thailand
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไผท เพียรลุประสิทธิ� 100,000.00            นายไผท เพียรลุประสิทธิ� 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030321 31-03-2020

981
ค่าทาํ Subtitle ภาษาองักฤษ รายการ 

Pride of Thailand
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.เหมือนตะวนั วิบูลยน์นัท์ 50,000.00              น.ส.เหมือนตะวนั วิบูลยน์นัท์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030322 31-03-2020

982
ค่าจดัหาอุปกรณ์ประกอบฉาก รายการ

 Pride of Thailand
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายถนอมวงศ ์สุขนกัคา้ 50,000.00              นายถนอมวงศ ์สุขนกัคา้ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030323 31-03-2020

983
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ Pride

 of Thailand
175,000.00           175,000.00          175,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนพพร นพรัตนพ์ณัณกร 175,000.00            นายนพพร นพรัตนพ์ณัณกร 175,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030324 31-03-2020

984
ค่าทาํเพลงประกอบรายการ Pride of 

Thailand
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางมานิดา นฤภทัร 30,000.00              นางมานิดา นฤภทัร 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030325 31-03-2020

985 เพื�อจา้งผูช่้วยบก. ออนไลน์ 25,000.00             25,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธีรมล  บวังาม 25,000.00              นาย ธีรมล  บวังาม 25,000.00               เร่งด่วน PO2020030347 31-03-2020

986 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 600,000.00            นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030348 27-03-2020

987 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 600,000.00            นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030349 30-03-2020

988 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 600,000.00            นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030350 30-03-2020

989 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 600,000.00            นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030351 31-03-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

990 Online องศาเหนือ 600,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนุชา ตาดี 600,000.00            อนุชา ตาดี 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030352 27-03-2020

991 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 600,000.00            นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030353 31-03-2020

992 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย ์ตอพล 600,000.00            นาย ประวิทย ์ตอพล 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020030354 30-03-2020

993
จดัจา้งเช่าเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า สถานี

อุบลราชธานี
92,020.00             23,005.00            23,005.00       เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 23,005.00              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 23,005.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040001 01-04-2020

994 ค่าวสัดุสาํนกังาน  เครื�องลดความชื�น 18,000.00             19,260.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
19,260.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
19,260.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040002 01-04-2020

995
จดัซื�ออุปกรณ์สาํนกังาน ของฝ่ายศูนย์

ขอ้มูลและการเรียนรู้ (ILC)
636.50                 636.50                 636.50            เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
636.50                   

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
636.50                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040003 01-04-2020

996 กล่องบรรจุเอกสาร ดา้ตา้เซฟ (Size 1) 2,354.00               2,354.00              2,354.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 2,354.00                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 2,354.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040004 01-04-2020

997 สาํหรับใชง้านฝ่ายบริหารทั�วไป 2,860.00               3,060.20              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
3,060.20                

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
3,060.20                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040005 01-04-2020

998
เพื�อผลิตของที�ระลึกเพื�อใชใ้น

กิจกรรมต่างๆ ประจาํปี 2563
112,500.00           120,375.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 120,375.00            บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 120,375.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040006 01-04-2020

999
เพื�อจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ เครื�องใช้

สาํนกังาน
32,602.90             2,145.04              32,602.90       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
32,602.90              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
2,145.04                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040007 01-04-2020

1000 กระดาษ A4 8,346.00               8,346.00              8,346.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 8,346.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 8,346.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040008 01-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1001 ซื�อคลอรีน 23,540.00             23,540.00            23,540.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 23,540.00              บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 23,540.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040009 01-04-2020

1002
นามบตัรสาํหรับผูเ้ชี�ยวชาญประจาํ

สาํนกังานผูอ้าํนวยการส.ส.ท.
800.00                 856.00                 -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
856.00                   

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
856.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040010 01-04-2020

1003
ค่าบริการ Cloud Computing เดือน 

ก.พ. 63 (ค่าบริการส่วนเกิน)
24,817.35             26,554.56            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
26,554.56              

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
26,554.56              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040011 01-04-2020

1004 ซื�ออะไหล่กญุแจประตู 66,500.50             66,500.50            66,500.50       เฉพาะเจาะจง
บริษทั อสัซ่า อะบลอย 

(ประเทศไทย) จาํกดั
66,500.50              

บริษทั อสัซ่า อะบลอย 

(ประเทศไทย) จาํกดั
66,500.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040012 01-04-2020

1005
ค่าบริการ Link สาํหรับการรับชม

ภายในประเทศ ม.ค. - ก.พ. 63
143,380.00           143,380.00          143,380.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แครอท มีเดีย ครี

เอชั�นส์ จาํกดั
143,380.00            

บริษทั แครอท มีเดีย ครีเอชั�นส์

 จาํกดั
143,380.00             เร่งด่วน PO2020040013 02-04-2020

1006
ค่าบาํรุงรักษา (MA) Thai PBS Catch 

Up Application ม.ค. - ก.พ. 63
21,400.00             21,400.00            21,400.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แครอท มีเดีย ครี

เอชั�นส์ จาํกดั
21,400.00              

บริษทั แครอท มีเดีย ครีเอชั�นส์

 จาํกดั
21,400.00               เร่งด่วน PO2020040014 02-04-2020

1007
ผูค้วบคุมและพฒันารายการ BJ 

เสกสรรค ์ไตรมาส 2/63
210,000.00           210,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย เสกสรรค ์ประเสริฐกลุ 210,000.00            นาย เสกสรรค ์ประเสริฐกลุ 210,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040015 01-04-2020

1008
Producer Localist เจริญกลู ไตรมาส 

2/63
150,000.00           150,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง

นายเจริญกลู   เฉลียวเกรียง

ไกร
150,000.00            นายเจริญกลู   เฉลียวเกรียงไกร 150,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040016 01-04-2020

1009
Production and Graphic Creator 

นกัข่าวพลเมือง จิดาภา ไตรมาส 2/63
54,000.00             54,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิดาภา  สมสุข 54,000.00              น.ส. จิดาภา  สมสุข 54,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040017 01-04-2020

1010
Production and Graphic Creator องศา

เหนือ อกัษรสิริ ไตรมาส2/63
54,000.00             54,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. อกัษรสิริ  ตอ้ยปาน 54,000.00              น.ส. อกัษรสิริ  ตอ้ยปาน 54,000.00               เร่งด่วน PO2020040018 01-04-2020

1011
CoProducer นกัข่าวพลเมือง Csite 

ยพุเรศ ไตรมาส2/63
54,000.00             54,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยพุเรศ  พรหมจรรย์ 54,000.00              น.ส. ยพุเรศ  พรหมจรรย์ 54,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040019 01-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1012

สาํหรับใชง้าน อาคาร A ชั�น 1 เพื�อ

รายงานสถาการณ์ COVID-19 ผา่น

ระบบ Internet

6,300.00               6,741.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
6,741.00                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
6,741.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040020 02-04-2020

1013
จดัจา้งบาํรุงรักษาตามสัญญา (MA) 

UPS
15,662,507.16      3,852,000.00       3,915,626.79  คดัเลือก บริษทั อาซีฟา จาํกดั(มหาชน) 4,000,000.00         บริษทั อาซีฟา จาํกดั(มหาชน) 3,852,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040021 03-04-2020

1014
ค่าสั�งซื�อวสัดุสาํนกังาน  เกา้อี�นั�ง

ประชุม
15,501.90             16,587.03            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั คู่สร้างเฟอร์นิเจอร์ 

จาํกดั
16,587.03              บริษทั คู่สร้างเฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 16,587.03              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040022 03-04-2020

1015

ค่าเช่าอาคาร สถานที� ถนน และเสา

อากาศ สถานีสาํนกังานบริการลูกคา้

ชยับาดาล จ.ลพบุรี

220,420.00           55,105.00            55,105.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
55,105.00              

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
55,105.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040023 03-04-2020

1016

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ กรม

ประชาสัมพนัธ์ ตั�งแต่ 1 ก.ค. 2559 - 

31 ธ.ค. 2560

2,166,144.00        579,443.52          -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
579,443.52            

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
579,443.52            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040024 03-04-2020

1017

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.อสมท จาํนวน 44 สถานี 

ประจาํดือน กมุภาพนัธ์ 2563

7,340,341.64        1,963,541.39       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,963,541.39         บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,963,541.39         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040025 03-04-2020

1018 ซื�อเครื�องฟอกอากาศ 295,000.00           290,000.00          295,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอส โซลูชั�น จาํกดั 295,000.00            บริษทั ดีซีเอส โซลูชั�น จาํกดั 290,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040026 03-04-2020

1019
งานติดตั�งรางสายไฟ พร้อมเดิน

สายไฟฟ้า สถานีตาก
1,019,496.00        254,874.00          254,874.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อริยะวุฒิ

ซพัพลายส์
254,874.00            

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อริยะวุฒิ

ซพัพลายส์
254,874.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040027 03-04-2020

1020
จดัจา้งซ่อมหมอ้นํ�าเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

 สถานีอุบลราชธานี
200,000.00           50,000.00            50,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบวักนั คาํเพราะ 50,000.00              นายบวักนั คาํเพราะ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040028 03-04-2020

1021

จดัหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โวลท์

มิเตอร์และเพาร์เวอร์มิเตอร์ ศ.

ขอนแก่น และศ.อุบลราชธานี

381,262.40           95,315.60            95,315.60       เฉพาะเจาะจง
บริษทั พี ไอ เอส คอมเมอร์

เชียล จาํกดั
95,315.60              

บริษทั พี ไอ เอส คอมเมอร์

เชียล จาํกดั
95,315.60              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040029 03-04-2020

1022
งานบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 

สถานีนครราชสีมา
29,960.00             7,490.00              7,490.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040030 03-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1023 Music COVID-19 40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายภคพล  กรกระหนก 40,000.00              นายภคพล  กรกระหนก 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040031 03-04-2020

1024
ค่าผลิตรายการทา้ใหอ้่าน ไตรมาส 

2-3/2563 จาํนวน 26 ตอน
7,410,000.00        7,410,000.27       7,410,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 7,410,000.27         บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 7,410,000.27         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040032 07-04-2020

1025
เพื�อจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ เครื�องใช้

สาํนกังาน
32,602.90             16,568.95            32,602.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 32,602.90              บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 16,568.95              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040034 07-04-2020

1026
เพื�อจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ เครื�องใช้

สาํนกังาน
32,602.90             6,420.00              32,602.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 32,602.90              บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 6,420.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040035 07-04-2020

1027

ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการซื�อ

อุปกรณ์สาํหรับทาํข่าว กรณีจาํเป็น

เร่งด่วน

499,797.00           499,797.00          499,797.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
499,797.00            

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
499,797.00             เร่งด่วน PO2020040036 07-04-2020

1028
ค่า ผลิตและติดตั�งฉาก รายการ ไทยสู้

โควิด-19 (เร่งดว่น)
28,340.00             30,323.80            -                 เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 30,323.80              ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 30,323.80               เร่งด่วน PO2020040037 07-04-2020

1029

สิทธิ� ในการใชโ้ปรแกรม Microsoft 

EA Program ปีที� 2/3 เพื�อประกอบการ

เบิกจ่าย

11,836,448.60      12,665,000.00     -                 คดัเลือก บริษทั เอม็เวิร์จ จาํกดั 12,665,000.00       บริษทั เอม็เวิร์จ จาํกดั 12,665,000.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040041 08-04-2020

1030
เสื�อยดืคอกลมสีเทา ทอ็ปดาย เบอร์ 56

 ซกคอ เบอร์31
346,589.38           346,581.14          346,589.38     เฉพาะเจาะจง บริษทั โซลิดาริตี�  กรุ๊ป จาํกดั 346,581.14            บริษทั โซลิดาริตี�  กรุ๊ป จาํกดั 346,581.14            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040042 08-04-2020

1031 เบี�ยเพิ�มลดประกนัภยั ปี 62 44,010.00             44,010.00            44,010.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950

 จาํกดั(มหาชน)
44,010.00              

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950 

จาํกดั(มหาชน)
44,010.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040043 08-04-2020

1032 จดัหากลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) 660,000.00           148,623.00          165,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
165,000.10            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
148,623.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040044 08-04-2020

1033
Production and Graphic Creator อยูดี่

มีแฮง พุฒิสรรค ์ไตรมาส 2/63
54,000.00             54,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พุฒิสรรค ์ กนัยาพนัธ์ 54,000.00              นาย พุฒิสรรค ์ กนัยาพนัธ์ 54,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040045 01-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1034
Production and Graphic Creator 

แลต๊ะแลใต ้อบัดุลฮากมั ไตรมาส 2/63
58,500.00             58,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง อบัดุลฮากมั ดือราแมง 58,500.00              อบัดุลฮากมั ดือราแมง 58,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040046 01-04-2020

1035
ขออนุมติัดาํเนินการ จดัจา้งทาํ อ่าง

ลา้งมือ โรงอาหาร อาคาร B
129,470.00           129,470.00          129,470.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
129,470.00            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
129,470.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040047 08-04-2020

1036 จดัจา้งผลิตและตดัต่อ 20,000.00             20,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายมณฑล อยูสู่งเนิน 20,000.00              นายมณฑล อยูสู่งเนิน 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040048 08-04-2020

1037
ขออนุมติัจดัจา้งงานเปลี�ยนสายอดั

จาระบี Cooling Tower
9,630.00               9,630.00              9,630.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
9,630.00                

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
9,630.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040049 08-04-2020

1038 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           11,700.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 587,700.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 11,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040050 02-04-2020

1039 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           18,800.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 587,700.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 18,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040051 02-04-2020

1040 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           7,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 587,700.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 7,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040052 02-04-2020

1041 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           5,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 587,700.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 5,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040053 02-04-2020

1042 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           4,000.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 587,700.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040054 02-04-2020

1043 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           7,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 587,700.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 7,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040055 02-04-2020

1044 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           9,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
587,700.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
9,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040056 02-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1045
กระดาษ A4 ฝ่ายพสัดุและจดัหา

รายการ
11,700.00             12,519.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 12,519.00              บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 12,519.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040059 09-04-2020

1046
จดัหาท่อหมอ้นํ�าเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

สถานีชุมแพ
17,550.16             4,387.53              4,387.54         เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมโทรแมชีนเนอรี�  

จาํกดั
4,387.54                บริษทั เมโทรแมชีนเนอรี�  จาํกดั 4,387.53                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040060 09-04-2020

1047
จดัหานํ�ามนัเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า สถานี

เลย
13,974.20             3,493.55              3,493.55         เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมโทรแมชีนเนอรี�  

จาํกดั
3,493.55                บริษทั เมโทรแมชีนเนอรี�  จาํกดั 3,493.55                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040061 09-04-2020

1048 ระบบการจดัการการเรียนรู้ออนไลน์ 2,000,000.00        1,899,999.00       2,000,000.00  ประกาศเชิญชวน บริษทั โคนิเคิล จาํกดั 1,999,995.86         บริษทั โคนิเคิล จาํกดั 1,899,999.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040062 09-04-2020

1049
จดัหาอะไหล่เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า ส.

สระแกว้ และ ส.ตราด
82,818.00             20,704.50            20,704.50       เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามแบต

อิเลคทรอนิคส์ จาํกดั
20,704.50              

บริษทั สยามแบต

อิเลคทรอนิคส์ จาํกดั
20,704.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040063 09-04-2020

1050
Video capture device (อุปกรณ์จบั

ภาพหนา้จอ)
6,490.00               6,944.30              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
6,944.30                

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
6,944.30                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040077 10-04-2020

1051

จดหาLicenseระบบรกษาความ

ปลอดภยัVMServer II (ระยะเวลา 35 

เดือน) รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 

2 160 000 00 บาท

652,590.00           651,630.00          652,590.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีนิธคอมพ ์จาํกดั 652,590.00            บริษทั ซีนิธคอมพ ์จาํกดั 651,630.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040078 10-04-2020

1052

ค่าเสื�อยดืคอกลม ไหล่สโลป คละไซส์

 จาํนวน 500 ตวั สาํหรับใชใ้น

กิจกรรมรายการเดก็

45,325.00             48,497.75            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คริสตลั เคลียร์ จาํกดั 48,497.75              บริษทั คริสตลั เคลียร์ จาํกดั 48,497.75              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040079 10-04-2020

1053

ค่าของที�ระลึก Peppa Pig จาํนวน 166

 ชิ�น สาํหรับรายการคิดส์สนุก บจก.

คิดโด แปซิฟิค

38,495.79             41,190.50            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิดโด แปซิฟิค จาํกดั 41,190.50              บริษทั คิดโด แปซิฟิค จาํกดั 41,190.50              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040080 07-04-2020

1054
จดัหาเครื�องฉีดนํ�าแรงดนัสูง / ฝ่าย

เชื�อมโยงสัญญาณ
14,018.70             14,980.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 15,000.01              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 14,980.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040081 10-04-2020

1055 ซ่อมระบบประปา ชุดที� 2 56,175.00             56,175.00            56,175.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
56,175.00              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
56,175.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040083 13-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1056
ขอซ่อมแอร์หอ้ง เซ็นเซอร์ สาํนกั

รายการ อาคาร A ชั�นที� 3อาคาร
37,450.00             37,450.00            37,450.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
37,450.00              

บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
37,450.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040084 13-04-2020

1057
อุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ

  อารักษ ์AROUND
700,000.00           669,000.00          700,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอนุวตั อินทร์สาํฤทธิ� 700,000.00            นายอนุวตั อินทร์สาํฤทธิ� 669,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040085 01-04-2020

1058
ค่าจดัพิมพ ์หนงัสือตาํราอาหารปลาย

จวกั
240,750.00           240,750.00          240,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 240,750.00            บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 240,750.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040086 13-04-2020

1059
งานจา้งปรับปรุงประตูทางเขา้ อาคาร

 A ชั�นที� 1
256,800.00           256,800.00          256,800.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
256,800.00            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
256,800.00             เร่งด่วน PO2020040087 14-04-2020

1060
ค่าผูด้าํเนินรายการ See @home สู.้.อยู่

..บา้น
100,000.00           70,000.00            100,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกตญั�ู สว่างศรี 100,000.00            นายกตญั�ู สว่างศรี 70,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040088 14-04-2020

1061
ค่าเสื�อชมรมชุดฟุตบอล ตะกร้อ ศูนย์

ต่างจงัหวดั
35,968.69             35,968.69            35,968.69       เฉพาะเจาะจง

บริษทั โอเซลล ์สปอร์ต 

(ประเทศไทย) จาํกดั
35,968.69              

บริษทั โอเซลล ์สปอร์ต 

(ประเทศไทย) จาํกดั
35,968.69              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040089 14-04-2020

1062
จดัหาเครื�องดูดฝ่◌ุน / ฝ่ายเชื�อมโยง

สัญญาณ
5,607.48               5,992.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 6,000.00                บริษทั แกนกลาง จาํกดั 5,992.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040090 14-04-2020

1063
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล 

รายการ See @home สู.้.อยู.่.บา้น
100,000.00           70,000.00            100,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกาลญั�ู สูตะบุตร 107,000.00            นายกาลญั�ู สูตะบุตร 70,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040091 14-04-2020

1064 ค่าเสื�อกีฬาชมรม 25,780.00             25,780.04            25,780.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อโคโน่ สปอร์ต จาํกดั 25,780.04              บริษทั อโคโน่ สปอร์ต จาํกดั 25,780.04              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040092 14-04-2020

1065
ค่า ผูค้วบคุมการผลิตและตดัต่อ 

รายการ See @home สู.้.อยู.่.บา้น
200,000.00           140,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสาธิต กดุแถลง 200,000.00            นายสาธิต กดุแถลง 140,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040093 14-04-2020

1066
Microphone Condenser แบบเหน็บ

พร้อมสาย ฝ่ายกาํกบังานเสียง
220,848.00           220,848.00          220,848.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 228,000.01            บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 220,848.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040094 14-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1067
จดัซื�อพร้อมเปลี�ยนเกจวดัความเร็ว

รอบ Fire Pump
8,025.00               8,025.00              8,025.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
8,025.00                

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
8,025.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040096 14-04-2020

1068
กระดาษต่อเนื�อง ไม่มีเส้น 15x11" 1 

ชั�น GNR
1,560.00               1,481.99              1,560.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,560.00                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,481.99                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040098 14-04-2020

1069 จดัซื�ออุปกรณ์กลอ้งถ่ายภาพ DSLR 6,200.00               6,634.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
6,634.00                

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
6,634.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040099 15-04-2020

1070

จดัซื�ออุปกรณ์สาํหรับการนาํเสนอ

แบบไร้สาย ประจาํหอ้งประชุม อาคาร

 D snap show one touch wireless

97,423.50             97,423.50            97,423.50       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
97,423.50              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
97,423.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040100 15-04-2020

1071 เช่าเครื�องถ่ายเอกสารฟูจิ 7 เครื�อง 31,408.33             31,408.33            31,408.33       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
31,408.34              

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
31,408.33              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040101 15-04-2020

1072

จดัหาอะไหล่และนํ�ามนัเครื�อง ของ

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า ศูนยว์ิศวกรรม

กรุงเทพและลูกข่าย

192,688.20           48,172.15            48,172.05       เฉพาะเจาะจง บริษทัเมโทรแมชีนเนอรี�  จาํกดั 48,172.15              บริษทัเมโทรแมชีนเนอรี�  จาํกดั 48,172.15              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040105 15-04-2020

1073 สาํหรับใชง้านของผอ.ส.ส.ท. 66,980.00             71,668.60            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
71,668.60              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
71,668.60              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040106 15-04-2020

1074 อุปกรณ์ผลิตสื�อ 55,300.00             59,171.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
59,171.00              

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
59,171.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040107 15-04-2020

1075
สาํหรับใชง้านฝ่ายประสานความ

ร่วมมือและสนบัสนุนสภาผูช้มฯ
47,700.00             51,039.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
51,039.00              

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
51,039.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040108 15-04-2020

1076
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040109 15-04-2020

1077
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040110 15-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1078 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           12,000.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 587,700.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040111 02-04-2020

1079 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           12,000.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 587,700.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040112 02-04-2020

1080 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           14,000.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 587,700.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 14,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040113 02-04-2020

1081
ค่าออกแบบ ถ่ายทาํและจดัวางรูปเล่ม 

หนงัสือตาํราอาหารปลายจวกั
209,720.00           209,720.00          209,720.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั 85 มม. สตูดิโอ แอนด ์

เฮาส์ จาํกดั
209,720.00            

บริษทั 85 มม. สตูดิโอ แอนด ์

เฮาส์ จาํกดั
209,720.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040114 16-04-2020

1082

ค่าเช่าอาคารสาํนกังานสาํหรับศูนย์

วิศวกรรมชุมพร ประจาํเดือน เมษายน

 - มิถุนายน 2563 (ไตรมาส 2)

114,000.00           28,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัดิ�  ไกรนฤมล 28,500.00              นายกิตติศกัดิ�  ไกรนฤมล 28,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040115 16-04-2020

1083

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ กรมประชาสัมพนัธ์ 4 สถานี 

ประจาํเดือน กมุภาพนัธ์ 2563

228,816.00           61,208.28            -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040116 16-04-2020

1084
เพื�อสั�งซื�อกระดาษA4สาํหรับใชง้าน

ฝ่ายสื�อสารองคก์าร
3,900.00               4,173.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040117 17-04-2020

1085 ค่าอะไหล่ U4000 พร้อมบริการติดตั�ง 30,000.00             32,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นีว่า 

เทคโนโลยี
32,100.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นีว่า 

เทคโนโลยี
32,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040118 17-04-2020

1086
จดัจา้งฝึกอบรมดา้นเทคนิคสาํหรับ

อุปกรณ์ Combiner ยี�หอ้ Spinner
2,140,000.00        500,000.00          535,000.00     เฉพาะเจาะจง

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
535,000.00            

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
500,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040119 17-04-2020

1087
ขออนุมติัจดัซื�อไส้กรองตะกอน

สาํหรับเครื�องกรองนํ�าดื�ม ชนิด RO
6,340.00               6,340.00              6,340.00         เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฉตัรชยั

เครื�องกรองนํ�า
6,340.05                

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฉตัรชยั

เครื�องกรองนํ�า
6,340.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040120 17-04-2020

1088 จดัหามว้น LTO 46,000.00             49,000.01            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 49,220.00              บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 49,000.01              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040121 17-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1089
เพื�อสั�งอุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องเขียน 

สาํหรับใชง้านฝ่ายสื�อสารองคก์าร
5,201.00               3,253.38              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
5,565.07                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,253.38                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040122 17-04-2020

1090

ปรับปรุงและจดัทาํ Job Function /Job

 Description/ Job Specification และ 

Job Evaluation

400,000.00           400,000.00          400,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย ์คุเณนทราศยั 400,000.00            นายไพบูลย ์คุเณนทราศยั 400,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040123 17-04-2020

1091

ปรบปรุงการบรหารอตรากาลง และ

การวิเคราะห์ และการกาํหนดแผน

อตัรากาํลงัคน (Manpower Planning) 

ของ ส ส ท

400,000.00           400,000.00          400,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย ์คุเณนทราศยั 400,000.00            นายไพบูลย ์คุเณนทราศยั 400,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040124 17-04-2020

1092

จดัหาแบตเตอรี� เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า ส.

ชุมแพ , ส.ชยัภูมิ , ส.บึงกาฬ ส.

อุดรธานี และ ส.เลย

172,484.00           43,121.00            43,121.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามแบต

อิเลคทรอนิคส์ จาํกดั
43,121.00              

บริษทั สยามแบต

อิเลคทรอนิคส์ จาํกดั
43,121.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040125 20-04-2020

1093
ค่าจดัทาํบริการคาํบรรยายแทนเสียง 

CC
229,500.00           229,500.00          229,500.00     เฉพาะเจาะจง คุณอฐัวีย ์วงศบุ์ญชยันนัท์ 229,500.00            คุณอฐัวีย ์วงศบุ์ญชยันนัท์ 229,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040126 20-04-2020

1094
จดัหาเลื�อยยนต ์และ เครื�องดูดฝุ่ น 

ศูนยว์ิศวกรรมเชียงใหม่
34,856.32             8,714.08              8,714.08         เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 8,714.08                บริษทั แกนกลาง จาํกดั 8,714.08                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040127 20-04-2020

1095
ค่าจดัหาสื�อผา้-เครื�องแต่งกาย รายการ

 คนสู้โรค ไตรมาส 2-3/63
180,000.00           157,500.00          180,000.00     เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 180,000.00            นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 157,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040128 20-04-2020

1096
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ คนสู้

โรค ไตรมาส 2-3/63
126,000.00           114,000.00          126,000.00     เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 126,000.00            นายมานิตย ์ คุณชุมภู 114,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040129 20-04-2020

1097

คาเชาทดนตดตงเครองกาเนดไฟฟา 

สนง.บริการลูกคา้หล่มสัก จ.

เพชรบูรณ์ ของ บมจ.กสท 

โทรคมนาคม

20,544.00             5,136.00              5,136.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
5,136.00                

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
5,136.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040130 20-04-2020

1098
หูฟังกลอ้ง/ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานที�

(OB)
149,800.00           100,580.00          149,800.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ที. คอมมิวนิ

เคชั�นส์ จาํกดั
114,490.00            

บริษทั เอส.ที. คอมมิวนิเคชั�นส์

 จาํกดั
100,580.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040131 20-04-2020

1099 จดัซื�อนํ�ายาฆ่าเชื�อ PEN-V 7,704.00               7,704.00              7,704.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั เทอร์โก (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั
7,704.00                

บริษทั เทอร์โก (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั
7,704.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040132 21-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1100
ค่า ผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย ชุด สูงวยั

รู้ภยัโควิด 19 ไตรมาส 2/63
2,996,600.00        2,546,600.00       2,996,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 2,996,000.00         บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 2,546,600.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040133 21-04-2020

1101
ค่าผลิตรายการ มือนอ้ยแสนซน Happy

 Hand
325,000.00           2,546,600.00       325,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 325,000.06            บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 2,546,600.00          เร่งด่วน PO2020040133 21-04-2020

1102

จา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานสภาผูช้ม

และผูฟั้งรายการกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล

108,000.00           108,000.00          108,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ภูธเนศ  นนัต๊ะเสน 108,000.00            นาย ภูธเนศ  นนัต๊ะเสน 108,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040134 21-04-2020

1103 เพื�อใชใ้นการส่งเกบ็เอกสาร 3,780.00               4,044.60              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 4,044.60                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 4,044.60                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040135 21-04-2020

1104

ค่าเจา้หนา้ที�ประสานงานกองถ่ายทาํ

รายการ Tele Movie Founder 

Apprentice 2020

129,000.00           99,000.00            129,000.00     เฉพาะเจาะจง นาง จิตรี วรวรรณ 129,000.00            นาง จิตรี วรวรรณ 99,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040136 21-04-2020

1105

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผลิตรายการ

 ความจริงไม่ตาย "เปิดเรื�องใหญ่ ไทย

สู้โควิด-19 2 ตอน

597,780.00           597,780.00          597,780.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 597,780.00            บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 597,780.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040138 21-04-2020

1106 จา้งผูด้าํเนินรายการมี.ค.-มิ.ย. 136,000.00           32,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางภคันนัท ์ธนาศรม 136,000.00            นางภคันนัท ์ธนาศรม 32,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040139 07-04-2020

1107 จา้งผูด้าํเนินรายการมี.ค.-มิ.ย. 136,000.00           16,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 136,000.00            คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 16,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040140 07-04-2020

1108 จา้งผูด้าํเนินรายการมี.ค.-มิ.ย. 136,000.00           -                      -                 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
136,000.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
-                        

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040141 07-04-2020

1109 จา้งผูด้าํเนินรายการมี.ค.-มิ.ย. 136,000.00           900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
136,000.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040142 07-04-2020

1110 จา้งผูด้าํเนินรายการมี.ค.-มิ.ย. 136,000.00           1,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 136,000.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 1,800.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040143 07-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1111 จา้งผูด้าํเนินรายการมี.ค.-มิ.ย. 136,000.00           900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 136,000.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 900.00                   
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040144 07-04-2020

1112 Online องศาเหนือ 600,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิติยา ศิริวฒัน์ 600,000.00            นางสาวอธิติยา ศิริวฒัน์ 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040145 02-04-2020

1113

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�เคลื�อนยา้ยฉาก รายการ

สารพนัลั�นทุ่ง กรณีเร่งด่วน

6,000.00               6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา สุจิรธนกลู 6,000.00                นายอนุชา สุจิรธนกลู 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020040146 21-04-2020

1114 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง
นาย ภาณุภทัร  กาญจนระพี

พงษ์
600,000.00            

นาย ภาณุภทัร  กาญจนระพี

พงษ์
20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040147 02-04-2020

1115
ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนมีนาคม 

2563
407,655.00           407,655.00          407,655.00     เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
407,655.00            

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
407,655.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040148 21-04-2020

1116

Internet สาหรบใชภารกจการ

ออกอากาศนอกสถานที�ของสาํนกัข่าว 

(Cinnamon Residence) ระยะเวลา 1 

เดือน

50,000.00             53,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จาํกดั
53,500.00              

บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

 จาํกดั
53,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040149 21-04-2020

1117 จา้งทาํเพลงศรัทธาและความหวงั 35,000.00             35,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายภคพล  กรกระหนก 35,000.00              นายภคพล  กรกระหนก 35,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040150 21-04-2020

1118 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 600,000.00            นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040151 08-04-2020

1119 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย กิตติกร  มาฟู 600,000.00            นาย กิตติกร  มาฟู 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040152 02-04-2020

1120 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชยั จนัทร์ตา 600,000.00            นายเฉลิมชยั จนัทร์ตา 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040153 17-04-2020

1121 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนุชา ตาดี 600,000.00            อนุชา ตาดี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040154 06-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1122 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สันติ ศรีมนัตะ 600,000.00            นาย สันติ ศรีมนัตะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040155 20-04-2020

1123 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สันติ ศรีมนัตะ 600,000.00            นาย สันติ ศรีมนัตะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040156 20-04-2020

1124 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 600,000.00            นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040157 17-04-2020

1125 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย ์ตอพล 600,000.00            นาย ประวิทย ์ตอพล 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040158 09-04-2020

1126 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย ์ตอพล 600,000.00            นาย ประวิทย ์ตอพล 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040159 17-04-2020

1127 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 800,000.00            นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040160 02-04-2020

1128 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนิตา แซ่ซี 800,000.00            น.ส.ธนิตา แซ่ซี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040161 02-04-2020

1129 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 800,000.00            นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040162 02-04-2020

1130 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย คมัภีร์  สุขเปรม 800,000.00            นาย คมัภีร์  สุขเปรม 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040163 02-04-2020

1131 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 800,000.00            นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040164 02-04-2020

1132 จดัทาํนามบตัร 3,600.00               3,852.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
3,852.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
3,852.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040165 21-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1133 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ปรวิทย ์ ยศถา 800,000.00            นาย ปรวิทย ์ ยศถา 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040166 02-04-2020

1134 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อรรณพ  เจ๊ะสุโหลง 800,000.00            นาย อรรณพ  เจ๊ะสุโหลง 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040167 01-04-2020

1135 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 800,000.00            นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040168 02-04-2020

1136
ค่าบาํรุงหมอ้แปลงไฟฟ้า ศูนย์

วิศวกรรมขอนแก่น
29,960.00             7,490.00              7,490.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040170 22-04-2020

1137 ค่าจดัทาํบริการเสียงบรรยายภาพ (AD) 384,800.00           384,800.00          384,800.00     เฉพาะเจาะจง นายศิริมิตร ประพนัธ์ธุรกิจ 384,800.00            นายศิริมิตร ประพนัธ์ธุรกิจ 384,800.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040171 22-04-2020

1138
ค่าผูส้ร้างสรรคก์ารถ่ายภาพ รายการ 

คนสู้โรค ไตรมาส 2-3/63
720,000.00           630,000.00          720,000.00     เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ ์  ใบทอง 720,000.00            ศุภฤกษ ์  ใบทอง 630,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040172 22-04-2020

1139
ค่า ผูด้าํเนินรายการ  คนสู้โรค ไตร

มาส 2-3/63
720,000.00           630,000.00          720,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกลุ 720,000.00            น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกลุ 630,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040173 22-04-2020

1140
ค่า ผูด้าํเนินรายการ คนสู้โรค ไตรมาส

 2-3/63
570,000.00           522,000.00          570,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา มั�งสูงเนิน 570,000.00            นางสาวลลิตา มั�งสูงเนิน 522,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040174 22-04-2020

1141
ขออนุมติัซ่อมมอเตอร์และปั� มนํ�า 

ระบบนํ�าเยน็ Chiller ชุด SCHP 03
58,850.00             58,850.00            58,850.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
58,850.00              

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
58,850.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040176 22-04-2020

1142
ขออนุมติัซ่อมมอเตอร์และปั� มนํ�า 

ระบบนํ�าเยน็ Chiller ชุด SCHP 04
58,850.00             58,850.00            58,850.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
58,850.00              

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
58,850.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040177 22-04-2020

1143
ผูผ้ลิตรายการ Backpack Journalist 

ณฎัฐธ์ร
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ณฎัฐธ์ร  กงัวาลไกล 20,000.00              นาย ณฎัฐธ์ร  กงัวาลไกล 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040178 22-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1144
ผูผ้ลิตรายการ Backpack Journalist  

ณฐัพงษ์
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัพงษ ์ บุณยรัตนเ์สวี 20,000.00              นาย ณฐัพงษ ์ บุณยรัตนเ์สวี 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040179 22-04-2020

1145
ผูผ้ลิตรายการ Backpack Journalist   

สายชล
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สายชล  วชันุชา 20,000.00              นาย สายชล  วชันุชา 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040180 22-04-2020

1146
ผูผ้ลิตรายการ Backpack Journalist  

เอกพล
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย เอกพล  สมาลาวงศ์ 20,000.00              นาย เอกพล  สมาลาวงศ์ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040181 22-04-2020

1147
สาํหรับใชง้าน PC และ NB ฝ่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศ
6,130.00               6,559.10              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
6,559.10                

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
6,559.10                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040182 23-04-2020

1148 โครงการจดัทาํเวบ็ไซต ์The Active 178,000.00           190,460.00          178,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มินิมอร์ จาํกดั 190,460.00            บริษทั มินิมอร์ จาํกดั 190,460.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040183 23-04-2020

1149
งานผลิตของที�ระลึกหนา้กากผา้และ

เจลแอลกฮอล์
19,000.00             20,330.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ตี�  

จาํกดั
20,330.00              

บริษทั อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ตี�  

จาํกดั
20,330.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040184 23-04-2020

1150 สติกเกอร์พร้อมไดคทั ขนาด 3 ซม. 8,120.00               8,688.40              8,120.00         เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 8,688.40                ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 8,688.40                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040185 23-04-2020

1151

ค่าซื�อลิขสิทธิ� สารคดี COVID-19 

"Fighting a Pandemic" (NHK 

Enterprises Version)

68,610.67             1,680.00              -                 เฉพาะเจาะจง NHK Enterprises, Inc. 68,610.67              NHK Enterprises, Inc. 1,680.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040186 13-04-2020

1152
ค่าผลิตรายการ ยนิดีที�ไดรู้้จกั  ไตรมาส

 3-4/2563
11,952,000.00      12,788,640.00     399,645.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 12,788,640.00       บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 12,788,640.00       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040187 23-04-2020

1153
จดัหาสาย Fiber Optic พร้อมหวัต่อ

และCable Reel / ฝ่ายเชื�อมโยงสัญญาณ
249,994.80           249,096.00          249,994.80     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 250,000.00            บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 249,096.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040188 23-04-2020

1154 เจลแอลกอฮอล ์ขนาด 15 kg 25,000.00             25,000.00            25,000.00       เฉพาะเจาะจง
ศูนยภ์ูมิปัญญาทางเภสัช

ศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา"
25,000.00              

ศูนยภ์ูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์

 "ประโชติ เปล่งวิทยา"
25,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040189 23-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1155 หนา้กากผา้อนามยัพร้อมสกรีน 139,635.00           139,635.00          139,635.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิริขวญั เทเลชอ็ป 139,635.00            ร้านศิริขวญั เทเลชอ็ป 139,635.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040190 23-04-2020

1156
ค่าผลิตรายการ สะเทือนไทย ไตรมาส

 2-3/2563
5,039,593.00        5,039,593.00       5,039,593.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 5,039,593.00         บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 5,039,593.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040191 23-04-2020

1157
งานซ่อมเครื�องปรับอากาศ หอ้งตดัต่อ

 อาคาร B ชั�นที� 2
56,496.00             56,496.00            56,496.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
56,496.00              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
56,496.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040192 23-04-2020

1158 อุปกรณ์ของใชส้าํนกังาน 6,259.00               5,911.51              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
6,697.13                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
5,911.51                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040193 23-04-2020

1159
เพื�อจดัแปลและทาํSubtitle รายการ

เพื�อส่งประกวด
7,000.00               7,490.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศศิพฒัน ์จาํกดั 7,490.00                บริษทั ศศิพฒัน ์จาํกดั 7,490.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040194 24-04-2020

1160

เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร โตชิบา จาํนวน 

7 เครื�อง เดือน มกราคม-กมุภาพนัธ์ 

2563

52,000.00             14,158.56            26,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ เอม็ เอ กรุ๊ป จาํกดั 55,640.00              บริษทั เอฟ เอม็ เอ กรุ๊ป จาํกดั 14,158.56              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040195 24-04-2020

1161

สาหรบสนบสนุนงานออกอกาศของ

สาํนกัข่าวนอกสถานที� และทดแทน

ของเดิมที�ใชง้านไม่ไดข้องฝ่าย

เทคโนโลยสีารสนเท

33,980.00             36,358.60            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
36,358.60              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
36,358.60              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040196 24-04-2020

1162
ประกนัCOVID-19 สาํหรับผูสื้�อข่าว

พิเศษ(สติงเกอร์) ของสาํนกัข่าว
35,020.00             37,471.40            35,020.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950

 จาํกดั(มหาชน)
35,020.00              

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950 

จาํกดั(มหาชน)
37,471.40              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040197 24-04-2020

1163

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ กรม

ประชาสัมพนัธ์ ตั�งแต่ กนัยายน 2560 -

 31 ธนัวาคม 2562

8,446,823.96        2,259,525.41       -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
2,259,525.41         

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
2,259,525.41         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040199 27-04-2020

1164

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ กรมประชาสัมพนัธ์ 15 สถานี 

ประจาํเดือน กมุภาพนัธ์ 2563

2,011,324.00        538,029.17          -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040200 27-04-2020

1165

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.อสมท จาํนวน 44 สถานี 

ประจาํดือน มีนาคม2563

7,281,564.28        1,947,818.44       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,947,818.44         บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,947,818.44         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040201 27-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1166

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.ทีโอที สถานีเสริม A1 

(ขยายสัญญา)

1,768,000.04        472,053.36          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 472,053.35            บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 472,053.36            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040202 27-04-2020

1167

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.ทีโอที สถานีเสริม A2 

(ขยายสัญญา)

2,531,466.64        674,680.01          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 674,680.00            บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 674,680.01            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040203 27-04-2020

1168
ขออนุมติัจดัซื�อคลอรีน 10 เปอร์เซน้ 

และนํ�ายาลา้งคอยลเ์ยน็
14,338.00             14,338.00            14,338.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 14,338.00              บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 14,338.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040204 27-04-2020

1169
ขออนุมติัจดัจา้งงาน CALIBRATION 

เครื�องมือวดั
69,122.00             69,122.00            69,122.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั พนัธวสัส์ โซลูชั�น 

จาํกดั
69,122.00              บริษทั พนัธวสัส์ โซลูชั�น จาํกดั 69,122.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040205 27-04-2020

1170 จดัจา้งซ่อมบาํรุงหมอ้แปลงไฟฟ้า 21,050.68             5,262.67              5,262.67         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,262.67                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,262.67                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040206 27-04-2020

1171
จดัจา้งผลิตและตดัต่อรายการเปิดบา้น

ไทยพีบีเอส
20,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ธิดารัตน ์ษิณปักษา 20,000.00              นางสาว ธิดารัตน ์ษิณปักษา 10,000.00               เร่งด่วน PO2020040207 09-04-2020

1172
จดัจา้งผลิตและตดัต่อรายการเปิดบา้น

ไทยพีบีเอส
20,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ธิดารัตน ์ษิณปักษา 20,000.00              นางสาว ธิดารัตน ์ษิณปักษา 10,000.00               เร่งด่วน PO2020040208 24-04-2020

1173
ค่าผูก้าํกบัรายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
230,000.12           176,511.72          230,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย กฤษณ์ เลิศประเสริฐ 230,000.12            นาย กฤษณ์ เลิศประเสริฐ 176,511.72            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040209 23-04-2020

1174
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
133,300.00           102,300.00          133,300.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว วรวีร์ ประทุมมณี 133,300.00            นางสาว วรวีร์ ประทุมมณี 102,300.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040210 23-04-2020

1175
ค่าผูก้าํกบัรายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
350,000.00           278,700.00          350,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สกล เตียเจริญ 350,000.00            นาย สกล เตียเจริญ 278,700.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040211 23-04-2020

1176
ค่าโปรดิวเซอร์ รายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
277,500.07           212,965.17          277,500.00     เฉพาะเจาะจง ม.ล. จรูญเดช วรวรรณ 277,500.07            ม.ล. จรูญเดช วรวรรณ 212,965.17            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040212 23-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1177
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที�  รายการ Tele

 Movie Founder Apprentice 2020
280,000.00           280,000.00          280,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว พรรษา จบัใจตรง 280,000.00            นางสาว พรรษา จบัใจตรง 280,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040213 23-04-2020

1178 จา้งผลิตและตดัต่อ 35,000.00             35,000.00            5,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 35,000.00              นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 35,000.00               เร่งด่วน PO2020040214 27-04-2020

1179

ค่าผลิตรายการวิทยดิุจิทลัและรายการ

วิทยไุทยพีบีเอสสาํหรับเดก็และ

ครอบครัว ไตรมาส 2/2563

572,000.00           380,000.24          572,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 572,000.36            บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 380,000.24            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040216 28-04-2020

1180 ค่าจดัเกบ้เอกสารเดือนเม.ย. 63 1,865.01               1,865.01              1,865.01         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 1,865.01                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 1,865.01                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040217 28-04-2020

1181 ซ่อมรถ OB ทะเบียน 93-6934 15,568.50             14,926.50            15,568.50       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 15,568.50              ย ูมอเตอร์ 14,926.50              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040218 28-04-2020

1182

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563

97,500.00             64,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง รัศมี มณีนิล 97,500.00              รัศมี มณีนิล 64,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040219 28-04-2020

1183 ซ่อมรถOBทะเบียน93-6934 15,568.50             9,196.65              15,568.50       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 15,568.50              ย ูมอเตอร์ 9,196.65                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040220 28-04-2020

1184

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการโรงหมอ

136,500.00           91,500.00            136,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 136,500.00            น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 91,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040221 28-04-2020

1185 ซ่อมรถ DSNGทะเบียน 50-7541 22,256.00             21,721.00            22,256.00       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 22,256.00              ย ูมอเตอร์ 21,721.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040222 28-04-2020

1186 ซ่อมรถDSNG ทะเบียน 93-7337 5,510.50               5,510.50              5,510.50         เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 5,510.50                ย ูมอเตอร์ 5,510.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040223 28-04-2020

1187

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการดนตรีการ 

และราย

117,000.00           78,000.00            117,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 117,000.00            นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 78,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040224 28-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1188 ซ่อมรถตู ้52-0095 32,876.82             32,555.82            32,876.82       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 32,876.82              ย ูมอเตอร์ 32,555.82              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040225 28-04-2020

1189 ซ่อมรถตูB้enz ทะเบียน อห-629 5,617.50               5,617.50              5,617.50         เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 5,617.50                ย ูมอเตอร์ 5,617.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040226 28-04-2020

1190

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการGenZ & 

Classica

19,500.00             13,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 19,500.00              นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 13,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040227 28-04-2020

1191 ซ่อมรถOB ทะเบียน93-6923 7,971.50               7,543.50              7,971.50         เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 7,971.50                ย ูมอเตอร์ 7,543.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040228 28-04-2020

1192

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการเพลงดนตรี

วิถีอา

39,000.00             27,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อานนัท ์นาคคง 39,000.00              นาย อานนัท ์นาคคง 27,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040229 28-04-2020

1193

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการพิกดัเพศ

39,000.00             27,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดา ธราภาค 39,000.00              นางสาวรัชดา ธราภาค 27,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040230 28-04-2020

1194

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการKids Hour

130,000.00           86,000.00            130,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 130,000.00            นางสาว วรรญา  ไชยโย 86,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040231 28-04-2020

1195

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการทีคุณ TCAS

13,000.00             9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 13,000.00              นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 9,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040232 28-04-2020

1196

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการทีคุณ TCAS

13,000.00             9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายวรเกียรติ นิ�มมาก 13,000.00              นายวรเกียรติ นิ�มมาก 9,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040233 28-04-2020

1197

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการสารคดีพิเศษ

26,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง วฒันะ บุญจบั 26,000.00              วฒันะ บุญจบั 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040234 28-04-2020

1198

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการภูมิคุม้กนั

19,500.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิลยั สมทรง 19,500.00              นางสาวศิวิลยั สมทรง 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040236 28-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1199

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการหลบมุมอ่าน

19,500.00             13,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 19,500.00              นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 13,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040237 28-04-2020

1200

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการพิกดัเพศ

13,000.00             9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 13,000.00              นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 9,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040238 28-04-2020

1201

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการภูมิคุม้กนั ช่ว

36,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 36,000.00              นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 24,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040239 28-04-2020

1202

สาหรบสนบสนุนงานออกอกาศของ

สาํนกัข่าวนอกสถานที� และทดแทน

ของเดิมที�ใชง้านไม่ไดข้องฝ่าย

เทคโนโลยสีารสนเท

8,070.00               8,634.90              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
8,634.90                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
8,634.90                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040240 29-04-2020

1203
ซื�อประกนัภยัรถยนต ์ชั�น 1 และ พรบ. 

 จาํนวน 19 คนั
370,237.12           347,236.40          370,237.12     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั

 จาํกดั (มหาชน)
387,689.46            

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)
347,236.40            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040241 29-04-2020

1204

ค่า ผลิตละครพิเศษในสถานการณ์ 

COVID-19 เรื�อง "14 วนั ฉนั(ไม่)

เปลี�ยน"

7,280,000.00        7,280,000.02       7,280,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั มาเจนตา มีเดีย ครี

เอชั�น จาํกดั
7,280,000.02         

บริษทั มาเจนตา มีเดีย ครีเอชั�น

 จาํกดั
7,280,000.02         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040242 29-04-2020

1205 เจลแอลกอฮอล ์ ขนาด 18 ลิตร 5,000.00               5,000.00              5,000.00         เฉพาะเจาะจง
ศูนยภ์ูมิปัญญาทางเภสัช

ศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา"
5,000.00                

ศูนยภ์ูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์

 "ประโชติ เปล่งวิทยา"
5,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040243 30-04-2020

1206
จดัหาโปรแกรม Upgrade VMWare 

System
176,550.00           168,525.00          176,550.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
176,550.00            

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
168,525.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040244 30-04-2020

1207

จดัจา้งงานบาํรุงรักษา ระบบลิฟต ์A B

 D  ระยะเวลา 3 ปี (ตั�งแต่ปี 2563 – 

2566)

1,007,405.00        1,057,438.20       1,007,405.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั จาร์ดีน ชินดเ์ล่อร์ 

(ไทย) จาํกดั
1,007,405.09         

บริษทั จาร์ดีน ชินดเ์ล่อร์ 

(ไทย) จาํกดั
1,057,438.20         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040246 30-04-2020

1208
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040248 03-04-2020

1209
จดัซื�อหมึกโทนเนอร์เพื�อใชง้านของ

ศูนยข์อ้มูลและการเรียนรู้
17,013.00             17,013.00            17,013.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
17,013.00              

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
17,013.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040249 30-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1210 จดัซื�อมอเตอร์พดัลม เครื�องปรับอากาศ 5,617.50               5,617.50              5,617.50         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
5,617.50                

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
5,617.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040250 30-04-2020

1211
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040251 10-04-2020

1212
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040252 17-04-2020

1213
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040253 24-04-2020

1214
งานตรวจสอบและซ่อมบาํรุงหมอ้

แปลงไฟฟ้า สถานีปะเหลียน
12,840.00             3,210.00              3,210.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040254 30-04-2020

1215
งานตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษา

หมอ้แปลงไฟฟ้า สถานีตรัง
13,208.08             3,302.02              3,302.02         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,302.02                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,302.02                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040255 30-04-2020

1216
ขออนุมติัจดัซื�ออะไหลE่asyLogic 

PM2230 - Power & Energy meter
42,265.00             42,265.00            42,265.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 42,265.00              บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 42,265.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040256 30-04-2020

1217

Production&Graphic Creator นกัข่าว

พลเมือง เอกพล เดือนเม.ย. 63 (กรณี

จาํเป็นเร่งด่วน)

18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย เอกพล  เสือนิน 18,000.00              นาย เอกพล  เสือนิน 18,000.00               เร่งด่วน PO2020040257 30-04-2020

1218
ขออนุมติัใชง้บและจดัหาหนา้กาก

อนามยั กรณีเร่งด่วน
20,000.00             21,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 21,400.00              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 21,400.00               เร่งด่วน PO2020040258 30-04-2020

1219 กระดาษ A4 สาํนกัเครือข่าย เม.ย.63 5,040.00               5,007.60              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 5,392.80                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 5,007.60                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040259 30-04-2020

1220 ค่าจา้งทาํความสะอาดอาคาร 10,508,040.00      10,508,040.03     ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีภพ กรุ๊ป จาํกดั 10,508,040.03       บริษทั ธีภพ กรุ๊ป จาํกดั 10,508,040.03       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040260 30-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1221 ค่าบริการดึงเอกสารดาตา้เซฟ 30.00                   32.10                   -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 32.10                     บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 32.10                     
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040261 30-04-2020

1222 ค่าจา้งงานบริหารอาคาร 9,418,800.00        9,418,800.10       9,418,800.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินโนเวชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
9,418,800.10         

บริษทั อินโนเวชั�น เทคโนโลยี

 จาํกดั
9,418,800.10         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040262 30-04-2020

1223
ค่าบริการขอ้มูลข่าวสารและภาพวีดีโอ

 Thompson Reuter (ปี 2563-2565)
7,673,992.92        1,897,249.41       7,673,992.92  เฉพาะเจาะจง

บริษทั ธอมสัน รอยเตอร์ 

คอร์ปอเรชั�น เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย)จาํกดั

7,673,992.92         

บริษทั ธอมสัน รอยเตอร์ คอร์

ปอเรชั�น เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย)จาํกดั

1,897,249.41         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040263 01-04-2020

1224
จดัจา้งผูด้าํเนินรายการรู้สู้ภยัไทยสู้โค

วิด ส-อา จิตอาสา กรณีจาํเป็นเร่งด่วน
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สุผจญ กลิ�นสุวรรณ 100,000.00            นาย สุผจญ กลิ�นสุวรรณ 100,000.00             เร่งด่วน PO2020040264 30-04-2020

1225

จดัจา้งช่างแต่งหนา้ทาํผมรายการรู้สู้

ภยัไทยสู้โควิด ส-อา จิตอาสา กรณี

จาํเป็นเร่งด่วน

30,000.00             30,000.00            30,000.00       เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 30,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 30,000.00               เร่งด่วน PO2020040265 30-04-2020

1226

จดัจา้งผูจ้ดัหาเสื�อผา้เครื�องประดบั 

รายการรู้สู้ภยั ไทยสู้โควิด-19 ส-อา 

จิตอาสา กรณีจาํเป็นเร่งด่วน

20,000.00             20,000.00            20,000.00       เฉพาะเจาะจง กณเดช ดว้งมีเดช 20,000.00              กณเดช ดว้งมีเดช 20,000.00               เร่งด่วน PO2020040266 30-04-2020

1227

จดัจา้งงาน Maintenance fire water 

system ระยะเวลา 3 ปี (ตั�งแต่ปี 2563 –

 2566)

74,900.00             74,900.00            74,900.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั หาญ เอน็จิเนียริ�ง 

โซลูชั�นส์ จาํกดั (มหาชน)
74,900.00              

บริษทั หาญ เอน็จิเนียริ�ง 

โซลูชั�นส์ จาํกดั (มหาชน)
74,900.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040267 20-04-2020

1228
ค่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ที� รายการ 

Tele Movie Founder Apprentice 2020
1,148,645.00        53,425.36            1,148,645.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอม็คาเมร่า จาํกดั 1,148,645.17         บริษทั เอสเอม็คาเมร่า จาํกดั 53,425.36              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040268 30-04-2020

1229 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 800,000.00            นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040269 14-04-2020

1230 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 800,000.00            นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040270 24-04-2020

1231 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 800,000.00            นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040271 28-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1232 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนิตา แซ่ซี 800,000.00            น.ส.ธนิตา แซ่ซี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040272 28-04-2020

1233
ค่า ผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย ชุด สูงวยั

รู้ภยัโควิด 19 ไตรมาส 2/63
2,996,600.00        449,400.00          2,996,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 2,996,000.00         บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 449,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040273 30-04-2020

1234
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        99,000.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 5,660,800.00         คุณกฤติยา  แพนลา 99,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040274 30-04-2020

1235
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        40,100.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 5,660,800.00         คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 40,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040275 30-04-2020

1236
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        99,000.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 5,660,800.00         คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040276 30-04-2020

1237
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        22,100.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 5,660,800.00         นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 22,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040277 30-04-2020

1238
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 5,660,800.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040278 30-04-2020

1239
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        85,800.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,660,800.00         ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 85,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040279 30-04-2020

1240
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 5,660,800.00         ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040280 30-04-2020

1241
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        67,800.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 5,660,800.00         ฐาปนี คงบุตร 67,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040281 30-04-2020

1242
เร่งด่วน เม.ย.63เช่าอุปกรณ์ Home 

Studio-จามร ศรเพชรนรินทร์
23,580.00             23,580.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจามร ศรเพชรนรินทร์ 23,580.00              นายจามร ศรเพชรนรินทร์ 23,580.00               เร่งด่วน PO2020040282 30-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1243
เพื�อจา้ง Senior Programmer นายเที�ยง

ธรรม คงสุผล
459,000.00           459,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย เที�ยงธรรม คงสุผล 459,000.00            นาย เที�ยงธรรม คงสุผล 459,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040283 01-04-2020

1244
เพื�อจา้ง Project Manager นายจีรพฒัน์

 จกัรโนวรรณ
540,000.00           540,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย จีรพฒัน ์จกัรโนวรรณ 540,000.00            นาย จีรพฒัน ์จกัรโนวรรณ 540,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040284 01-04-2020

1245
เพื�อจา้ง Mobile Developer 2 นายพร

สถิตย ์คงสุผล
405,000.00           405,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย พรสถิตย ์คงสุผล 405,000.00            นาย พรสถิตย ์คงสุผล 405,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040285 01-04-2020

1246
เพื�อจา้ง Mobile Developer 1 นาย

คุณาพจน ์ทองคาํสุข
405,000.00           405,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย คุณาพจน ์ทองคาํสุข 405,000.00            นาย คุณาพจน ์ทองคาํสุข 405,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040286 01-04-2020

1247
เพื�อจา้ง Programmer นางสาวสิริรัตน์

 มุกดาจนัทร์
342,000.00           342,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สิริรัตน ์ มุกดาจนัทร์ 342,000.00            นางสาว สิริรัตน ์ มุกดาจนัทร์ 342,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040287 01-04-2020

1248
ช่างแต่งหนา้ทาํผมรายการพิเศษ

COVID19สู้ไปดว้ยกนั-ณธกร วิริยาลยั
40,000.00             9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย ณธกร วิริยาลยั 40,000.00              นาย ณธกร วิริยาลยั 9,000.00                 เร่งด่วน PO2020040288 30-04-2020

1249
เพื�อจา้ง UX,UI Design นายชวพล 

กีรติรัตน์
378,000.00           378,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย ชวพล กีรติรัตน์ 378,000.00            นาย ชวพล กีรติรัตน์ 378,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040289 01-04-2020

1250
เพื�อจา้งผูใ้หค้าํแนะนาํพฒันารายการก

(ล)างเมือง
90,000.00             90,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง ภาสกร  อินทุมาร 90,000.00              ภาสกร  อินทุมาร 90,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040290 01-04-2020

1251
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ Safe

 House ระยะปลอดภยั
350,000.00           250,000.15          350,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็อีทีวี จาํกดั 350,000.21            บริษทั เอม็อีทีวี จาํกดั 250,000.15             เร่งด่วน PO2020040291 28-04-2020

1252
ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟ รายการ อารักษ ์

Around (เร่งด่วน)
19,050.00             17,842.25            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.เอส.เซอร์วิส จาํกดั 20,383.50              บริษทั วี.เอส.เซอร์วิส จาํกดั 17,842.25               เร่งด่วน PO2020040292 30-04-2020

1253
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล 

รายการ Safe House ระยะปลอดภยั
450,000.00           320,000.00          450,000.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาว สุทธาทิพย ์ไพศาล

ศกัดิ�
450,000.00            

นางสาว สุทธาทิพย ์ไพศาล

ศกัดิ�
320,000.00             เร่งด่วน PO2020040293 28-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1254
ค่าเจา้หนา้ที�ประสานงาน รายการ 

Price of Thailand
17,000.00             17,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนชัวรรณ คาํมอญ 17,000.00              นางสาวธนชัวรรณ คาํมอญ 17,000.00               เร่งด่วน PO2020040294 30-04-2020

1255 ค่าครีเอทีฟ รายการ วนัใหม่วาไรตี� 20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอชิระ ปัญญายิ�ง 20,000.00              นายอชิระ ปัญญายิ�ง 20,000.00               เร่งด่วน PO2020040295 30-04-2020

1256
ค่า ผูด้าํเนินรายการ  คนสู้โรค ไตร

มาส 2-3/63
720,000.00           90,000.00            720,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกลุ 720,000.00            น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกลุ 90,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040296 30-04-2020

1257
ค่าเจา้หนา้ที�ประสานงาน รายการ วนั

ใหม่วาไรตี�
17,000.00             17,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรณฐั สกลุเชื�อ 17,000.00              น.ส. อรณฐั สกลุเชื�อ 17,000.00               เร่งด่วน PO2020040297 30-04-2020

1258
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ Safe House

 ระยะปลอดภยั
30,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 30,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 15,000.00               เร่งด่วน PO2020040298 30-04-2020

1259
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ Safe House

 ระยะปลอดภยั
30,000.00             3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 30,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 3,000.00                 เร่งด่วน PO2020040299 30-04-2020

1260
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย รายการ 

ไทยสู้โควิด-19
16,500.00             4,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 16,500.00              นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 4,500.00                 เร่งด่วน PO2020040300 30-04-2020

1261
ค่า ผูด้าํเนินรายการ คนสู้โรค ไตรมาส

 2-3/63
570,000.00           48,000.00            570,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา มั�งสูงเนิน 570,000.00            นางสาวลลิตา มั�งสูงเนิน 48,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040301 30-04-2020

1262
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ ไทยสู้โค

วิด-19
22,000.00             6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 22,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020040302 30-04-2020

1263 ค่าผูด้าํเนินรายการ ไทยสู้โควิด-19 55,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 55,000.00              คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 15,000.00               เร่งด่วน PO2020040303 30-04-2020

1264
ค่าผูส้ร้างสรรคก์ารถ่ายภาพ รายการ 

คนสู้โรค ไตรมาส 2-3/63
720,000.00           90,000.00            720,000.00     เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ ์  ใบทอง 720,000.00            ศุภฤกษ ์  ใบทอง 90,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040304 30-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1265
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ ไทยสู้โค

วิด-19
22,000.00             6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมทว้ม 22,000.00              นายมารุต เนียมทว้ม 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020040305 30-04-2020

1266
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ คนสู้

โรค ไตรมาส 2-3/63
126,000.00           12,000.00            126,000.00     เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 126,000.00            นายมานิตย ์ คุณชุมภู 12,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040306 30-04-2020

1267 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 18,700.00             1,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 18,700.00              นางกนัยา  แซ่อึ�ง 1,700.00                 เร่งด่วน PO2020040307 30-04-2020

1268 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 18,700.00             1,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 18,700.00              น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,700.00                 เร่งด่วน PO2020040308 30-04-2020

1269 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 18,700.00             1,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 18,700.00              นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,700.00                 เร่งด่วน PO2020040309 30-04-2020

1270
ค่า ล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-

19
32,300.00             6,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 32,300.00              นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 6,800.00                 เร่งด่วน PO2020040310 30-04-2020

1271
ค่า ช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ ไทยสู้

โควิด-19
38,000.00             38,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมทว้ม 38,000.00              นายมารุต เนียมทว้ม 38,000.00               เร่งด่วน PO2020040311 30-04-2020

1272
ค่า ช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ ไทยสู้

โควิด-19
38,000.00             38,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 38,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 38,000.00               เร่งด่วน PO2020040313 30-04-2020

1273 ค่าผูด้าํเนินรายการ ไทยสู้โควิด-19 95,000.00             95,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 95,000.00              คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 95,000.00               เร่งด่วน PO2020040314 30-04-2020

1274
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           1,800.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 108,000.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 1,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040315 30-04-2020

1275
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           28,500.00            108,000.00     เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 108,000.00            นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 28,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040316 30-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1276
ค่า ผูจ้ดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย 

รายการ ไทยสู้โควิด-19
28,500.00             28,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 28,500.00              นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 28,500.00               เร่งด่วน PO2020040316 30-04-2020

1277
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 108,000.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040317 30-04-2020

1278
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           1,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 108,000.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 1,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040318 30-04-2020

1279 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 18,700.00             1,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 18,700.00              นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 1,700.00                 เร่งด่วน PO2020040318 30-04-2020

1280
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           2,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 108,000.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 2,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040319 30-04-2020

1281
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 108,000.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040320 30-04-2020

1282
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           1,800.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 108,000.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 1,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040321 30-04-2020

1283
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 108,000.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040322 30-04-2020

1284
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 108,000.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040323 30-04-2020

1285
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           450.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 108,000.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 450.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040324 30-04-2020

1286

ค่าผลิตรายการวิทยดิุจิทลัและรายการ

วิทยไุทยพีบีเอสสาํหรับเดก็และ

ครอบครัว ไตรมาส 2/2563

572,000.00           192,000.12          572,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 572,000.36            บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 192,000.12            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040325 30-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1287
ค่าโปรดิวเซอร์ รายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
277,500.07           12,906.98            277,500.00     เฉพาะเจาะจง ม.ล. จรูญเดช วรวรรณ 277,500.07            ม.ล. จรูญเดช วรวรรณ 12,906.98              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040326 30-04-2020

1288
ค่าผูก้าํกบัรายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
230,000.12           10,697.68            230,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย กฤษณ์ เลิศประเสริฐ 230,000.12            นาย กฤษณ์ เลิศประเสริฐ 10,697.68              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040327 30-04-2020

1289

ค่าเจา้หนา้ที�ประสานงานกองถ่ายทาํ

รายการ Tele Movie Founder 

Apprentice 2020

129,000.00           6,000.00              129,000.00     เฉพาะเจาะจง นาง จิตรี วรวรรณ 129,000.00            นาง จิตรี วรวรรณ 6,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040328 30-04-2020

1290
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
133,300.00           6,200.00              133,300.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว วรวีร์ ประทุมมณี 133,300.00            นางสาว วรวีร์ ประทุมมณี 6,200.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040329 30-04-2020

1291
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
1,200.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณอรุษ โรจนานนัท์ 1,200.00                คุณอรุษ โรจนานนัท์ 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020040330 30-04-2020

1292
ค่าผูก้าํกบัรายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
350,000.00           14,260.00            350,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สกล เตียเจริญ 350,000.00            นาย สกล เตียเจริญ 14,260.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040331 30-04-2020

1293
ค่าผูแ้ปลบท รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
9,600.00               9,600.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณเจษฎา มีทรัพย์ 9,600.00                คุณเจษฎา มีทรัพย์ 9,600.00                 เร่งด่วน PO2020040332 30-04-2020

1294
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
1,200.00               9,600.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณเจษฎา มีทรัพย์ 1,200.00                คุณเจษฎา มีทรัพย์ 9,600.00                 เร่งด่วน PO2020040332 30-04-2020

1295
ค่า ล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-

19
32,300.00             5,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 32,300.00              คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 5,100.00                 เร่งด่วน PO2020040333 30-04-2020

1296
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
1,200.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณชานน จาํเนียรแพทย์ 1,200.00                คุณชานน จาํเนียรแพทย์ 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020040334 30-04-2020

1297
ค่า ล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-

19
32,300.00             1,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 32,300.00              นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,700.00                 เร่งด่วน PO2020040335 30-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1298
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
1,200.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณเสาวลกัษณ์ แซ่จิว 1,200.00                คุณเสาวลกัษณ์ แซ่จิว 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020040336 30-04-2020

1299
ค่า ล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-

19
32,300.00             3,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 32,300.00              นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 3,400.00                 เร่งด่วน PO2020040337 30-04-2020

1300
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
1,200.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณกริน อกัษรดี 1,200.00                คุณกริน อกัษรดี 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020040338 30-04-2020

1301
ค่า ล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-

19
32,300.00             5,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 32,300.00              นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 5,100.00                 เร่งด่วน PO2020040339 30-04-2020

1302
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
1,200.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณณฐัฐา หิรัญสถิตย์ 1,200.00                คุณณฐัฐา หิรัญสถิตย์ 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020040340 30-04-2020

1303
ค่า ล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-

19
32,300.00             1,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 32,300.00              นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 1,700.00                 เร่งด่วน PO2020040341 30-04-2020

1304
ค่า ล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-

19
32,300.00             8,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 32,300.00              น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 8,500.00                 เร่งด่วน PO2020040342 30-04-2020

1305
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ คนสู้โรค 

(เร่ง่ด่วน)
9,000.00               9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 9,000.00                นายมานิตย ์ คุณชุมภู 9,000.00                 เร่งด่วน PO2020040343 30-04-2020

1306
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           4,500.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
108,000.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
4,500.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040344 30-04-2020

1307
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
1,200.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณวรวุฒิ วรเนตร 1,200.00                คุณวรวุฒิ วรเนตร 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020040345 30-04-2020

1308
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
1,200.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณวิทยา ผาสุข 1,200.00                คุณวิทยา ผาสุข 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020040346 30-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1309
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
1,200.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณวิทยา ผาสุข 1,200.00                คุณวิทยา ผาสุข 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020040346 30-04-2020

1310
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
1,200.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล กิจภิญโญชยั 1,200.00                นางสาวนิรมล กิจภิญโญชยั 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020040347 30-04-2020

1311
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล 

รายการ See @home สู.้.อยู.่.บา้น
100,000.00           10,000.00            100,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกาลญั�ู สูตะบุตร 107,000.00            นายกาลญั�ู สูตะบุตร 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040350 30-04-2020

1312
ค่า ผูค้วบคุมการผลิตและตดัต่อ 

รายการ See @home สู.้.อยู.่.บา้น
200,000.00           10,000.00            200,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกาลญั�ู สูตะบุตร 200,000.00            นายกาลญั�ู สูตะบุตร 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040350 30-04-2020

1313 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           7,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 587,700.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 7,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040351 30-04-2020

1314 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           15,100.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 587,700.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 15,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040352 30-04-2020

1315 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           9,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 587,700.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 9,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040353 30-04-2020

1316 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           7,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 587,700.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 7,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040354 30-04-2020

1317 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           6,000.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 587,700.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 6,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040355 30-04-2020

1318 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           11,700.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 587,700.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 11,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040356 30-04-2020

1319 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           9,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 587,700.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 9,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040357 30-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1320 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           10,000.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 587,700.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040358 30-04-2020

1321 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           5,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 587,700.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 5,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040359 30-04-2020

1322 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           16,000.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
587,700.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
16,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040360 30-04-2020

1323

เพื�อจา้งผูช่้วยบก.เนื�อหาสื�อออนไลน ์

และประสานงานการสร้างฐานขอ้มูล

อยา่งมีส่วนร่วมจากพลเมือง

50,000.00             25,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธีรมล  บวังาม 50,000.00              นาย ธีรมล  บวังาม 25,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040361 30-04-2020

1324
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล 

รายการ See @home สู.้.อยู.่.บา้น
100,000.00           800.00                 100,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกรกรัณย ์ชงสกลุ 107,000.00            นางกรกรัณย ์ชงสกลุ 800.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040362 30-04-2020

1325
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
800.00                 800.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางกรกรัณย ์ชงสกลุ 800.00                   นางกรกรัณย ์ชงสกลุ 800.00                    เร่งด่วน PO2020040362 30-04-2020

1326

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการภูมิคุม้กนั ช่ว

36,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 36,000.00              นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040363 30-04-2020

1327

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการพิกดัเพศ

13,000.00             4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 13,000.00              นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040364 30-04-2020

1328 จา้งผูด้าํเนินรายการมี.ค.-มิ.ย. 136,000.00           900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 136,000.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 900.00                   
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040365 30-04-2020

1329 จา้งผูด้าํเนินรายการมี.ค.-มิ.ย. 136,000.00           900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 136,000.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                   
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040366 30-04-2020

1330
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
800.00                 800.00                 -                 เฉพาะเจาะจง คุณ สุมาลี  สุธีรธรรม 800.00                   คุณ สุมาลี  สุธีรธรรม 800.00                    เร่งด่วน PO2020040367 30-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1331
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
800.00                 800.00                 -                 เฉพาะเจาะจง คุณอรวรรณ แดงบุญเรือง 800.00                   คุณอรวรรณ แดงบุญเรือง 800.00                    เร่งด่วน PO2020040368 30-04-2020

1332 จา้งผูด้าํเนินรายการมี.ค.-มิ.ย. 136,000.00           1,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 136,000.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 1,800.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040369 30-04-2020

1333
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
1,200.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอภินนัท ์  ธีระนนัทกลุ 1,200.00                นายอภินนัท ์  ธีระนนัทกลุ 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020040370 30-04-2020

1334
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
1,200.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณอภิชิต ลิขิตลิ�มปรีชา 1,200.00                คุณอภิชิต ลิขิตลิ�มปรีชา 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020040371 30-04-2020

1335
ค่า ผูท้าํโมชั�นกราฟฟิกใหค้วามรู้ไวรั้ส

 COVID-19
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายวิรชา นนทการกิจ 20,000.00              นายวิรชา นนทการกิจ 20,000.00               เร่งด่วน PO2020040373 30-04-2020

1336

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการพิกดัเพศ

39,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดา ธราภาค 39,000.00              นางสาวรัชดา ธราภาค 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040374 30-04-2020

1337
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งด่วน)
2,000.00               2,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณภคัภูมิ ลิ�มมานะสถาพร 2,000.00                คุณภคัภูมิ ลิ�มมานะสถาพร 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020040375 30-04-2020

1338

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการหลบมุมอ่าน

19,500.00             6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 19,500.00              นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 6,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040376 30-04-2020

1339
ค่าผูพ้ากย ์รายการ ASEAN 

Checkpoint (เร่งดว่น)
2,000.00               2,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพีรศกัดิ�  เกษร 2,000.00                คุณพีรศกัดิ�  เกษร 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020040377 30-04-2020

1340

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการภูมิคุม้กนั

19,500.00             7,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิลยั สมทรง 19,500.00              นางสาวศิวิลยั สมทรง 7,500.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040378 30-04-2020

1341

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการหอ้งเรียน

ฟ้ากว้

13,000.00             4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสกาวรัตน ์วงศม์ั�น

กิจการ
13,000.00              

นางสาวสกาวรัตน ์วงศม์ั�น

กิจการ
4,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040379 30-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1342

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการสารคดีพิเศษ

26,000.00             8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง วฒันะ บุญจบั 26,000.00              วฒันะ บุญจบั 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040380 30-04-2020

1343

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการทีคุณ TCAS

13,000.00             4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายวรเกียรติ นิ�มมาก 13,000.00              นายวรเกียรติ นิ�มมาก 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040381 30-04-2020

1344

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการทีคุณ TCAS

13,000.00             4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 13,000.00              นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040382 30-04-2020

1345

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการKids Hour

130,000.00           44,000.00            130,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 130,000.00            นางสาว วรรญา  ไชยโย 44,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040383 30-04-2020

1346

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการเพลงดนตรี

วิถีอา

39,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อานนัท ์นาคคง 39,000.00              นาย อานนัท ์นาคคง 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040384 30-04-2020

1347

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการGenZ & 

Classica

19,500.00             6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 19,500.00              นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 6,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040385 30-04-2020

1348

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการดนตรีการ 

และราย

117,000.00           39,000.00            117,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 117,000.00            นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 39,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040386 30-04-2020

1349

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการโรงหมอ

136,500.00           45,000.00            136,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 136,500.00            น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 45,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040387 30-04-2020

1350

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563

97,500.00             33,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง รัศมี มณีนิล 97,500.00              รัศมี มณีนิล 33,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040388 30-04-2020

1351
อุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ

  อารักษ ์AROUND
700,000.00           20,000.00            700,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 700,000.00            นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040392 15-04-2020

1352

ผูผ้ลิตรายการBackpack Journalist 

ออนไลน ์ไตรมาส1-2/63 เพิ�มเติม รัฐ

โรจน์

10,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรดา แซ่ลิ�ม 10,000.00              นางสาววิรดา แซ่ลิ�ม 30,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040396 28-04-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1353
ค่าซื�อลิขสิทธิ� ซีรี� ส์ชุด MARRE จาก 

NHK
2,741,198.72        83,200.00            -                 เฉพาะเจาะจง NHK Enterprises, Inc. 2,741,198.72         NHK Enterprises, Inc. 83,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020040398 23-04-2020

1354
ค่าระบบจดัการและป้องกนัการบุกรุก

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะที� 2 ปีที� 2/3
1,838,000.00        1,966,660.00       -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
1,966,660.00         

บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
1,966,660.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050001 01-05-2020

1355
ค่าบริการบาํรุงตามสัญญา Head end 

Maintenance Agreement (MA)
8,020,000.00        1,998,760.00       2,005,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทร์เนอร์ยี� อินสทรู

เมน้ท ์จาํกดั
2,005,000.00         

บริษทั ไทร์เนอร์ยี� อินสทรู

เมน้ท ์จาํกดั
1,998,760.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050002 01-05-2020

1356
ผูอ้อกแบบวางระบบ Home Studio-

เกรียงไกร รัชนามุขยนนัต์
50,000.00             100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร รัชตามุขยนนัต์ 50,000.00              นายเกรียงไกร รัชตามุขยนนัต์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050003 01-05-2020

1357
ผูอ้อกแบบวางระบบ Home Studio-

เกรียงไกร พ.ค.-มิ.ย.63
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร รัชตามุขยนนัต์ 100,000.00            นายเกรียงไกร รัชตามุขยนนัต์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050003 01-05-2020

1358 ขออนุมติัใชง้บซื�ออุปกรณ์รายงานข่าว 32,700.00             34,989.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
34,989.00              

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
34,989.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050004 05-05-2020

1359
ขออนุมติัซ่อมระบบไฟป้ายบอกทาง

ฉุกเฉิน Exit Light
22,256.00             22,256.00            22,256.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 22,256.00              บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 22,256.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050005 05-05-2020

1360 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 800,000.00            นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050006 01-05-2020

1361 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อรรณพ  เจ๊ะสุโหลง 800,000.00            นาย อรรณพ  เจ๊ะสุโหลง 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050007 01-05-2020

1362
ผูผ้ลิตรายการ Backpack Journalist 

ไตรมาส1-2/63 นราธิป (เพิ�ม)
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00              นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050008 01-05-2020

1363
ผูผ้ลิตรายการ Backpack Journalist 

ไตรมาส 1-2/63 ออนไลน ์วิรดา (เพิ�ม)
30,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว รัฐโรจน ์ จิตรพนา 30,000.00              นางสาว รัฐโรจน ์ จิตรพนา 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050010 01-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1364 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 600,000.00            นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050011 05-05-2020

1365 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 600,000.00            นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050013 05-05-2020

1366 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 600,000.00            คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050015 05-05-2020

1367
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สิริธารณ์  เลาวกลุ 1,300,000.00         นางสาว สิริธารณ์  เลาวกลุ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050016 01-05-2020

1368
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สิริธารณ์  เลาวกลุ 1,300,000.00         นางสาว สิริธารณ์  เลาวกลุ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050017 05-05-2020

1369
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นางสาว ศุภิสรา  กิตติคุณา

รักษ์
1,300,000.00         นางสาว ศุภิสรา  กิตติคุณารักษ์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050018 05-05-2020

1370
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ เกษา 1,300,000.00         นาย สราวุฒิ เกษา 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050019 05-05-2020

1371
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์ 1,300,000.00         นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050020 05-05-2020

1372
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายไท ประดิษฐเกษร 1,300,000.00         นายไท ประดิษฐเกษร 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050021 05-05-2020

1373
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย วรวุฒิ  ชูชยั 1,300,000.00         นาย วรวุฒิ  ชูชยั 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050022 05-05-2020

1374
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อนุสรณ์  แสงศร 1,300,000.00         นาย อนุสรณ์  แสงศร 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050023 05-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1375
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย กลุทิต  สุวาทิต 1,300,000.00         นาย กลุทิต  สุวาทิต 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050024 05-05-2020

1376
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายขวญัชิต โพธิ� กระสังข์ 1,300,000.00         นายขวญัชิต โพธิ� กระสังข์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050025 05-05-2020

1377
ค่าหมอนผา้ห่มตุ๊กตา จาํนวน 500 ตวั 

สาํหรับงาน Website ThaiPBSKids
139,500.00           149,265.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั จินผนิ ชี�เยี�ย จาํกดั 149,265.00            บริษทั จินผนิ ชี�เยี�ย จาํกดั 149,265.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050026 05-05-2020

1378
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสร้อยแกว้ คาํมาลา 1,300,000.00         นางสาวสร้อยแกว้ คาํมาลา 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050027 05-05-2020

1379
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อนนัตธ์นา มงคลศิริ 1,300,000.00         นาย อนนัตธ์นา มงคลศิริ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050028 05-05-2020

1380
สาํหรับใชง้านฝ่ายสารสนเทศ และ

สนบัสนุนงานส่วนกลาง
6,300.00               6,741.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
6,741.00                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
6,741.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050029 05-05-2020

1381
งานบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ประจาํปี 2563 สถานีสุรินทร์
12,800.00             3,424.00              3,200.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,424.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,424.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050030 05-05-2020

1382
งานบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า

ประจาํปี 2563 สถานีฯ ภูเวียง
12,840.00             3,210.00              3,210.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050031 05-05-2020

1383

ขออนุมติัใชง้บประมาณและ

ดาํเนินการจดัอุปกรณ์สาํหรับทาํผู ้

ประกาศ Work From Home

46,200.00             49,434.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
49,434.00              

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
49,434.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050032 05-05-2020

1384

ค่าเช่าอาคาร สถานที� ถนน และเสา

อากาศ สถานีสาํนกังานบริการลูกคา้

ชยับาดาล จ.ลพบุรี

29,389.36             7,347.34              7,347.34         เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
7,347.34                

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
7,347.34                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050033 05-05-2020

1385

ค่าเช่าอาคาร สถานที� ถนน และเสา

อากาศ สถานี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์

ธานี

984,000.00           263,220.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
263,220.00            

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
263,220.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050034 05-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1386

ค่าเช่าอาคาร สถานที� ถนน และเสา

อากาศ สถานีสมุทรสงครามและ

สถานีหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ะ

1,680,000.00        449,400.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
449,400.00            

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
449,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050035 05-05-2020

1387

ขออนุมติัใชง้บประมาณและ

ดาํเนินการจดัอุปกรณ์สาํหรับทาํผู ้

ประกาศ Work From Home

58,450.00             62,541.50            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
62,541.50              

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
62,541.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050036 05-05-2020

1388

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า สถานีเกาะพะงนั 

จ.สุราษฎร์ธานี ของ บมจ.ทีโอที 

ประจาํเดือน มีนาคม 2563

13,770.92             3,442.73              3,442.73         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 3,442.73                บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 3,442.73                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050037 05-05-2020

1389
ขออนุมติัใชง้บฉุกเฉินเช่าหอ้งประชุม

รายงานข่าว
49,846.73             53,336.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ประสิทธิ�  แมนชั�น 

จาํกดั
53,336.00              บริษทั ประสิทธิ�  แมนชั�น จาํกดั 53,336.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050038 07-05-2020

1390
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

2/2563
10,000,000.00      461,538.49          ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีซีบีเอน็ จาํกดั 10,000,000.54       บริษทั ทีซีบีเอน็ จาํกดั 461,538.49            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050039 07-05-2020

1391 ค่าผลิตรายการ The Alphabet Circus 417,300.00           417,300.00          417,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 417,300.00            บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 417,300.00             เร่งด่วน PO2020050040 07-05-2020

1392 ค่าผลิตรายการ เกม...ชวนคิด 325,000.00           325,000.06          325,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 325,000.06            บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 325,000.06             เร่งด่วน PO2020050041 07-05-2020

1393
ค่าผลิตรายการ ภาษาไทย (ชื�อมีการ

เปลี�ยนแปลง) ไตรมาส 2/2563
1,950,000.00        487,500.00          1,950,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 1,950,000.01         บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 487,500.00             เร่งด่วน PO2020050043 07-05-2020

1394
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

2/2563
10,000,000.00      461,538.49          ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีซีบีเอน็ จาํกดั 10,000,000.54       บริษทั ทีซีบีเอน็ จาํกดั 461,538.49            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050044 07-05-2020

1395
ค่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ที� รายการ 

Tele Movie Founder Apprentice 2020
1,148,645.00        881,518.39          1,148,645.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอม็คาเมร่า จาํกดั 1,148,645.17         บริษทั เอสเอม็คาเมร่า จาํกดั 881,518.39            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050046 07-05-2020

1396 จดัหา Toner HP ฝ่ายบริหารงานทั�วไป 2,280.00               2,439.60              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
2,439.60                

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
2,439.60                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050047 07-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1397 ค่าอะไหล่ซ่อม Power Supply DSNG 3 2,500.00               2,675.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 2,675.00                บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 2,675.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050048 08-05-2020

1398
ค่าบริการซ่อมแซมและเปลี�ยนอะไหล่

เลนส์ซูม
7,152.00               7,652.64              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 

จาํกดั
7,652.64                

บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 

จาํกดั
7,652.64                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050049 08-05-2020

1399 ซ่อมรถ OB ทะเบียน 50-9168 89,387.80             89,387.80            89,387.80       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 89,387.80              ย ูมอเตอร์ 89,387.80              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050050 08-05-2020

1400
สาํหรับใชง้านหอ้งช่างภาพข่าว และ

หอ้งพยาบาล
11,960.00             12,797.20            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
12,797.20              

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
12,797.20              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050051 08-05-2020

1401
ค่าผลิตรายการ คิดวิทย ์ไตรมาส 

2/2563
1,947,052.25        299,546.50          1,947,052.25  เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
1,947,052.25         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
299,546.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050052 08-05-2020

1402
ค่าผลิตรายการ คิดคณิต ไตรมาส 

2/2563
1,808,300.00        278,200.00          1,808,300.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 1,808,300.00         บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 278,200.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050053 08-05-2020

1403
ค่าผลิตรายการ VOCAB KING ไตร

มาส 2/2563
1,850,030.00        284,620.00          1,850,030.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 1,850,030.00         บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 284,620.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050054 08-05-2020

1404
ค่าผลิตคลิปสั�น เรื�องตอ้งรู้สู้โควิด 

จาํนวน 15 ตอน
133,750.00           133,750.00          133,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 133,750.00            บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 133,750.00             เร่งด่วน PO2020050055 08-05-2020

1405
ค่าผลิตรายการ แนะแนว สนุกเรียน 

ไตรมาส 2/2563
150,000.00           150,000.00          150,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยนนัท ์เกียรตินฤยทุธ 150,000.00            น.ส.ปิยนนัท ์เกียรตินฤยทุธ 150,000.00             เร่งด่วน PO2020050056 08-05-2020

1406
ค่าผลิตรายการ เชา้ชวนคิด กบันกั

วิทยน์อ้ย ไตรมาส 2/2563
596,739.00           229,515.00          596,739.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
596,739.00            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
229,515.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050057 08-05-2020

1407 ค่าผลิตรายการ เชา้นี� กินอะไรดีนะ 959,790.00           221,490.00          959,790.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 959,790.00            บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 221,490.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050058 08-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1408
ค่าผลิตรายการ สนุก สะกด ไตรมาส 

2/2563
1,057,160.00        243,960.00          1,057,160.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 1,057,160.00         บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 243,960.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050059 08-05-2020

1409
ค่าผลิตรายการ เดก็จอมพลงั ไตรมาส 

2/2563
150,000.00           150,000.00          150,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.รสสุคนธ์ ซนัจวน 150,000.00            น.ส.รสสุคนธ์ ซนัจวน 150,000.00             เร่งด่วน PO2020050060 08-05-2020

1410
ค่าผลิตรายการ สังคม สนุกคิด ไตร

มาส 2/2563
1,939,401.75        298,369.50          1,939,401.75  เฉพาะเจาะจง บริษทั พั�น อพั จาํกดั 1,939,401.75         บริษทั พั�น อพั จาํกดั 298,369.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050061 08-05-2020

1411
อุปกรณ์ Home Studio สาํนกัเครือข่าย

สื�อสาธารณะ
50,610.00             54,152.70            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
54,152.70              

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
54,152.70              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050062 08-05-2020

1412
ซ่อมระบบควบคุมการทาํงาน

นํ�าประปา BOOTER PUMP  BP-01
88,810.00             88,810.00            88,810.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
88,810.00              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
88,810.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050063 08-05-2020

1413 เครื�องเขียนสาํนกัเครือข่ายฯ เม.ย.63 3,678.00               3,649.29              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,935.46                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,649.29                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050064 12-05-2020

1414 อุปกรณ์สาํนกังาน ดา้นผลิตรายการ 94,288.24             3,129.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
100,888.42            

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,129.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050065 12-05-2020

1415

ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการซื�อ

อุปกรณ์สาํหรับทาํข่าว กรณีจาํเป็น

เร่งด่วน

217,424.00           217,424.00          217,424.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
217,424.00            

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
217,424.00             เร่งด่วน PO2020050066 12-05-2020

1416 อุปกรณ์สาํนกังาน ดา้นผลิตรายการ 94,288.24             80,078.80            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 100,888.42            บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 80,078.80              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050067 12-05-2020

1417 Banner เวบ็ไซด ์kapook 68,480.00             68,480.00            68,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บณัฑิต เซ็นเตอร์ จาํกดั 68,480.00              บริษทั บณัฑิต เซ็นเตอร์ จาํกดั 68,480.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050068 12-05-2020

1418

ขออนุมติัจดัจา้งงานตรวจเชค็ ระบบ

สายดิน อาคาร A B C D (Grouding 

Bulding A B C D)

37,450.00             37,450.00            37,450.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั พี เอ ซี หมอ้แปลง

ไฟฟ้า จาํกดั
37,450.00              

บริษทั พี เอ ซี หมอ้แปลง

ไฟฟ้า จาํกดั
37,450.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050069 12-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1419 สั�งซื�อเสื�อชูชีพแบบมีปกและพองลม 10,780.00             10,780.00            10,780.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ริกเกอร์ ซินเนอร์จี 

จาํกดั
10,780.00              บริษทั ริกเกอร์ ซินเนอร์จี จาํกดั 10,780.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050070 12-05-2020

1420
สาํหรับใชง้านฝ่ายประสานความ

ร่วมมือและสนบัสนุนสภาผูช้มฯ
43,950.00             47,026.50            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
47,026.50              

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
47,026.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050072 12-05-2020

1421

โครงการ Thai PBS Big Sign : 

COVID-19 (กรณีปฏิบติังานเพิ�มเติม, 

ถ่ายทอดสดเพิ�มเติม)

20,020.00             21,421.40            -                 เฉพาะเจาะจง
สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
21,421.40              

สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
21,421.40              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050073 12-05-2020

1422
โครงการ Thai PBS Big Sign : 

COVID - 19
67,760.00             72,503.20            -                 เฉพาะเจาะจง

สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
72,503.20              

สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
72,503.20              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050074 12-05-2020

1423
Banner sanook Billboard  ขนาด 1090

 x 250 pixel
100,000.00           100,000.01          100,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เทนเซ็นต ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
100,000.06            

บริษทั เทนเซ็นต ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
100,000.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050075 12-05-2020

1424
จดัหาอุปกรณ์ Audio Mixer ทดแทนที�

เสื�อมสภาพ
23,500.00             40,000.00            23,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แมก็โครแมช จาํกดั 23,500.00              บริษทั แมก็โครแมช จาํกดั 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050076 13-05-2020

1425 จดัหา Audio Mixer 23,500.00             40,000.00            23,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แมก็โครแมช จาํกดั 23,500.00              บริษทั แมก็โครแมช จาํกดั 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050076 13-05-2020

1426
จดัหาอุปกรณ์สาํหรับการใชง้าน

เชื�อมต่อ Device และสาํรองยมื-คืน
10,970.00             11,737.90            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส พี วี ไอ จาํกดั 

(มหาชน)
11,737.90              

บริษทั เอส พี วี ไอ จาํกดั 

(มหาชน)
11,737.90              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050077 13-05-2020

1427
สาํหรับใชง้านฝ่ายไอที และยมื-คืน 

ส่วนกลาง
9,900.00               10,593.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
10,593.00              

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
10,593.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050078 13-05-2020

1428
เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร จาํนวน 4 เครื�อง 

เดือนมีนาคม 63
11,168.15             11,168.49            11,168.15       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ เอม็ เอ กรุ๊ป จาํกดั 11,168.48              บริษทั เอฟ เอม็ เอ กรุ๊ป จาํกดั 11,168.49              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050079 13-05-2020

1429 สาํหรับใชง้านหอ้งข่าว 7,360.00               7,875.20              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
7,875.20                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
7,875.20                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050080 13-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1430
ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมพาวเวอร์

แอมป์ ระบบเสียงตามสาย
37,985.00             37,985.00            37,985.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อีมูนิคส์ จาํกดั 37,985.00              บริษทั อีมูนิคส์ จาํกดั 37,985.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050081 13-05-2020

1431
ขออนุมติัซ่อมชุดแบริ�ง สาํหรับใบพดั

 ระบบ Cooling Tower ชุดที� 2-1
13,910.00             13,910.00            13,910.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
13,910.00              

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
13,910.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050082 13-05-2020

1432

ระบบเครื�องตดัต่อ Avid Media 

Composer ฝ่ายตดัต่อรายการและ Play

 out

905,143.32           968,503.36          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
968,503.36            

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
968,503.36            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050083 13-05-2020

1433 จดัหา MA Billing License ปี 63 200,000.00           200,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอด็วานซ์ อินฟอร์

เมชั�น เทคโนโลย ีจาํกดั 

(มหาชน)

200,000.00            

บริษทั แอด็วานซ์ อินฟอร์

เมชั�น เทคโนโลย ีจาํกดั 

(มหาชน)

200,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050084 13-05-2020

1434
งานจา้งเหมาตรวจเชค็ พร้อมแกไ้ข

และปรับปรุงระบบเสียงประกาศ
75,274.50             73,830.00            75,274.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั อีมูนิคส์ จาํกดั 75,274.50              บริษทั อีมูนิคส์ จาํกดั 73,830.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050085 13-05-2020

1435 สั�งซื�อถ่านAA เพื�อใชใ้นกองถ่าย 1,200.00               1,099.96              120.00            เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,284.00                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,099.96                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050086 13-05-2020

1436 จดัหาตูก้ดนํ�า ศูนยว์ิศวกรรมขอนแก่น 25,680.00             6,420.00              6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 6,420.00                บริษทั แกนกลาง จาํกดั 6,420.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050087 13-05-2020

1437
ขออนุมติัจดัจา้งงานเดินสาย ระบบ 

NETWORK Cabling
46,010.00             46,010.00            46,010.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 46,010.00              บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 46,010.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050088 13-05-2020

1438

ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต์

 Outsource 16 คน (เดือน เมษายน 

2563)

308,160.00           308,160.00          308,160.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
308,160.00            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
308,160.00             เร่งด่วน PO2020050089 13-05-2020

1439

จา้งฉีดพ่นนํ�ายาฆ่าเชื�อโรคติดต่อ

อนัตรายเชื�อไวรัสโคโรนา COVID – 

19

2,764,880.00        2,764,880.00       2,764,880.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั บางกอกแปซิฟิก 

อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั
2,764,880.00         

บริษทั บางกอกแปซิฟิก 

อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั
2,764,880.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050090 14-05-2020

1440

งานตรวจสอบและซ่อมแซม

บาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า สถานีทุ่ง

สง

15,272.60             3,818.15              3,818.15         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,818.15                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,818.15                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050091 14-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1441
งานเปลี�ยนนํ�ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ศูนยว์ิศวกรรมสงขลา
98,825.20             24,706.30            24,706.30       เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 24,706.30              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 24,706.30              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050092 14-05-2020

1442
ค่าผลิตรายการ Big Story เรื�องใหญ่ 

Thai PBS  ไตรมาส 2/2563
5,421,000.00        5,421,000.05       5,421,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อี เลิร์น จาํกดั 5,421,000.05         บริษทั อี เลิร์น จาํกดั 5,421,000.05         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050093 14-05-2020

1443
ขออนุมติั จดัซื�อท่อระบายนํ�าชั�น

อะไหล่ของหอ้งนํ�า
20,202.67             20,202.67            20,202.67       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ชาเลนจ ์จาํกดั 20,202.67              บริษทั ไอ ชาเลนจ ์จาํกดั 20,202.67              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050094 14-05-2020

1444
ขออนุมติัจซืั�ออะไหล่ ระบบปรับ

อากาศ (สายพาน)
99,221.10             96,244.47            99,221.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ ชาเลนจ ์จาํกดั 99,221.10              บริษทั ไอ ชาเลนจ ์จาํกดั 96,244.47              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050095 14-05-2020

1445
ค่าซ่อมอุปกรณ์ขาตั�งกลอ้ง Tripod 

ยี�หอ้ SACHTLER
24,299.07             26,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีแอล.อีควิปเมน้ท์

(ประเทศไทย) จาํกดั
26,000.00              

บริษทั ซีแอล.อีควิปเมน้ท์

(ประเทศไทย) จาํกดั
26,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050096 14-05-2020

1446

งานตรวจสอบและซ่อมแซม

บาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า สถานี

ภูเกต็

14,398.60             3,599.66              3,599.65         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,599.66                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,599.66                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050097 14-05-2020

1447
ขออนุมติัจดัจา้งงานเปลี�ยนอุปกรณ์

และเติมนํ�ายาถงัดบัเพลิง
2,461.00               2,461.00              2,461.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั เครื�องดบัเพลิงอิมพี

เรียล  จาํกดั
2,461.00                

บริษทั เครื�องดบัเพลิงอิมพี

เรียล  จาํกดั
2,461.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050098 14-05-2020

1448 จดัจา้งซ่อมอุปกรณ์ Promax 236,256.00           59,064.00            59,064.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 59,064.00              บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 59,064.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050099 14-05-2020

1449

การอนุมติัสัญญาการทาํความสะอาด

สาํหรับระบบแลกเปลี�ยนของ 

KITCHEN HOOD

34,240.00             34,240.00            34,240.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอร์โก เซอร์วิส จาํกดั 34,240.00              บริษทั เทอร์โก เซอร์วิส จาํกดั 34,240.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050100 14-05-2020

1450
ฟรีแลนซ์ ตาํแหน่ง Content Editor 

(Sci & Tech)
49,800.00             49,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขนิษฐา จนัทร์ทร 49,800.00              น.ส.ขนิษฐา จนัทร์ทร 49,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050101 14-05-2020

1451
เช่ารถตู ้3 คนั เดือน เมษายน ,

พฤษภาคม,มิถุนายน,กรกฎาคม 2563
518,880.00           277,600.80          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
555,201.60            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
277,600.80            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050102 14-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1452

โครงการพฒันาประสิทธิภาพระบบ 

My HR ในการเชื�อมโยงขอ้มูลกบั

ระบบงานอื�นได้

256,800.00           256,800.00          256,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มายเอชอาร์ จาํกดั 256,800.00            บริษทั มายเอชอาร์ จาํกดั 256,800.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050103 14-05-2020

1453 ซ่อมรถDSNGทะเบียน50-7541 15,707.60             15,129.80            15,707.60       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 

จาํกดั
15,707.60              

บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 

จาํกดั
15,129.80              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050104 18-05-2020

1454
โครงการผลิตเนื�อหา Tranmedia และ

 Digital Storytelling
2,500,000.00        2,487,001.00       2,500,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บ๊อกซ์ อิน เบรน จาํกดั 2,500,000.00         บริษทั บ๊อกซ์ อิน เบรน จาํกดั 2,487,001.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050106 18-05-2020

1455 เครื�องดูดฝุ่ น ส่วนงานสโตร์ 5,607.48               5,992.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 6,000.00                บริษทั แกนกลาง จาํกดั 5,992.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050107 18-05-2020

1456

ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต์

 Outsource 16 คน (เดือน พฤษภาคม 

2563)

288,000.00           308,160.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
308,160.00            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
308,160.00             เร่งด่วน PO2020050108 18-05-2020

1457
จดัหาฟรีแลนซ์ประจาํศูนยพ์ฒันาการ

สื�อสารดา้นภยัพิบติั Online Producer
62,500.00             62,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายประสงค ์กรรโมทาร 62,500.00              นายประสงค ์กรรโมทาร 62,500.00               เร่งด่วน PO2020050109 19-05-2020

1458

จดหาฟรแลนซประจาศูนยพฒนาการ

สื�อสารดา้นภยัพิบติั จนท.

ประสานงานสื�อมวลชนภยัพิบติั

อาเซียน

30,800.00             30,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 30,800.00              นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 30,800.00               เร่งด่วน PO2020050110 19-05-2020

1459

ดาํเนินการจดัหาฟรีแลนซ์ประจาํศูนย์

พฒันาการสื�อสารดา้นภยัพิบติั  

ผูสื้�อข่าว

20,400.00             20,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 20,400.00              นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 20,400.00               เร่งด่วน PO2020050111 19-05-2020

1460
งานซ่อมระบบไฟฉุกเฉิน Emergency

 Light
184,896.00           176,336.34          184,896.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 184,896.00            บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 176,336.34            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050112 19-05-2020

1461
ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท.เดือนเมษายน 

63
412,156.50           412,156.50          412,156.50     เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
412,156.50            

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
412,156.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050113 19-05-2020

1462
ค่าเอกสาร DATA Save เดือน พ.ค.

2563
1,865.01               1,865.01              1,865.01         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 1,865.01                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 1,865.01                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050114 19-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1463
งานบาํรุงรักษาระบประกอบอาคาร 

เชียงใหม่
68,982.90             68,982.90            68,982.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั พีเอส ซอร์ส จาํกดั 68,982.90              บริษทั พีเอส ซอร์ส จาํกดั 68,982.90              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050115 19-05-2020

1464
จดัจา้งงานบาํรุงรักษา ระบบประกอบ

อาคาร ศูนยภ์ูมิภาค อาํเภอหาดใหญ่
70,620.00             70,620.00            70,620.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 319 

วิศวกรรม
70,620.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 319 

วิศวกรรม
70,620.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050116 20-05-2020

1465

ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต์

 Outsoyrce 16 คน (เดือน มกราคม 

2563)

308,160.00           924,480.00          308,160.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
308,160.00            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
924,480.00             เร่งด่วน PO2020050117 20-05-2020

1466
จดัพิมพคู่์มือการจดัทาํคาํบรรยายแทน

เสียง
13,268.00             13,268.00            13,268.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อิสระดี จาํกดั 13,268.00              บริษทั อิสระดี จาํกดั 13,268.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050118 20-05-2020

1467 จดัจา้งผลิตหมวกเปิดบา้นไทยพีบีเอส 32,849.00             32,100.00            32,849.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็ซี คลาวส์คอม 

จาํกดั
32,849.00              บริษทั เอน็ซี คลาวส์คอม จาํกดั 32,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050119 20-05-2020

1468
โครงการจา้งบาํรุงรักษา Thai PBS 

Mobile Application
185,538.00           185,538.00          185,538.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คลิกเน็กซ์ จาํกดั 185,538.00            บริษทั คลิกเน็กซ์ จาํกดั 185,538.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050120 20-05-2020

1469 กระเป๋าใส่อุปกรณ์ ส่วนงานสโตร์ 25,233.75             25,680.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 27,000.11              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 25,680.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050121 20-05-2020

1470

จดหาInternetสาหรบใชงานศูนยขาว

ภูมิภาค3ศูนยท์ดแทนของเดิม

(ระยะเวลา36เดือนเป็นเงินทั�งสิ�น

5 835 780

1,945,260.00        1,783,155.00       1,945,260.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จาํกดั
1,945,260.00         

บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

 จาํกดั
1,783,155.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050122 21-05-2020

1471
ค่าลิขสิทธิ� เผยแพร่เพลง รายการนกั

ผจญเพลง
390,000.00           390,000.09          390,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 390,000.09            บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 390,000.09            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050123 15-05-2020

1472 ค่าภาพยนตร์สารคดี 250,000.00           250,000.00          250,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มูฟวี�ส์ แมท็เทอร์ จาํกดั 250,000.00            บริษทั มูฟวี�ส์ แมท็เทอร์ จาํกดั 250,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050124 21-05-2020

1473

ซอฟตแ์วร์สังเคราะห์เสียงพูด

ภาษาไทย วาจา เวอร์ชนั 8.0 (Server 

Version) (Text to Speech)

321,000.00           321,000.00          321,000.00     เฉพาะเจาะจง
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาติ
321,000.00            

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาติ
321,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050125 21-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1474
ขออนุมติัจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์หลอดไฟ

ที�ตอ้งใชใ้นงานวิศวกรรม
50,247.20             50,247.20            50,247.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั สถานีไฟฟ้า จาํกดั 50,247.20              บริษทั สถานีไฟฟ้า จาํกดั 50,247.20              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050126 21-05-2020

1475
งานบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า ศูนย์

วิศวกรรมเชียงใหม่เพิ�มเติม
4,708.00               1,177.00              1,177.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,177.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,177.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050128 21-05-2020

1476
จดัจา้งรื�อถอนหมอ้แปลงไฟฟ้าเดิม 

และค่าเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า
316,266.32           79,066.58            79,066.58       เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 79,066.58              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 79,066.58              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050129 21-05-2020

1477
จดัหาคอมเพรสเซอร์เครื�องปรับอา

กากศ สถานีน่าน
29,600.00             7,400.00              7,400.00         เฉพาะเจาะจง แดงรุ่งเรืองพาณิชย์ 7,400.00                แดงรุ่งเรืองพาณิชย์ 7,400.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050130 21-05-2020

1478
ค่าเช่าอาคารสาํนกังานสาํหรับศูนย์

วิศวกรรมสุรินทร์
280,000.00           40,000.00            70,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุนีย ์ศรีเพชร 40,000.00              นางสุนีย ์ศรีเพชร 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050131 21-05-2020

1479

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ กรม

ประชาสัมพนัธ์ ตั�งปต่ 1 มกราคม 

2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

1,003,464.00        268,426.62          -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
268,426.62            

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
268,426.62            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050132 21-05-2020

1480

คาใชบรการสงอานวยความสะดวก 

จาํนวน 4 สถานี ของ กรม

ประชาสัมพนัธ์ ประจาํเดือน มีนาคม 

2563

228,816.00           61,208.28            -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050133 21-05-2020

1481
จดัหาประกนัชีวิตกลุ่ม เจา้หนา้ที�ดูแล

สถานีเครื�องส่งสัญญาณ
173,888.00           43,472.00            43,472.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950

 จาํกดั(มหาชน)
43,472.05              

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950 

จาํกดั(มหาชน)
43,472.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050134 22-05-2020

1482
เช่าใชโ้ปรแกรมระบบรู้จาํเสียงพูด

ภาษาไทย พาที (Partii)
535,000.00           535,000.00          535,000.00     เฉพาะเจาะจง

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาติ
535,000.00            

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาติ
535,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050135 22-05-2020

1483
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ ไทยสู้โค

วิด-19
86,000.00             44,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 86,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 44,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050136 22-05-2020

1484 ค่าผูด้าํเนินรายการ รายการ ไทยสู้โควิด 258,000.00           132,000.00          250,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 258,000.00            คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 132,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050137 22-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1485
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย รายการ 

ไทยสู้โควิด-19
64,500.00             33,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 64,500.00              นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 33,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050138 22-05-2020

1486
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ ไทยสู้โค

วิด-19
86,000.00             44,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมทว้ม 86,000.00              นายมารุต เนียมทว้ม 44,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050139 22-05-2020

1487
งานบาํรุงรักษา ระบบประกอบอาคาร

และอาคาร ศูนยข์อนแก่น
69,000.00             69,000.00            69,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 69,000.00              นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 69,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050140 22-05-2020

1488
จา้งผลิตและตดัต่อรายการเปิดบา้น

ไทยพีบีเอส
10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา ระยา้เพชร 10,000.00              นางสาวนิรชา ระยา้เพชร 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050143 15-05-2020

1489
ค่าบริการ Cloud Computing เดือน 

มี.ค. 63 (ค่าบริการส่วนเกิน)
77,380.61             82,797.25            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
82,797.25              

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
82,797.25              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050145 26-05-2020

1490
ค่าบริการ Cloud Computing เดือน 

เม.ย. 63 (ค่าบริการส่วนเกิน)
53,843.98             57,613.06            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
57,613.06              

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
57,613.06              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050146 26-05-2020

1491
โครงการศึกษาและพฒันารายการ/

พื�นที�เวทีสาธารณะ
300,000.00           300,000.00          300,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย เดชรัต  สุขกาํเนิด 300,000.00            นาย เดชรัต  สุขกาํเนิด 300,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050147 26-05-2020

1492
ผลิตและตดัต่อเปิดบา้นไทยพีบีเอส 2 

ตอน
10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ธิดารัตน ์ษิณปักษา 10,000.00              นางสาว ธิดารัตน ์ษิณปักษา 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050148 15-05-2020

1493

คาใชบรการสงอานวยความสะดวก 

จาํนวน 15 สถานี ของ กรม

ประชาสัมพนัธ์ ประจาํเดือน มีนาคม 

2563

2,011,324.00        538,029.17          -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050149 26-05-2020

1494

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

และค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อ

สมท จาํนวน 44 สถานี

7,341,788.88        1,963,928.53       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,963,928.53         บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,963,928.53         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050150 26-05-2020

1495

ค่าเช่าพื�นที�อาคารเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

ณ สาํนกังานบริการลูกคา้ กสท หล่ม

สัก จ.เพชรบูรณ์

19,200.00             5,136.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
5,136.00                

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
5,136.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050151 26-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1496

คาใชบรการสงอานวยความสะดวก 

ของ ททบ จาํนวน 46 สถานี 

ประจาํเดือน กมุภาพนัธ์ - มีนาคม  

2563

14,868,523.08      3,977,329.92       -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 3,977,329.92         สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 3,977,329.92         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050152 26-05-2020

1497
ค่าผลิตภาพยนตร์โทรทศัน ์วนัแม่

แห่งชาติ ปี 2563
1,500,000.00        1,489,975.00       1,500,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟ้าฟื� น ฟิลม์ จาํกดั 1,500,000.00         บริษทั ฟ้าฟื� น ฟิลม์ จาํกดั 1,489,975.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050153 27-05-2020

1498 ของใชใ้นสาํนกังาน 114,650.00           31,725.50            -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพย์

ทวี
122,675.50            หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 31,725.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050154 27-05-2020

1499 ของใชใ้นสาํนกังาน 114,650.00           90,950.00            -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดน

ซพัพลาย
122,675.50            

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดนซพั

พลาย
90,950.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050155 27-05-2020

1500 สาํหรับใชใ้นงานประชุม 16,945.94             6,355.80              16,945.94       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
16,945.94              

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
6,355.80                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050156 27-05-2020

1501 สติ�กเกอร์ไดคทั 3 ซม. 9,587.20               9,587.20              9,587.20         เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 9,587.20                ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 9,587.20                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050157 27-05-2020

1502 กระดาษทิชชูกล่องคลีนิค 1,350.00               1,444.50              -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดน

ซพัพลาย
1,444.50                

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดนซพั

พลาย
1,444.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050158 27-05-2020

1503 สาํหรับใชใ้นงานประชุม 16,945.94             10,586.99            16,945.94       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 16,945.94              บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 10,586.99              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050159 27-05-2020

1504 เพื�อทาํประกนัภยัทรัพยสิ์น ส.ส.ท. 433,859.32           433,859.32          433,859.32     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)
433,859.32            

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)
433,859.32            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050160 28-05-2020

1505
ค่า ผูจ้ดัทาํบทประพนัธ์และบทละคร

โทรทศัน ์เรื�อง บุษบาลุยไฟ
960,000.00           120,000.00          960,000.00     เฉพาะเจาะจง นางทิพยธิ์ดา ศรัทธาทิพย์ 960,000.00            นางทิพยธิ์ดา ศรัทธาทิพย์ 120,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050161 20-05-2020

1506
จดัจา้งถอดบทเรียนการดาํเนินงาน

ไทยพีบีเอสในสถานการณ์วิกฤต
220,000.00           213,572.00          220,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั กลา้กา้ว อินสไปเรชั�น

 จาํกดั
220,000.00            

บริษทั กลา้กา้ว อินสไปเรชั�น 

จาํกดั
213,572.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050162 28-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1507 เครื�องเขียน 16,959.00             12,462.29            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
18,146.13              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
12,462.29              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050163 28-05-2020

1508
ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมเสาเหลก็รับ

หลงัคาลาน Cooling
11,406.20             11,406.20            11,406.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั คิวเทค พลสั จาํกดั 11,406.20              บริษทั คิวเทค พลสั จาํกดั 11,406.20              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050164 28-05-2020

1509 ค่าอะไหล่ Sachtler VIDEO 18P 4,299.07               4,600.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีแอล.อีควิปเมน้ท์

(ประเทศไทย) จาํกดั
4,600.00                

บริษทั ซีแอล.อีควิปเมน้ท์

(ประเทศไทย) จาํกดั
4,600.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050165 28-05-2020

1510
ค่าบริการซ่อมและเปลี�ยนอะไหล่

กลอ้ง ยี�หอ้ CANON
14,992.00             16,041.44            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 

จาํกดั
16,041.44              

บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 

จาํกดั
16,041.44              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050166 28-05-2020

1511
ค่าผุค้วบคุมการผลิตละครซีรีส์

โทรทศันแ์นว Situation Comedy
260,000.00           260,000.00          260,000.00     เฉพาะเจาะจง นฤมล ศิษยป์ระเสริฐ 260,000.00            นฤมล ศิษยป์ระเสริฐ 260,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050167 29-05-2020

1512

ค่าผลิตรายการภาษามือใหญ่เตม็จอ 

เพื�อคนพิการทางการไดย้นิ  (Thai PBS

 Big Sign) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

128,700.00           137,709.00          -                 เฉพาะเจาะจง
สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
137,709.00            

สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
137,709.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050168 29-05-2020

1513

ขออนุมติัจา้งเร่งด่วนผูด้าํเนินรายการ 

ประจาํศูนยพ์ฒันาการสื�อสารดา้นภยั

พิบติั 1-22 พ.ค. 63

48,000.00             48,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางภคันนัท ์ธนาศรม 48,000.00              นางภคันนัท ์ธนาศรม 48,000.00               เร่งด่วน PO2020050169 31-05-2020

1514

ขออนุมติัจา้งเร่งด่วนผูด้าํเนินรายการ 

ประจาํศูนยพ์ฒันาการสื�อสารดา้นภยั

พิบติั 1-22 พ.ค. 63

60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สุผจญ กลิ�นสุวรรณ 60,000.00              นาย สุผจญ กลิ�นสุวรรณ 60,000.00               เร่งด่วน PO2020050170 31-05-2020

1515

ขออนุมติัจา้งเร่งด่วนช่างแต่งหนา้-ทาํ

ผมประจาํศูนยพ์ฒันาการสื�อสารดา้น

ภยัพิบติั 1-22 พ.ค.63

18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 18,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 18,000.00               เร่งด่วน PO2020050171 31-05-2020

1516

ขออนุมติัจา้งเร่งด่วนจดัหาเสื�อผา้และ

เครื�องประดบั ประจาํศูนยพ์ฒันาการ

สื�อสารดา้นภยัพิบติั 1-22พ.ค.63

12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง กณเดช ดว้งมีเดช 12,000.00              กณเดช ดว้งมีเดช 12,000.00               เร่งด่วน PO2020050172 31-05-2020

1517
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

1-2/63 ออนไลน ์รัฐโรจน ์(เพิ�ม)
10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว รัฐโรจน ์ จิตรพนา 10,000.00              นางสาว รัฐโรจน ์ จิตรพนา 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050173 20-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1518
ผูผ้ลิตรายการ Backpack Journalist 

ไตรมาส1-2/63 อรวรรณ(เพิ�ม)
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 20,000.00              นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050174 20-05-2020

1519
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

1-2/63 ออนไลน ์ชยัวณัฎ ์(เพิ�ม)
10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 10,000.00              นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050175 14-05-2020

1520
ผูผ้ลิตรายการ Backpack Journalist 

ไตรมาส1-2/62 อนนทธ์วสั (เพิ�ม)
100,000.00           80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 100,000.00            อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050176 22-05-2020

1521
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

1-2/63 อนนทธ์วสั (เพิ�ม)
40,000.00             80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 40,000.00              อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050176 22-05-2020

1522
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

1-2/63 ออนไลน ์ชยัวณัฎ ์(เพิ�ม)
10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 10,000.00              นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050177 26-05-2020

1523
ค่าเช่าอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ

โปรโมท
3,100.00               3,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางศิริพร สาํเภานนท์ 3,100.00                นางศิริพร สาํเภานนท์ 3,100.00                 เร่งด่วน PO2020050178 18-05-2020

1524 จดัจา้งช่างแต่งหนา้ทาํผม 4,100.00               4,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชา มีวฒันานนท์ 4,100.00                นางสาวอภิชา มีวฒันานนท์ 4,100.00                 เร่งด่วน PO2020050179 18-05-2020

1525 จดัจา้งช่างภาพพร้อมอุปกรณ์ 21,000.00             21,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายกณัฑช์าติ มนตก์นัภยั 21,000.00              นายกณัฑช์าติ มนตก์นัภยั 21,000.00               เร่งด่วน PO2020050180 31-05-2020

1526
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        53,000.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 5,660,800.00         ฐาปนี คงบุตร 53,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050181 31-05-2020

1527
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        16,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 5,660,800.00         ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 16,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050182 31-05-2020

1528
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        63,400.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 5,660,800.00         คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 63,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050183 31-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1529
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        16,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 5,660,800.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 16,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050184 31-05-2020

1530
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        85,800.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,660,800.00         ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 85,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050185 31-05-2020

1531
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        35,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 5,660,800.00         นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 35,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050186 31-05-2020

1532
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        102,300.00          5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 5,660,800.00         คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050187 31-05-2020

1533
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        97,400.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 5,660,800.00         คุณกฤติยา  แพนลา 97,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050188 31-05-2020

1534
ค่าผูจ้ดัทาํขอ้มูล  สารคดี โลกหลงัโค

วิด-19
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 40,000.00              นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 40,000.00               เร่งด่วน PO2020050189 26-05-2020

1535
ค่าผูจ้ดัทาํขอ้มูล รายการสารคดี โรค

อุบติัใหม่
41,000.00             41,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายคติ มุธุขนัธ์ 41,000.00              นายคติ มุธุขนัธ์ 41,000.00               เร่งด่วน PO2020050190 26-05-2020

1536 ค่าผูด้าํเนินรายการ พาใจกลบับา้น 10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายกนตธ์ร เตโชฬาร 10,000.00              นายกนตธ์ร เตโชฬาร 10,000.00               เร่งด่วน PO2020050191 26-05-2020

1537 ค่าผูด้าํเนินรายการ พาใจกลบับา้น 10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ชนตัพล สังสิทธิเสถียร 10,000.00              นาย ชนตัพล สังสิทธิเสถียร 10,000.00               เร่งด่วน PO2020050192 26-05-2020

1538
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ พา

ใจกลบับา้น
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นายนิพพิชฌน ์ สนิทวงศ ์ณ 

อยธุยา
40,000.00              

นายนิพพิชฌน ์ สนิทวงศ ์ณ 

อยธุยา
40,000.00               เร่งด่วน PO2020050193 26-05-2020

1539
ค่าผูค้วบคุมการผลิต รายการ พาใจ

กลบับา้น
60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. จาํเรียงรดา โมนะ 60,000.00              น.ส. จาํเรียงรดา โมนะ 60,000.00               เร่งด่วน PO2020050194 26-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1540
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํรายการพร้อม

เจา้หนา้ที� รายการ พาใจกลบับา้น
18,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. จาํเรียงรดา โมนะ 18,000.00              น.ส. จาํเรียงรดา โมนะ 60,000.00               เร่งด่วน PO2020050194 26-05-2020

1541
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละเขียนบท รายการ 

พาใจกลบับา้น
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายคมนศิ์ลป์ ทองสุข 30,000.00              นายคมนศิ์ลป์ ทองสุข 30,000.00               เร่งด่วน PO2020050196 26-05-2020

1542
ช่างแต่งหนา้(เร่งด่วน พ.ค.63) ณธกร 

วิริยาลยั
10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ณธกร วิริยาลยั 10,000.00              นาย ณธกร วิริยาลยั 10,000.00               เร่งด่วน PO2020050197 31-05-2020

1543
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล 

รายการ Safe House ระยะปลอดภยั
450,000.00           80,000.00            450,000.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาว สุทธาทิพย ์ไพศาล

ศกัดิ�
450,000.00            

นางสาว สุทธาทิพย ์ไพศาล

ศกัดิ�
80,000.00               เร่งด่วน PO2020050198 29-05-2020

1544
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ Safe

 House ระยะปลอดภยั
350,000.00           60,000.04            350,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็อีทีวี จาํกดั 350,000.21            บริษทั เอม็อีทีวี จาํกดั 60,000.04               เร่งด่วน PO2020050199 29-05-2020

1545
ค่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ที� รายการ 

Tele Movie Founder Apprentice 2020
1,148,645.00        53,425.36            1,148,645.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอม็คาเมร่า จาํกดั 1,148,645.17         บริษทั เอสเอม็คาเมร่า จาํกดั 53,425.36              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050200 31-05-2020

1546
จา้งทีมผลิตถ่ายทาํสื�อสารคดีรายการรู้

สู้ภยั
47,600.00             47,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธญัภาค ระถะการ 47,600.00              นาย ธญัภาค ระถะการ 47,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050202 31-05-2020

1547
จา้งเร่งด่วน ผูสื้�อข่าวภาคสนามออน

แอร์ พ.ค.
20,400.00             20,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 20,400.00              นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 20,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050203 31-05-2020

1548
ขออนุมติัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานงาน

ออนแอร์เร่งด่วน ประจาํเดือน พ.ค. 63
17,000.00             30,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 17,000.00              นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 30,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050204 31-05-2020

1549
จา้งเร่งด่วนเจา้หนา้ที�ประสานงาน

สื�อมวลชนภยัพิบติัอาเซียน พ.ค.
30,800.00             30,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 30,800.00              นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 30,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050204 31-05-2020

1550 จา้งเร่งด่วน Online Producer 62,500.00             62,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายประสงค ์กรรโมทาร 62,500.00              นายประสงค ์กรรโมทาร 62,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050205 31-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1551 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 600,000.00            คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050207 02-05-2020

1552 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย กิตติกร  มาฟู 600,000.00            นาย กิตติกร  มาฟู 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050208 12-05-2020

1553 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 600,000.00            คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050209 18-05-2020

1554 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 600,000.00            นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050210 18-05-2020

1555 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย กิตติกร  มาฟู 600,000.00            นาย กิตติกร  มาฟู 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050211 20-05-2020

1556 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 600,000.00            นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050212 29-05-2020

1557 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 600,000.00            นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050213 29-05-2020

1558 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 600,000.00            นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050214 25-05-2020

1559 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 600,000.00            นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050215 30-05-2020

1560 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย ์ตอพล 600,000.00            นาย ประวิทย ์ตอพล 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050216 25-05-2020

1561 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชยั จนัทร์ตา 600,000.00            นายเฉลิมชยั จนัทร์ตา 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050217 25-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1562 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สันติ ศรีมนัตะ 600,000.00            นาย สันติ ศรีมนัตะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050218 15-05-2020

1563 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 800,000.00            นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050219 29-05-2020

1564 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 800,000.00            นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050220 25-05-2020

1565 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 800,000.00            นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050221 18-05-2020

1566 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 800,000.00            นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050222 22-05-2020

1567

ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�เคลื�อนยา้ยฉาก ประจาํเดือน

พฤษภาคม 2563

2,000.00               2,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 2,000.00                นายอนุชา  สุจิรธนกลู 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020050223 27-05-2020

1568

ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการจดัทาํ

ฉากกั�นอะคริลิคใส รายการสารพนั

ลั�นทุ่ง บางเขน

51,480.00             55,083.60            -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พ.ี เอม็. 

พลาสติก อะคริลิค
55,083.60              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พ.ี เอม็. 

พลาสติก อะคริลิค
55,083.60               เร่งด่วน PO2020050224 27-05-2020

1569

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�เคลื�อนยา้ยฉาก รายการ

สารพนัลั�นทุ่ง กรณีเร่งด่วน

2,000.00               2,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา สุจิรธนกลู 2,000.00                นายอนุชา สุจิรธนกลู 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020050225 28-05-2020

1570
ค่าผลิตและติดตั�งฉาก รายการ วนั

ใหม่วาไรตี�  (เร่งด่วน)
29,826.00             31,913.82            -                 เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 31,913.82              ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 31,913.82               เร่งด่วน PO2020050226 19-05-2020

1571

ค่าผูด้าํเนินรายการ น.ส. ศิริภสัสร 

อุบลรัตน ์รายการวนัใหม่ไทยพีบีเอส

คิดส์

125,000.00           125,000.00          125,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริภสัสร อุบลรัตน์ 125,000.00            น.ส.ศิริภสัสร อุบลรัตน์ 125,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050227 13-05-2020

1572 รายการ ART BOX กล่องนี� มีอะไร...? 650,000.00           650,000.11          650,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 650,000.11            บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 650,000.11            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050228 18-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1573
ค่าผลิตรายการ Foodwork ไตรมาส 

2/2563
2,720,796.00        2,720,796.00       2,720,796.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ยานแม่ จาํกดั 2,720,796.00         บริษทั ยานแม่ จาํกดั 2,720,796.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050229 25-05-2020

1574
ค่าผลิตรายการ มหาอาํนาจบา้นนา  

ไตรมาส 2/2563
2,601,170.00        2,601,170.00       2,601,170.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ยานแม่ จาํกดั 2,601,170.00         บริษทั ยานแม่ จาํกดั 2,601,170.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050230 25-05-2020

1575
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ  Brain 

Strom
21,000.00             6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 21,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050231 31-05-2020

1576
ค่า จนท.สร้างสรรคข์อ้มูลและ

ประสานงาน รายการ  Brain Strom
195,000.00           45,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิษฎา วิทยสิงห์ 195,000.00            นางสาวอภิษฎา วิทยสิงห์ 45,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050232 31-05-2020

1577
ค่าผูช่้วยผุก้าํกบัและสร้างสรรคร์ายการ

  Brain Strom
260,000.00           60,000.00            260,000.00     เฉพาะเจาะจง นายปราบ ปราบภยั 260,000.00            นายปราบ ปราบภยั 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050233 31-05-2020

1578 ค่าผูด้าํเนินรายการ Brain Strom 325,000.00           75,000.00            325,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชยันนท ์ หาญคีรีรัตน์ 325,000.00            นายชยันนท ์ หาญคีรีรัตน์ 75,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050234 31-05-2020

1579
ค่าผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์รายการ  

Brain Strom
390,000.00           90,000.00            300,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติชยั วรรณ์ประเสริฐ 390,000.00            นายกิตติชยั วรรณ์ประเสริฐ 90,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050235 31-05-2020

1580
ค่าผูส้ร้างสรรค ์VTR ประกอบรายการ

 Brain Strom
195,000.00           45,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนภูมิ มณีชาติ 195,000.00            นายธนภูมิ มณีชาติ 45,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050236 31-05-2020

1581
ค่าผูส้ร้างสรรค ์VTR ประกอบรายการ

 Brain Strom
195,000.00           45,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพีระพงษ ์จาํนงค์ 195,000.00            นายพีระพงษ ์จาํนงค์ 45,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050237 31-05-2020

1582
ค่าเจา้หนา้ที�บทสคริปท ์รายการ  Brain

 Strom
150,000.00           30,000.00            150,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสายนํ�า นทีคุณธรรม 130,000.00            นางสาวสายนํ�า นทีคุณธรรม 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050238 31-05-2020

1583
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
133,300.00           6,200.00              133,300.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว วรวีร์ ประทุมมณี 133,300.00            นางสาว วรวีร์ ประทุมมณี 6,200.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050239 31-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1584
ค่าผูก้าํกบัรายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
350,000.00           14,260.00            350,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สกล เตียเจริญ 350,000.00            นาย สกล เตียเจริญ 14,260.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050240 31-05-2020

1585

ค่าเจา้หนา้ที�ประสานงานกองถ่ายทาํ

รายการ Tele Movie Founder 

Apprentice 2020

129,000.00           6,000.00              129,000.00     เฉพาะเจาะจง นาง จิตรี วรวรรณ 129,000.00            นาง จิตรี วรวรรณ 6,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050241 31-05-2020

1586
ค่าผูก้าํกบัรายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
230,000.12           10,697.68            230,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย กฤษณ์ เลิศประเสริฐ 230,000.12            นาย กฤษณ์ เลิศประเสริฐ 10,697.68              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050242 31-05-2020

1587
ค่าโปรดิวเซอร์ รายการ Tele Movie 

Founder Apprentice 2020
277,500.07           12,906.98            277,500.00     เฉพาะเจาะจง ม.ล. จรูญเดช วรวรรณ 277,500.07            ม.ล. จรูญเดช วรวรรณ 12,906.98              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050243 31-05-2020

1588
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           2,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 108,000.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050244 31-05-2020

1589
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 108,000.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050245 31-05-2020

1590
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ Safe House

 ระยะปลอดภยั
30,000.00             9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 30,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 9,000.00                 เร่งด่วน PO2020050247 31-05-2020

1591 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           7,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
587,700.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
7,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050248 31-05-2020

1592 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           9,400.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 587,700.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 9,400.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050250 31-05-2020

1593 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           13,100.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 587,700.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 13,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050251 31-05-2020

1594 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           6,000.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 587,700.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 6,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050252 31-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1595 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           9,100.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 587,700.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 9,100.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050254 31-05-2020

1596 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           8,000.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 587,700.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050255 31-05-2020

1597 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           9,400.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 587,700.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 9,400.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050256 31-05-2020

1598 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           10,000.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 587,700.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050257 31-05-2020

1599 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           10,000.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 587,700.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050258 31-05-2020

1600 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           9,600.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
189,600.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
9,600.00                 เร่งด่วน PO2020050259 31-05-2020

1601 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           2,400.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
189,600.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
2,400.00                 เร่งด่วน PO2020050260 31-05-2020

1602 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           7,200.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 189,600.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 7,200.00                 เร่งด่วน PO2020050261 31-05-2020

1603 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           2,400.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 189,600.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,400.00                 เร่งด่วน PO2020050262 31-05-2020

1604 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           7,200.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 189,600.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 7,200.00                 เร่งด่วน PO2020050263 31-05-2020

1605 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           1,200.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 189,600.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020050264 31-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1606 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           2,400.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 189,600.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 2,400.00                 เร่งด่วน PO2020050265 31-05-2020

1607 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           6,000.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 189,600.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020050266 31-05-2020

1608 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           7,200.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 189,600.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 7,200.00                 เร่งด่วน PO2020050267 31-05-2020

1609 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           2,400.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 189,600.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 2,400.00                 เร่งด่วน PO2020050268 31-05-2020

1610 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           3,600.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 189,600.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020050269 31-05-2020

1611 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           3,600.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 189,600.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020050270 31-05-2020

1612 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           6,000.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 189,600.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020050271 31-05-2020

1613 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           3,600.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 189,600.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020050272 31-05-2020

1614
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล 

รายการ See U @home สู.้.อยู.่.บา้น
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกาลญั�ู สูตะบุตร 100,000.00            นายกาลญั�ู สูตะบุตร 100,000.00             เร่งด่วน PO2020050273 29-05-2020

1615 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           4,800.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 189,600.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020050274 31-05-2020

1616 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           6,000.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 189,600.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020050275 31-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1617 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           4,800.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 189,600.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020050276 31-05-2020

1618 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           4,800.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 189,600.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020050277 31-05-2020

1619 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           6,000.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 189,600.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020050278 31-05-2020

1620
ค่าผูด้าํเนินรายการ See U @home สู.้.

อยู.่.บา้น
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกตญั�ู สว่างศรี 100,000.00            นายกตญั�ู สว่างศรี 100,000.00             เร่งด่วน PO2020050280 29-05-2020

1621
ค่าผูค้วบคุมการผลิตและตดัต่อ 

รายการ See U @home สู.้.อยู.่.บา้น
200,000.00           200,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสาธิต กดุแถลง 200,000.00            นายสาธิต กดุแถลง 200,000.00             เร่งด่วน PO2020050281 29-05-2020

1622
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ Sefe 

House
9,000.00               9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 9,000.00                คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 9,000.00                 เร่งด่วน PO2020050282 05-05-2020

1623
ค่าผูด้าํเนินรายการ See @home สู.้.อยู่

..บา้น
100,000.00           40,000.00            100,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ปิติพงศ ์เหลืองเกษร 100,000.00            นาย ปิติพงศ ์เหลืองเกษร 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050287 31-05-2020

1624
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล 

รายการ Safe House
90,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ปิติพงศ ์เหลืองเกษร 90,000.00              นาย ปิติพงศ ์เหลืองเกษร 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050287 31-05-2020

1625
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050289 01-05-2020

1626
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050290 08-05-2020

1627
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050291 15-05-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1628
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020050292 22-05-2020

1629
จดัหาหมึก Ricoh SPC261DNw 

สาํหรับใชง้านอาคาร A ชั�น 4 และ HR
24,669.00             26,395.83            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
26,395.83              

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
26,395.83              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060001 01-06-2020

1630
ทดแทนของเดิมที�เสื�อมสภาพ สาํหรับ

ใชง้าน HR
2,500.00               2,675.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
2,675.00                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
2,675.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060002 01-06-2020

1631
สาํหรับใชง้านอาคาร C ชั�น 2 ทดแทน

ของเดิม
46,510.00             49,765.70            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอนโทรลเอ โกลบอล

 จาํกดั
49,765.70              

บริษทั คอนโทรลเอ โกลบอล 

จาํกดั
49,765.70              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060003 01-06-2020

1632

จดัหา Toner Kyocera Ecosys 

P2040dn สาํหรับใชง้านธุรการข่าว 

และฝ่ายกฎหมาย

19,800.00             21,186.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั จ๊อบ เอน็เตอร์ไพร์ส 

จาํกดั
21,186.00              

บริษทั จ๊อบ เอน็เตอร์ไพร์ส 

จาํกดั
21,186.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060004 01-06-2020

1633
หลกัสูตรภาษาองักฤษผา่นระบบ

หอ้งเรียนออนไลนแ์บบตวัต่อตวั
498,750.00           498,750.00          498,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอนดรูว ์บิ�กส์ จาํกดั 498,750.00            บริษทั แอนดรูว ์บิ�กส์ จาํกดั 498,750.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060005 01-06-2020

1634
ค่าทาํของที�ระลึก  รายการสารคดี 

ASEAN Checkpoint
149,265.00           149,265.00          149,265.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 149,265.00            บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 149,265.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060006 02-06-2020

1635
ปลั�กเตา้เสียบเมียแบบ 2ทาง ฝ่ายกาํกบั

งานแสง
4,975.50               4,975.50              4,975.50         เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
5,000.22                

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
4,975.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060007 02-06-2020

1636
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย ์สายวนั 1,300,000.00         นายชาญวิทย ์สายวนั 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060008 01-06-2020

1637
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายกาํธร แสนพงษ์ 1,300,000.00         นายกาํธร แสนพงษ์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060009 01-06-2020

1638
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ขวญัชยั ศุภกฤตธนากลุ 1,300,000.00         นาย ขวญัชยั ศุภกฤตธนากลุ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060010 01-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1639 Wireless Microphone 21,293.00             21,293.00            21,293.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 21,293.00              บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 21,293.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060011 02-06-2020

1640

โครงการเช่าระบบรักษาความ

ปลอดภยัและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

พร้อมติดตั�ง ปีที� 2/3

7,414,000.00        7,932,980.00       -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
7,932,980.00         

บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
7,932,980.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060013 02-06-2020

1641

จดัหาโครงการเพิ�มประสิทธิภาพ

ระบบความปลอดภยัของเครือข่าย

ภายในองคก์ร

38,000,000.00      37,299,986.00     ########### ประกาศเชิญชวน
บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
38,000,000.00       

บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
37,299,986.00       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060014 02-06-2020

1642 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 600,000.00            คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060015 01-06-2020

1643 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนิตา แซ่ซี 800,000.00            น.ส.ธนิตา แซ่ซี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060016 01-06-2020

1644 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 800,000.00            นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060017 02-06-2020

1645

จดัหาลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ป้องกนัและ

กาํจดัภยัคุกคามขั�นสูง (Advance 

Threat) บนเครื�องแม่ข่ายและลูกข่าย

900,000.00           899,870.00          900,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีนิธคอมพ ์จาํกดั 900,000.01            บริษทั ซีนิธคอมพ ์จาํกดั 899,870.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060018 04-06-2020

1646
เพื�อจดัแปลและทาํSubtitleรายการ

เพื�อส่งประกวดรางวลัต่างประเทศ
50,500.00             54,035.00            -                 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ แอนด์

 มอร์ พลสั
54,035.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ แอนด ์

มอร์ พลสั
54,035.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060019 04-06-2020

1647

ค่าผลิตรายการภาษามือใหญ่เตม็จอ 

เพื�อคนพิการทางการไดย้นิ  (Thai PBS

 Big Sign) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

57,200.00             61,204.00            -                 เฉพาะเจาะจง
สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
61,204.00              

สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
61,204.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060020 02-06-2020

1648
จดัหาอะไหล่และนํ�ามนัเครื�องของ

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า
244,421.16           61,105.33            61,105.29       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 61,105.33              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 61,105.33              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060021 01-06-2020

1649
งานตรวจสอบและซ่อมแซมหมอ้

แปลงไฟฟ้า สถานีถลาง
15,054.56             3,763.64              3,763.64         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,763.64                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,763.64                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060022 05-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1650
ค่าบริการตรวจเชค็และซ่อม Wireless

 Microphone
19,600.00             20,972.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 20,972.00              บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 20,972.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060023 05-06-2020

1651
เช่ารถตู ้3 คนั เดือน เมษายน ,

พฤษภาคม,มิถุนายน,กรกฎาคม 2563
518,880.00           277,600.80          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
555,201.60            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
277,600.80            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060024 05-06-2020

1652 ค่าอุปกรณ์แสง รายการ Safe House 125,000.00           50,000.01            125,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จาํกดั 125,000.02            บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จาํกดั 50,000.01               เร่งด่วน PO2020060026 08-06-2020

1653
อุปกรณ์เชื�อมต่อ Mixer เพื�อทาํ 

muttitack ฝ่ายกาํกบังานเสียง
148,195.00           148,195.00          148,195.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 150,000.00            บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 148,195.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060027 08-06-2020

1654 กระดาษ A4 15,600.00             16,692.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 16,692.00              บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 16,692.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060029 09-06-2020

1655 จดัหาอะไหล่ Satellite Surge Protector 32,100.00             8,025.00              8,025.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิ

เคชั�น เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
8,025.00                

บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิ

เคชั�น เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
8,025.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060030 09-06-2020

1656
ค่าผุส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล  

รายการ Safe House
500,000.00           500,000.09          500,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
500,000.09            

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
500,000.09             เร่งด่วน PO2020060031 09-06-2020

1657
ผูด้าํเนินรายการตอบโจทยอ์ภิปราย 

พ.ร.ก. กูเ้งิน (กรณีจาํเป็นเร่งด่วน)
80,000.00             85,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 85,600.00              บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 85,600.00               เร่งด่วน PO2020060032 09-06-2020

1658

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผลิตรายการ

 ความจริงไม่ตาย "เปิดเรื�องใหญ่ ไทย

สู้โควิด-19.

298,890.00           298,890.00          298,890.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 298,890.00            บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 298,890.00             เร่งด่วน PO2020060033 09-06-2020

1659
เพื�อจดัแปลและทาํSubtitle รายการ

นาํส่งประกวด
21,000.00             22,470.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศศิพฒัน ์จาํกดั 22,470.00              บริษทั ศศิพฒัน ์จาํกดั 22,470.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060034 09-06-2020

1660

จดัหาอุปกรณ์เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

สาํรอง Magnetic Pick-up สถานี

กาญจนบุรี

31,600.00             6,762.40              7,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาเวน จาํกดั 7,900.00                บริษทั ดาเวน จาํกดั 6,762.40                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060035 09-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1661
Ladders Double Sided 6ft. ฝ่ายกาํกบั

งานแสง
31,993.00             31,993.00            31,993.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
32,000.02              

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
31,993.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060036 09-06-2020

1662
Matthellini Clamps ตวัหนีบไฟ - 

Center jaw 3 นิ�ว ฝ่ายกาํกบังานแสง
29,992.10             29,992.10            29,992.10       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
30,000.02              

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
29,992.10              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060037 09-06-2020

1663
Low boy ขาไฟเตี�ย - Double riser - 

steel ฝ่ายกาํกบังานแสง
49,998.96             49,998.96            49,998.96       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
50,000.03              

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
49,998.96              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060038 09-06-2020

1664

จดัหานํ�ามนัเครื�อง และอุปกรณ์

บาํรุงรักษาเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า สถานี

สระแกว้,ระยองและตราด

49,783.88             12,445.98            12,445.97       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 12,445.98              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 12,445.98              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060039 09-06-2020

1665
40" Stainless Steel Arms - W/Grip 

head ฝ่ายกาํกบังานแสง
16,991.60             16,991.60            16,991.60       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
17,500.01              

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
16,991.60              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060040 09-06-2020

1666
Quacker Clamp ตวัหนีบโฟม ฝ่าย

กาํกบังานแสง
29,981.40             29,981.40            29,981.40       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
30,000.02              

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
29,981.40              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060041 09-06-2020

1667
Beefy baby - Triple riser ฝ่ายกาํกบั

งานแสง
64,997.15             64,997.15            64,997.15       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
65,000.04              

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
64,997.15              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060042 09-06-2020

1668
Scrim white ผา้สดริม ฝ่ายกาํกบังาน

แสง
7,998.32               7,811.00              7,998.32         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 8,000.00                บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 7,811.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060044 09-06-2020

1669
Lases Distance Meter มิเตอร์วดั

ระยะทาง CP-100P
1,990.20               1,605.00              1,990.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 2,000.00                บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 1,605.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060045 09-06-2020

1670 MSR 575 /2 7H ฝ่ายกาํกบังานแสง 29,960.00             27,392.00            29,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 32,000.02              บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 27,392.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060046 09-06-2020

1671
Floppies ขนาด 48' x 48" ฝ่ายกาํกบั

งานแสง
19,998.30             18,297.00            19,998.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 20,000.03              บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 18,297.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060047 09-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1672 Single scrim black ฝ่ายกาํกบังานแสง 2,499.52               2,418.20              2,499.52         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 2,500.00                บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 2,418.20                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060048 09-06-2020

1673 Solid frame Scrims ฝ่ายกาํกบังานแสง 11,984.00             11,342.00            11,984.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 12,000.01              บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 11,342.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060049 09-06-2020

1674
สาํหรับใชง้านร่วมกบั Snapshow 

หอ้งประชุมบอร์ด/ใชง้านหอ้ง NOC
23,470.00             25,112.90            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
25,112.90              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
25,112.90              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060050 10-06-2020

1675

จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

(Notebook) ซึ� งเป็นอุปกรณ์ส่วนควบ

ของเครื�องส่งสัญญาณโทรทศัน ์Plisch

14,600.00             3,650.00              3,650.00         เฉพาะเจาะจง นายจรัญ   ไทรทอง 3,650.00                นายจรัญ   ไทรทอง 3,650.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060051 10-06-2020

1676
ค่าผูเ้ชี�ยวชาญการออกกาํลงักาย 

รายการ ข.ขยบั ไตร 1-2/63
75,000.00             75,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.วชิรา ซอห์น 75,000.00              น.ส.วชิรา ซอห์น 75,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060052 09-06-2020

1677
Diffusion / Gel flat frames  ฝ่ายกาํกบั

งานแสง
19,998.30             19,260.00            19,998.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 20,000.01              บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 19,260.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060053 10-06-2020

1678
Double Scrim black  ฝ่ายกาํกบังาน

แสง
2,499.52               2,418.20              2,499.52         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 2,500.00                บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 2,418.20                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060054 10-06-2020

1679 Floppies Cutters ฝ่ายกาํกบังานแสง 19,998.30             19,260.00            19,998.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 20,000.01              บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 19,260.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060055 10-06-2020

1680
จดัซื�ออุปกรณ์สาํนกังานฝ่ายสื�อสาร

องคก์าร
8,299.99               5,924.59              8,299.99         เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
5,924.59                

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
5,924.59                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060056 10-06-2020

1681
จดัหา IP Phone สาํหรับใชง้านสาํนกั

รายการ
36,000.00             38,520.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
38,520.00              

บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
38,520.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060057 10-06-2020

1682
เช่าอุปกรณ์ Home Studio รายการโค

วิด 19 สู้ไปดว้ยกนั พ.ค.63
12,600.00             12,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจามร ศรเพชรนรินทร์ 12,600.00              นายจามร ศรเพชรนรินทร์ 12,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060058 10-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1683
ขออนุมติัจดัหาเสื�อยดืคอกลมพร้อม

สกรีน
19,260.00             19,260.00            19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั คลิกชนันารี จาํกดั 19,260.00              บริษทั คลิกชนันารี จาํกดั 19,260.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060059 10-06-2020

1684

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (นาง สรวงมณฑ ์สิทธิ

สมาน) ไตรมาส 3/2563

30,000.00             19,260.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลิกชนันารี จาํกดั 30,000.00              บริษทั คลิกชนันารี จาํกดั 19,260.00               เร่งด่วน PO2020060059 10-06-2020

1685
หลอดฟลูออเรสเซน้ 954 55วตัต ์ฝ่าย

กาํกบังานแสง
45,000.00             44,940.00            45,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
45,000.99              

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
44,940.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060060 10-06-2020

1686
ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย ชีวิตวิถี

ใหม่  (ไตรมาส 3/2563)
3,894,800.00        3,894,800.00       3,894,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 3,894,800.00         บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 3,894,800.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060061 10-06-2020

1687 หลอด 800 วตัต ์R7s ฝ่ายกาํกบังานแสง 11,215.00             10,700.00            10,654.21       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
12,000.05              

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
10,700.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060062 10-06-2020

1688
จดัหาคอมเพรสเซอร์เครื�องปรับอากาศ

 สถานีอุบลราชธานี
54,784.00             13,696.00            13,696.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสีลม ว-ีเทค 13,696.00              หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสีลม ว-ีเทค 13,696.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060063 11-06-2020

1689
จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษา

หมอ้แปลงไฟฟ้า สถานีสุราษฎร์ธานี
12,840.00             3,210.00              3,210.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060064 11-06-2020

1690

จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษา

หมอ้แปลงไฟฟ้า ศูนยว์ิศวกรรมสุ

ราษฎร์ธานี

12,840.00             3,210.00              3,210.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060065 11-06-2020

1691
จดัจา้งบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 

สถานีชยัภูมิ
12,840.00             3,210.00              3,210.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060066 11-06-2020

1692
จดัจา้งบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 

สถานีบึงกาฬ
12,840.00             3,210.00              3,210.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060067 11-06-2020

1693
จดัหาอุปกรณ์สาํหรับงานซ่อมบาํรุง 

ศูนยว์ิศวกรรมชุมพร
22,127.60             5,531.90              5,531.90         เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 5,531.90                บริษทั แกนกลาง จาํกดั 5,531.90                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060068 11-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1694
งานซ่อมบาํรุงเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

สาํรอง สถานีแพร่
73,404.16             18,351.05            18,351.04       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 18,351.05              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 18,351.05              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060069 11-06-2020

1695
หลอด 1000 วตัต ์GX9.5 ฝ่ายกาํกบั

งานแสง
9,345.80               8,624.20              8,587.29         เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
10,000.01              

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
8,624.20                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060071 12-06-2020

1696 Fillter 251  ฝ่ายกาํกบังานแสง 14,018.70             11,556.00            11,506.54       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
15,000.01              

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
11,556.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060072 12-06-2020

1697 PAR64 CP62MFL ฝ่ายกาํกบังานแสง 7,009.44               7,010.64              6,980.64         เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
7,500.10                

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
7,010.64                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060073 12-06-2020

1698 Fillter 250 ฝ่ายกาํกบังานแสง 14,018.70             11,556.00            11,506.64       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
15,000.01              

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
11,556.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060074 12-06-2020

1699 PAR64 CP61NSP ฝ่ายกาํกบังานแสง 7,009.44               7,010.64              6,980.64         เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
7,500.10                

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
7,010.64                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060075 12-06-2020

1700
หลอด 2000 วตัต ์GY16 ฝ่ายกาํกบั

งานแสง
72,898.00             68,801.00            68,506.54       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
78,000.86              

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
68,801.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060076 12-06-2020

1701 Sky High HMI 159,997.10           159,997.10          159,997.10     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
160,000.00            

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
159,997.10            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060078 12-06-2020

1702 ฝ่ายเลขานุการผูบ้ริหาร 16,926.00             8,194.04              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
18,110.82              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
8,194.04                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060079 15-06-2020

1703
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�   

(เร่งด่วน)
48,000.00             8,194.04              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
48,000.00              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
8,194.04                 เร่งด่วน PO2020060079 15-06-2020

1704 จดัซื�อนํ�ายาระบบปรับอากาศ ชนิด R22 1,872.50               1,872.50              1,872.50         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
1,872.50                

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
1,872.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060080 15-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1705
ขออนุมติัจดัซื�อจดัจา้งงานซ่อมท่อนํ�า

หอ้งนํ�า สาธารณะ
25,680.00             25,680.00            25,680.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
25,680.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
25,680.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060081 15-06-2020

1706
ขออนุมติัจดัซื�อสายลม CONEX PU 

TUBE
3,745.00               3,745.00              3,745.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
3,745.00                

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
3,745.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060082 15-06-2020

1707 ค่าซ่อม Lens ยี�หอ้ PANASONIC 8,500.00               9,095.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
9,095.00                

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
9,095.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060083 15-06-2020

1708 จดัหา RMS Power Detector 237,540.00           58,101.00            59,385.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบสัท ์จาํกดั 59,385.00              บริษทั โกลบสัท ์จาํกดั 58,101.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060084 15-06-2020

1709 External HDD 14,500.00             15,515.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,515.00              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,515.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060085 15-06-2020

1710 สั�งซื�อหมึกพิมพ์ 32,120.00             34,368.40            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 34,368.40              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 34,368.40              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060086 15-06-2020

1711 หนงัสือรายงานประจาํปี 62 16,000.00             17,120.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อมรินทร์พริ�นติ�ง 

แอนด ์พบัลิชชิ�ง จาํกดั 

(มหาชน)

17,120.00              
บริษทั อมรินทร์พริ�นติ�ง แอนด์

 พบัลิชชิ�ง จาํกดั (มหาชน)
17,120.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060087 15-06-2020

1712
จดัหาอุปกรณ์ชุด Automatic transfer 

switch สถานีบึงกาฬ
375,772.88           93,943.23            93,943.22       เฉพาะเจาะจง

บริษทั พี ไอ เอส คอมเมอร์

เชียล จาํกดั
93,943.23              

บริษทั พี ไอ เอส คอมเมอร์

เชียล จาํกดั
93,943.23              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060088 15-06-2020

1713
งานซ่อมระบบระบายอากาศ Cooling 

Tower ตวัที� 1 จาํนวน 2 ชุด
231,762.00           230,050.00          231,762.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
231,762.00            

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
230,050.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060089 16-06-2020

1714
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

1-2/63 ออนไลน ์ชยัวณัฎ ์(เพิ�ม)
10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 10,000.00              นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060090 08-06-2020

1715

ค่าผลิตรายการภาษามือใหญ่เตม็จอ 

เพื�อคนพิการทางการไดย้นิ  (Thai PBS

 Big Sign) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

133,540.00           134,884.20          -                 เฉพาะเจาะจง
สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
142,887.80            

สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
134,884.20            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060091 02-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1716 ค่าจดัทาํฉาก รายการ Safe House 180,000.00           180,000.00          180,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แมสอพั จาํกดั 180,000.00            บริษทั แมสอพั จาํกดั 180,000.00             เร่งด่วน PO2020060094 03-06-2020

1717
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ Safe

 House
270,000.00           120,000.07          270,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็อีทีวี จาํกดั 270,000.16            บริษทั เอม็อีทีวี จาํกดั 120,000.07            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060095 12-06-2020

1718 ฝ่ายเลขานุการผูบ้ริหาร 16,926.00             7,062.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
18,110.82              

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
7,062.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060096 16-06-2020

1719 สั�งกระดาษ A4 1,950.00               2,086.50              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 2,086.50                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 2,086.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060097 16-06-2020

1720 สั�งถ่าน AA 1,200.00               1,020.03              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,284.00                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,020.03                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060098 16-06-2020

1721
จดัจา้งติดตั�ง ระบบ Network หอ้ง

สร้างสรรคเ์นื�อหา
66,768.00             66,768.00            66,768.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
66,768.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
66,768.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060099 16-06-2020

1722 ค่าวสัดุสิ�นเปลือง 4,560.00               4,084.43              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
4,879.20                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
4,084.43                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060100 16-06-2020

1723

ต่ออายกุารเช่า Computer สาํหรับใช้

งาน จาํนวน 10 เครื�อง ระยะเวลา 1 

เดือน

77,500.00             82,925.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
82,925.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
82,925.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060102 16-06-2020

1724

ต่ออายกุารเช่า Computer สาํหรับใช้

งาน จาํนวน 20 เครื�อง ระยะเวลา 1 

เดือน

165,850.00           165,850.00          165,850.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
165,850.00            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
165,850.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060103 16-06-2020

1725

งานบริการทาํความสะอาด ดูแล

บาํรุงรักษาสภาพแวดลอ้มทางภูมิทศัน์

 สาํนกังานใหญ่ ส.ส.ท.

573,000.00           526,440.00          573,000.00     ประกาศเชิญชวน
บริษทั พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส

 จาํกดั
573,000.00            

บริษทั พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส 

จาํกดั
526,440.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060104 16-06-2020

1726
ขออนุมติัจดัซื�อ อะไหล่งานระบบ 

ไฟฟ้า (อุปกรณ์เพาเวอร์ปลั�ก)
31,463.35             31,463.35            31,463.35       เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี พร้อมท ์เทรดดิ�ง 

แอนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั
31,463.35              

บริษทั บี พร้อมท ์เทรดดิ�ง 

แอนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั
31,463.35              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060105 16-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1727
เอกสารอนุมติัขออนุมติัจดัจา้งเปลื�ยน

เครื�องปรับอากาศ ป้อม รปภ ดา้นหนา้
23,219.00             23,219.00            23,219.00       เฉพาะเจาะจง

ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
23,219.00              

ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
23,219.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060106 16-06-2020

1728
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

2/2563
10,000,000.00      9,076,923.57       ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีซีบีเอน็ จาํกดั 10,000,000.54       บริษทั ทีซีบีเอน็ จาํกดั 9,076,923.57         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060107 15-06-2020

1729
ค่าผลิตรายการ ภาษาไทย (ชื�อมีการ

เปลี�ยนแปลง) ไตรมาส 2/2563
1,950,000.00        1,462,500.01       1,950,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 1,950,000.01         บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 1,462,500.01          เร่งด่วน PO2020060108 15-06-2020

1730
ค่าผลิตรายการ สังคม สนุกคิด ไตร

มาส 2/2563
1,939,401.75        1,641,032.25       1,939,401.75  เฉพาะเจาะจง บริษทั พั�น อพั จาํกดั 1,939,401.75         บริษทั พั�น อพั จาํกดั 1,641,032.25         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060109 15-06-2020

1731
ค่าผลิตรายการ VOCAB KING ไตร

มาส 2/2563
1,850,030.00        1,565,410.00       1,850,030.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 1,850,030.00         บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 1,565,410.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060110 15-06-2020

1732
ค่าผลิตรายการ คิดวิทย ์ไตรมาส 

2/2563
1,947,052.25        1,647,505.75       1,947,052.25  เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
1,947,052.25         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
1,647,505.75         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060111 16-06-2020

1733
ค่าผลิตรายการ เชา้ชวนคิด กบันกั

วิทยน์อ้ย ไตรมาส 2/2563
596,739.00           367,224.00          596,739.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
596,739.00            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
367,224.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060112 15-06-2020

1734 ค่าผลิตรายการ เชา้นี� กินอะไรดีนะ 959,790.00           735,992.33          959,790.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 959,790.00            บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 735,992.33            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060113 15-06-2020

1735
ค่าผลิตรายการ สนุก สะกด ไตรมาส 

2/2563
1,057,160.00        813,200.00          1,057,160.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 1,057,160.00         บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 813,200.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060114 15-06-2020

1736
ค่าผลิตรายการ คิดคณิต ไตรมาส 

2/2563
1,808,300.00        1,530,100.00       1,808,300.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 1,808,300.00         บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 1,530,100.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060115 02-06-2020

1737

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 2/2563 รายการหอ้งเรียน

ฟ้ากว้

13,000.00             9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 13,000.00              น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 9,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060116 16-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1738
จดัจา้งบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 

สถานีอุดรธานี
50,194.12             12,548.53            12,548.53       เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12,548.53              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12,548.53              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060117 16-06-2020

1739
ค่าเเพทย ์ยา เวชภฑัณ์ คลินิก ส.ส.ท. 

เดือนพฤษภาคม 2563
523,033.50           523,033.50          523,033.50     เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
523,033.50            

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
523,033.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060118 16-06-2020

1740
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย วรเชษฐ ์ดวงมาเกิด 1,300,000.00         นาย วรเชษฐ ์ดวงมาเกิด 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060119 16-06-2020

1741 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย ์ตอพล 600,000.00            นาย ประวิทย ์ตอพล 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060122 16-06-2020

1742 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย ์ตอพล 600,000.00            นาย ประวิทย ์ตอพล 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060123 16-06-2020

1743 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชยั จนัทร์ตา 600,000.00            นายเฉลิมชยั จนัทร์ตา 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060124 16-06-2020

1744 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สันติ ศรีมนัตะ 600,000.00            นาย สันติ ศรีมนัตะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060125 15-06-2020

1745 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สันติ ศรีมนัตะ 600,000.00            นาย สันติ ศรีมนัตะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060126 15-06-2020

1746 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สันติ ศรีมนัตะ 600,000.00            นาย สันติ ศรีมนัตะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060127 15-06-2020

1747 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 800,000.00            นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060128 04-06-2020

1748 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ศกัษณ์รินทร์  ไชยฤกษ์ 800,000.00            นาย ศกัษณ์รินทร์  ไชยฤกษ์ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060129 04-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1749 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 800,000.00            นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060130 04-06-2020

1750
จดัจา้งงานซ่อมระบบ Fire Alerm 

(Trouble No Answer)
5,671.00               5,671.00              5,671.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั (มหาชน)
5,671.00                

บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั (มหาชน)
5,671.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060131 17-06-2020

1751
ค่าติดตั�งรื� อถอนโครงสร้างแสงไฟ 

ถทส.Takraw Super Match
157,500.00           168,525.00          -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 168,525.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 168,525.00             เร่งด่วน PO2020060132 09-06-2020

1752 ผลิตและตดัต่องานสื�อสารองคก์ร 50,000.00             50,000.00            50,000.00       เฉพาะเจาะจง นายมณฑล อยูสู่งเนิน 50,000.00              นายมณฑล อยูสู่งเนิน 50,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060133 02-06-2020

1753
จา้งปลิตและตดัต่อ VTR บทบาทสื�อ

สาธารณะ
30,000.00             30,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 30,000.00              นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060134 02-06-2020

1754 ซ่อมรถDSNGทะเบียน  93-9339 69,496.50             67,356.50            69,496.50       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 69,496.50              ย ูมอเตอร์ 67,356.50              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060135 17-06-2020

1755
ขออนุมติัใชง้บจดัหารายการ  รายการ

 ความจริงไม่ตาย
4,782,240.00        298,890.00          4,782,240.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 4,782,240.02         บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 298,890.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060136 15-06-2020

1756 ซ่อมรถDSNGทะเบียน 50-7541 60,337.30             58,732.30            60,337.30       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 60,337.30              ย ูมอเตอร์ 58,732.30              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060137 17-06-2020

1757
จดัจา้งรื�อถอนสายอากาศและสายนาํ

สัญญาณที�สถานีส่งสัญญาณลาํปาง
1,800,000.00        445,000.00          450,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยาม เทเลคอม ซีที

เอก็ซ์ จาํกดั
450,000.00            

บริษทั สยาม เทเลคอม ซีที

เอก็ซ์ จาํกดั
445,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060138 17-06-2020

1758
งานรื�อถอนสายอากาศและสายนาํ

สัญญาณ ที� สถานีส่งสัญญาณยะลา
1,800,000.00        445,000.00          450,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยาม เทเลคอม ซีที

เอก็ซ์ จาํกดั
450,000.00            

บริษทั สยาม เทเลคอม ซีที

เอก็ซ์ จาํกดั
445,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060139 17-06-2020

1759
จดัจา้งปรับปรุงสถานีที� สถานี

นครราชสีมา
20,000.00             5,000.00              5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางบุญชู โปร่งจนัทึก 5,000.00                นางบุญชู โปร่งจนัทึก 5,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060140 17-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1760
ขออนุมติัจดัจา้งงานป้องกนัการรั�วซึม

เขา้สู่อาคาร
299,600.00           299,600.00          299,600.00     เฉพาะเจาะจง นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 299,600.00            นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 299,600.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060141 17-06-2020

1761
อนุมติัการจา้งงานเพื�อลา้งถงัเกบ็

นํ�าประปา ในสาํนกังาน TPBS
64,521.00             64,521.00            64,521.00       เฉพาะเจาะจง การประปานครหลวง 64,521.00              การประปานครหลวง 64,521.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060142 17-06-2020

1762 กระดาษจดหมาย / ซองจดหมาย 2,854.00               2,795.51              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,053.78                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
2,795.51                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060143 17-06-2020

1763
จดัหาบอร์ดสาํหรับซ่อมอุปกรณ์ระบบ

 Monitoring & Control
173,254.40           43,313.60            43,313.60       เฉพาะเจาะจง

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
43,313.60              

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
43,313.60              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060144 17-06-2020

1764

จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสระแกว้ ไตรมาส 3 (ก.ค. - 

ก.ย. 63)

30,720.00             7,680.00              7,680.00         เฉพาะเจาะจง นางวรรณี วงษดี์ 7,680.00                นางวรรณี วงษดี์ 7,680.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060145 17-06-2020

1765 ค่าบริการดาตา้เซฟเดือนมิถุนายน 2563 1,974.15               1,974.15              1,974.15         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 1,974.15                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 1,974.15                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060147 18-06-2020

1766
เช่าเครื�องถ่ายเอกสารโตชิบา จาํนวน 4

 เครื�อง  เดือนเมษายน 63
1,961.20               1,961.20              1,961.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ เอม็ เอ กรุ๊ป จาํกดั 1,961.20                บริษทั เอฟ เอม็ เอ กรุ๊ป จาํกดั 1,961.20                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060148 18-06-2020

1767 ป้ายเสาอาคารA /warp ลิฟทโ์ดยสาร 71,904.00             71,904.00            71,904.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดบับลิว.โอ.เอ.แอด๊

เว่อร์ไทซิ้�ง  จาํกดั
71,904.00              

บริษทั ดบับลิว.โอ.เอ.แอด๊

เว่อร์ไทซิ้�ง  จาํกดั
71,904.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060149 18-06-2020

1768

ค่ากิจกรรม “ตะลุยตามรอย Kid 

Rangers ตอนพลงัลึกลบั” วนัที� 14 

มิ.ย.2563

100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
100,000.00            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060150 11-06-2020

1769

จา้งเหมาทาํความสะอาด ศูนย์

วิศวกรรมสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 3 

(ก.ค.-ก.ย.63)

38,400.00             9,600.00              9,600.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ยเุพญ็ มุกดา 9,600.00                น.ส.ยเุพญ็ มุกดา 9,600.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060151 18-06-2020

1770

จดัจา้งเหมาทาํความสะอาด ศูนย์

วิศวกรรมสุโขทยั ไตรมาส 3 (ก.ค.-

ก.ย.63)

30,720.00             7,680.00              7,680.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. พาฝัน บวับึง 7,680.00                น.ส. พาฝัน บวับึง 7,680.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060152 18-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1771
จา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมแพร่
33,280.00             8,320.00              8,320.00         เฉพาะเจาะจง นางรัตนา แพรศิลป์ 8,320.00                นางรัตนา แพรศิลป์ 8,320.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060153 18-06-2020

1772

จดัจา้งเหมาทาํความสะอาด ศูนย์

วิศวกรรมสุรินทร์ ไตรมาส 3 (ก.ค.-

ก.ย.63)

51,200.00             12,800.00            12,800.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉนัทนา สมสอาด 12,800.00              น.ส. ฉนัทนา สมสอาด 12,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060154 18-06-2020

1773

จา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมอุบลราชธานี ไตรมาส 3 

(ก.ค.-ก.ย.63)

33,280.00             8,320.00              8,320.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. สมบูรณ์ ประทีปทอง 8,320.00                น.ส. สมบูรณ์ ประทีปทอง 8,320.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060155 18-06-2020

1774

โครงการจดัหาทดแทนอุปกรณ์

เครือข่ายในอาคารและระบบเครือข่าย

ไร้สาย

36,420,000.00      35,799,953.00     ########### ประกาศเชิญชวน บริษทั เน็กซ์เทค เอเชีย จาํกดั 36,420,000.00       บริษทั เน็กซ์เทค เอเชีย จาํกดั 35,799,953.00       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060156 18-06-2020

1775
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ Safe

 House
270,000.00           150,000.09          270,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็อีทีวี จาํกดั 270,000.16            บริษทั เอม็อีทีวี จาํกดั 150,000.09            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060157 12-06-2020

1776
จดัจา้งทาํฐานจานดาวเทียม สถานีชุม

พวง
212,000.00           53,000.00            53,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเสถียร สุขประโคน 53,000.00              นายเสถียร สุขประโคน 53,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060158 18-06-2020

1777 ค่าจา้งทาํความสะอาดอาคาร 122,493.60           122,493.60          122,493.60     เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีภพ กรุ๊ป จาํกดั 122,493.60            บริษทั ธีภพ กรุ๊ป จาํกดั 122,493.60            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060159 18-06-2020

1778
ค่าเช่าใชร้ะบบ Video Sharing 

(Grabyo) สาํหรับ ALTV
620,628.84           15,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง Grabyo Pte Ltd 620,628.84            Grabyo Pte Ltd 15,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060163 18-06-2020

1779

เช่าใชบ้ริการระบบ Live Streaming 

Transcodersจาํนวน 1 Channel 

สาํหรับโครงการ ALTV

96,240.00             96,240.04            96,240.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
96,240.04              

บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
96,240.04              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060165 19-06-2020

1780
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        15,250.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 5,660,800.00         นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 15,250.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060166 19-06-2020

1781
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        15,250.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 5,660,800.00         คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 15,250.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060167 19-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1782 ค่าผูด้าํเนินรายการ Safe House 74,766.40             40,000.02            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 80,000.05              บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 40,000.02              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060168 19-06-2020

1783
เพื�อผลิตของที�ระลึกเพื�อใชใ้น

กิจกรรมต่างๆ ประจาํปี 2563
139,100.00           117,700.00          139,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สเพียร์มาสเตอร์ จาํกดั 117,700.00            บริษทั สเพียร์มาสเตอร์ จาํกดั 117,700.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060169 19-06-2020

1784 ค่าผูด้าํเนินรายการ Safe House 80,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.นลิน โฮเลอร์ 80,000.00              น.ส.นลิน โฮเลอร์ 40,000.00               เร่งด่วน PO2020060170 19-06-2020

1785

ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต์

 Outsource 16 คน (เดือน มิถุนายน 

2563)

288,000.00           308,160.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
308,160.00            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
308,160.00             เร่งด่วน PO2020060171 19-06-2020

1786
ค่าผูด้าํเนินรายการ เดก็จอมพลงั ไตร

มาส 3/2563
90,000.00             90,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.รสสุคนธ์ ซนัจวน 90,000.00              น.ส.รสสุคนธ์ ซนัจวน 90,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060172 18-06-2020

1787
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ 

อารักษ ์Around
60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นางสาว ประภาวดี สมุทร

สารัญ
60,000.00              นางสาว ประภาวดี สมุทรสารัญ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060173 18-06-2020

1788
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ ยอด

คนมหางาน
30,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย กอ้งเกียรติ กริสกรี 30,000.00              นาย กอ้งเกียรติ กริสกรี 20,000.00               เร่งด่วน PO2020060174 18-06-2020

1789
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม  รายการ ยอด

คนมหางาน
30,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางดารณี  เนียมนิ�ม 30,000.00              นางดารณี  เนียมนิ�ม 20,000.00               เร่งด่วน PO2020060175 18-06-2020

1790
ค่าไตเติ�ลรายการ คิดคลบั ไตรมาส 

3-4/2563
30,000.00             32,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 32,100.00              บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 32,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060176 19-06-2020

1791
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย  รายการ 

 ยอดคนมหางาน
22,500.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายณฐัวฒัน ์แป้นวงศ์ 22,500.00              นายณฐัวฒัน ์แป้นวงศ์ 15,000.00               เร่งด่วน PO2020060177 18-06-2020

1792
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ ยอดคน

มหางาน
124,000.00           70,000.00            124,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ฐิติมา พรหมใจรักษ์ 120,000.00            นางสาว ฐิติมา พรหมใจรักษ์ 70,000.00               เร่งด่วน PO2020060180 18-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1793
บริการ Social Engagement Tool & 

Report Analysis On Thai PBS
802,500.00           802,500.00          802,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพิวเตอร์โลจี จาํกดั 802,500.00            บริษทั คอมพิวเตอร์โลจี จาํกดั 802,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060181 19-06-2020

1794
เพื�อผลิตของที�ระลึกเพื�อใชใ้น

กิจกรรมต่างๆ ประจาํปี 2563
262,150.00           256,800.00          262,150.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั กิฟตแ์มนูแฟคตอรี�  

จาํกดั
256,800.00            

บริษทั กิฟตแ์มนูแฟคตอรี�  

จาํกดั
256,800.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060182 19-06-2020

1795
ค่าบริการอื�น-ค่าล่วงเวลา พขร.

Outsource เดือน ม.ค. 63
18,340.00             19,623.80            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
19,623.80              

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
19,623.80              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060183 19-06-2020

1796
ค่าบริการอื�น-ค่าล่วงเวลา พขร.

Outsource เดือน ก.พ. 63
18,400.00             19,688.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
19,688.00              

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
19,688.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060184 19-06-2020

1797
ค่าบริการอื�น-ค่าล่วงเวลา พขร.

Outsource เดือน มี.ค. 63
13,470.00             14,198.90            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
14,412.90              

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
14,198.90              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060185 19-06-2020

1798
ค่าบริการอื�น-ค่าล่วงเวลา พขร.

Outsource เดือน เม.ย. 63
9,070.00               9,704.90              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ 

(1978) จาํกดั
9,704.90                

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ (1978)

 จาํกดั
9,704.90                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060186 19-06-2020

1799

ค่าบริการเกบ็ขอ้มูลสถิติ วิเคราะห์

และจดัทาํรายงาน (Cleansing Data 

and Separate Category Service)

224,700.00           224,700.00          224,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทัพีพีพีเอน็จิเนียริ�ง

แอนดซ์พัพลายดี จาํกดั
224,700.00            

บริษทัพีพีพีเอน็จิเนียริ�งแอนด์

ซพัพลายดี จาํกดั
224,700.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060187 22-06-2020

1800
จดัหา Internet สาํหรับใชง้านศูนยสื์�อ

สาธารณะเพื�อเดก็และครอบครัว
297,660.00           295,320.00          297,660.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิมโฟนี� คอมมูนิเคชั�น

 จาํกดั(มหาชน)
295,320.00            

บริษทั ซิมโฟนี� คอมมูนิเคชั�น 

จาํกดั(มหาชน)
295,320.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060188 22-06-2020

1801
ค่าผูค้วบคุมและพฒันาบทละคร

โทรทศัน ์ บุษบาลุยไฟ
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย เอก เอี�ยมชื�น 100,000.00            นาย เอก เอี�ยมชื�น 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060189 19-06-2020

1802

คาใชบรการสงอานวยความสะดวก 

จาํนวน 4 สถานี ของกรม

ประชาสัมพนัธ์ ประจาํเดือน เมษายน 

2563

228,816.00           61,208.28            -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060190 22-06-2020

1803
ค่าผูค้วบคุมและพฒันาบทละคร

โทรทศัน ์ บุษบาลุยไฟ
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย บณัฑิต ลิ�วชยัชาญ 100,000.00            นาย บณัฑิต ลิ�วชยัชาญ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060191 19-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1804
ค่าผูค้วบคุมและพฒันาบทละคร

โทรทศัน ์ บุษบาลุยไฟ
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ประภสัสร์ ชูวิเชียร 100,000.00            นาย ประภสัสร์ ชูวิเชียร 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060192 19-06-2020

1805
ค่าผูค้วบคุมและพฒันาบทละคร

โทรทศัน ์ บุษบาลุยไฟ
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นางรัศมี เผา่เหลืองทอง 100,000.00            นางรัศมี เผา่เหลืองทอง 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060193 19-06-2020

1806
ค่าผูค้วบคุมและพฒันาบทละคร

โทรทศัน ์ บุษบาลุยไฟ
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ศุลีพร ปฐมนุพงศ์ 100,000.00            นางสาว ศุลีพร ปฐมนุพงศ์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060194 19-06-2020

1807
ค่าพิธีกรถ่ายทอดสด Takraw Super 

Match by ThaiPBS
8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060195 10-06-2020

1808
ค่าพิธีกรถ่ายทอดสด Takraw Super 

Match by ThaiPBS
8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060196 10-06-2020

1809
ซื�อเครื�องสลบัสัญญาณ และสาย 

HDMI
27,659.50             27,659.50            27,659.50       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
27,659.50              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
27,659.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060197 22-06-2020

1810
ค่าพิธีกรถ่ายทอดสด Takraw Super 

Match by ThaiPBS
8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 8,000.00                นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 8,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060198 10-06-2020

1811
ค่าติดตั�งรื� อถอนโครงสร้างแสงไฟ 

ถทส.Takraw Super Match
52,500.00             56,175.00            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 56,175.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 56,175.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060199 10-06-2020

1812 ค่าผูด้าํเนินรายการ  ยอดคนมหางาน 225,000.00           150,000.00          225,000.00     เฉพาะเจาะจง บุญสมิทธิ�  พุกกะณะสุต 225,000.00            บุญสมิทธิ�  พุกกะณะสุต 150,000.00             เร่งด่วน PO2020060200 19-06-2020

1813 ค่าผูด้าํเนินรายการ ยอดคนมหางาน 160,000.00           100,000.01          160,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮายโชว ์จาํกดั 160,000.01            บริษทั ฮายโชว ์จาํกดั 100,000.01            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060201 19-06-2020

1814
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละเขียนบท รายการ 

ยอดคนมหางาน
240,000.00           140,000.00          240,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ชิงชยั ถนอมชาติ 240,000.00            นาย ชิงชยั ถนอมชาติ 140,000.00             เร่งด่วน PO2020060202 19-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1815
ค่าผลิตรายการ หมอ้ขา้วหมอ้แกง 

ไตรมาส 3-4/2563
5,291,150.00        5,291,150.00       5,291,150.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
5,291,150.00         

บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
5,291,150.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060203 22-06-2020

1816
ค่าผูค้วบคุมการผลิต รายการ ยอดคน

มหางาน
300,000.00           200,000.00          300,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย เฉลิมพล บุนนาค 300,000.00            นาย เฉลิมพล บุนนาค 200,000.00             เร่งด่วน PO2020060204 19-06-2020

1817

ค่าของที�ระลึก-เจลลา้งมือ สาํหรับเดก็

 สาํหรับใชจ้ดักิจกรรมร่วมสนุกใน

รายการวนัใหม่ไทยพีบีเอสคิดส์

72,500.00             77,575.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 77,575.00              บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 77,575.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060205 22-06-2020

1818 ฝ่ายเลขานุการผูบ้ริหาร 7,800.00               8,346.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 8,346.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 8,346.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060206 23-06-2020

1819

โครงการพฒันากรอบสมรรถนะดา้น

ดิจิทลั (Digital Competency) สาํหรับ

พนกังานไทยพีบีเอส

1,070,000.00        990,000.00          1,070,000.00  ประกาศเชิญชวน บริษทั ไทม ์คอนซลัติ�ง จาํกดั 1,070,000.00         บริษทั ไทม ์คอนซลัติ�ง จาํกดั 990,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060207 23-06-2020

1820
ค่าพิธีกรถ่ายทอดสด Takraw Super 

Match by ThaiPBS
24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 24,000.00              น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 24,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060210 10-06-2020

1821
ค่าพิธีกรถ่ายทอดสด Takraw Super 

Match by ThaiPBS
24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 24,000.00              นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 24,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060211 10-06-2020

1822
ค่าพิธีกรถ่ายทอดสด Takraw Super 

Match by ThaiPBS
24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 24,000.00              นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 24,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060212 10-06-2020

1823
ค่าผลิตรายการ Game Caster เล่นให้

เดก็มนัส์ดู
2,247,000.00        24,000.00            2,247,000.00  เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 2,247,000.12         นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 24,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060212 10-06-2020

1824
จา้งพิธีกรงานสัมมนาการออกแบบ

สถาปัตย ์เพื�อรับมือโลกร้อน
8,000.00               8,000.00              8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางภคันนัท ์ธนาศรม 8,000.00                นางภคันนัท ์ธนาศรม 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020060213 23-06-2020

1825

ขออนุมติัจดัหาBackdrop งานTown 

Hall Meeting “ALTV กบัทิศทางสื�อ

ยคุ New Normal”

75,000.00             75,000.00            75,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนฤบดินทร์ โพธะ 75,000.00              นายนฤบดินทร์ โพธะ 75,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060214 23-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1826
เพื�อผลิตหนา้กากผา้โครงการ Creative

 Learning Space ภูมิภาค
45,500.00             48,685.00            -                 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริขวญั เทเลชอ็ป 48,685.00              ร้านศิริขวญั เทเลชอ็ป 48,685.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060215 24-06-2020

1827
จดัหาวสัดุอะไหล่เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

ส.ชุมพร , ส.ระนอง , ส.ทบัสะแก
72,222.88             18,055.72            18,055.72       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 18,055.72              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 18,055.72              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060217 24-06-2020

1828 สาย mic shure ฝ่ายกาํกบังานเสียง 98,440.00             98,440.00            98,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 100,000.06            บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 98,440.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060218 24-06-2020

1829 เครื�องบนัทึกเสียง ฝ่ายกาํกบังานเสียง 19,902.00             19,902.00            19,902.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 20,000.00              บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 19,902.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060219 24-06-2020

1830 Stand mic แบบบูม ฝ่ายกาํกบังานเสียง 21,186.00             21,186.00            21,186.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 22,200.04              บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 21,186.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060220 24-06-2020

1831
Microphone กา้นยาว แบบใชข้า mic 

จบั ฝ่ายกาํกบังานเสียง
27,820.00             27,820.00            27,820.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 28,000.00              บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 27,820.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060221 24-06-2020

1832 หวั XLR ตวัผู ้ฝ่ายกาํกบังานเสียง 7,944.00               7,222.50              7,222.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 8,500.08                บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 7,222.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060222 24-06-2020

1833 หวั XLR ตวัเมีย ฝ่ายกาํกบังานเสียง 8,878.50               8,292.50              8,292.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 9,500.00                บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 8,292.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060223 24-06-2020

1834
ขออนุมติัใหซื้�อวสัดุอุปกรณ์ระบบ

วิศวกรรมระบบไฟฟ้า
57,780.00             57,780.00            57,780.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 57,780.00              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 57,780.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060224 24-06-2020

1835
ชุดไฟ LED ชุดถ่ายทาํนอกสถานที� 

ฝ่ายกาํกบังานแสง
939,995.00           930,000.00          939,995.00     ประกาศเชิญชวน

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
940,000.01            

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
930,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060225 24-06-2020

1836 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           11,400.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 587,700.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 11,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060226 01-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1837
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที�  รายการ  

Brain Strom
325,000.00           200,000.03          325,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั โมชนัวิลล ์(ไทย

แลนด)์ จาํกดั
325,000.06            

บริษทั โมชนัวิลล ์(ไทยแลนด)์

 จาํกดั
200,000.03            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060227 22-06-2020

1838 ซื�อพื�นที�ประชาสัมพนัธ์ ALTV 6,265,117.50        4,997,970.00       6,265,117.50  ประกาศเชิญชวน
บริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกดั 

(มหาชน)
5,000,000.00         

บริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกดั 

(มหาชน)
4,997,970.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060228 24-06-2020

1839 เพื�อทาํประกนัภยัทรัพยสิ์น ส.ส.ท. 4,946,783.00        5,172,411.03       -                 คดัเลือก
บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)
5,293,057.81         

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)
5,172,411.03         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060229 24-06-2020

1840

ตออายกุารใชงานอนเทอรเนต ณ 

อาคารสาํนกังานใหญ่ ส.ส.ท. 

ทดแทนของเดิมที�หมดสัญญา 

ระยะเวลา 1 เดือน

120,803.00           120,803.00          120,803.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
120,803.00            

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
120,803.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060231 24-06-2020

1841

ตออายกุารใชงานอนเทอรเนต ณ 

อาคารสาํนกังานใหญ่ ส.ส.ท. 

ทดแทนของเดิมที�หมดสัญญา 

ระยะเวลา 3 เดือน

362,409.00           362,409.00          362,409.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
362,409.00            

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
362,409.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060232 24-06-2020

1842
จดัหาสาย Lowloss และหวั N-Type 

Male
20,116.00             5,029.00              5,029.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิ

เคชั�น เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
5,029.00                

บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิ

เคชั�น เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
5,029.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060233 24-06-2020

1843

จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษา

หมอ้แปลงไฟฟ้า สถานี

นครศรีธรรมราช

30,364.88             7,591.22              7,591.22         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,591.22                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,591.22                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060234 24-06-2020

1844
ขออนุมติัใชง้บจดัหารายการ  รายการ

 ความจริงไม่ตาย
4,782,240.00        4,483,350.02       4,782,240.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 4,782,240.02         บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 4,483,350.02         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060235 18-06-2020

1845

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต 

รายการ ฟังเสียงประเทศไทย จาํนวน 

27 ตอน

5,400,000.00        5,400,000.06       5,400,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ดี มีเดีย จาํกดั 5,400,000.06         บริษทั เอม็ดี มีเดีย จาํกดั 5,400,000.06         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060236 19-06-2020

1846
Row พร้อมสาย xlr 100m. ฝ่ายกาํกบั

งานเสียง
129,470.00           129,470.00          129,470.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 130,000.08            บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 129,470.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060237 24-06-2020

1847 สาย mic sony ฝ่ายกาํกบังานเสียง 128,972.00           115,560.00          115,560.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 138,000.04            บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 115,560.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060238 24-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1848
พิธีกรรายการสถานีประชาชน #ไตร

มาส 3+4/2563
1,230,000.00        1,230,000.74       1,230,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค แมส จาํกดั 1,230,000.74         บริษทั โอเค แมส จาํกดั 1,230,000.74         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060239 25-06-2020

1849
พิธีกรรายการร้องทุกขล์งป้ายนี�  # 

ไตรมาส 3+4/2563
528,000.00           528,000.00          528,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 528,000.00            น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 528,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060240 25-06-2020

1850

หนงัสือ (ขมุทรัพยห์นงัสือ เล่น

เพื�อให)้ รายการทา้ใหอ้่าน ไตรมาส 

2-3/2563

200,000.00           200,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นานมีบุ๊คส์ จาํกดั 200,000.00            บริษทั นานมีบุ๊คส์ จาํกดั 200,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060241 25-06-2020

1851
ค่าจา้งผูผู้ผ้ลิตสารคดีโครงการสื�อศิลป์

 Special : COVID – 19
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย เชวง  ไชยวรรณ 100,000.00            นาย เชวง  ไชยวรรณ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060242 25-06-2020

1852 ค่าจดัทาํฉาก รายการ ยอดคนมหางาน 200,000.00           190,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนิคม ยะรินทร์ 200,000.00            นายนิคม ยะรินทร์ 190,000.00             เร่งด่วน PO2020060243 25-06-2020

1853

ค่าจา้งผูผ้ลิตสารคดีผูผ้ลิตสารคดี

โครงการสื�อศิลป์ Special : COVID - 

19

100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง ณฐัธญั กรุงศรี 100,000.00            ณฐัธญั กรุงศรี 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060244 25-06-2020

1854
ค่าจา้งผูผ้ลิตสารคดีโครงการสื�อศิลป์ 

Special : COVID-19
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายจามร ศรเพชรนรินทร์ 100,000.00            นายจามร ศรเพชรนรินทร์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060245 25-06-2020

1855
ค่าจา้งผูผ้ลิตสารคดีโครงการสื�อศิลป์ 

Special : COVID - 19
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธีรนนัท ์ ขนัตี 100,000.00            นาย ธีรนนัท ์ ขนัตี 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060246 25-06-2020

1856
ค่าจา้งผูผ้ลิตสารคดีโครงการสื�อศิลป์ 

Special : COVID - 19
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว พริมริน พวัรัตน์ 100,000.00            นางสาว พริมริน พวัรัตน์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060247 25-06-2020

1857

ขออนุมติัจดัซื�อแบตเตอรี�แหง้ และ

Battery Charger สาํหรับรถกระเชา้

ไฟฟ้า

12,144.50             12,144.50            12,144.50       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
12,144.50              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
12,144.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060248 25-06-2020

1858

ตออายกุารใชงานอนเทอรเนตณ

อาคารสาํนกังานใหญ่ ส.ส.ท. เพื�อ

ทดแทนของเดิมที�หมดสัญญา 

ระยะเวลา 3 เดือน

358,475.01           358,475.01          358,475.01     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จาํกดั
358,475.02            

บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

 จาํกดั
358,475.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060249 25-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1859
ขออนุมติัจดัซื�อจดัจา้งซ่อมตูก้ดนํ�าดื�ม

 หอ้งผูช่้วยช่างภาพ
5,992.00               5,992.00              5,992.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
5,992.00                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
5,992.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060250 25-06-2020

1860
ค่าจา้งผูผ้ลิตสารคดีโครงการ สื�อศิลป์ 

Special : COVID - 19
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายวาริช หนูช่วย 100,000.00            นายวาริช หนูช่วย 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060251 25-06-2020

1861 จดัซื�อลูกลอยตูน้ํ� าดื�ม 2,354.00               2,354.00              2,354.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
2,354.00                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
2,354.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060252 25-06-2020

1862
ค่าจา้งผูผ้ลิตสารคดีโครงการ สื�อศิลป์ 

Special : COVID - 19
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย พฒันะ  จิรวงศ์ 100,000.00            นาย พฒันะ  จิรวงศ์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060253 25-06-2020

1863
ค่าจา้งผูผ้ลิตสารคดีโครงการ สื�อศิลป์ 

Special : COVID - 19
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 100,000.00            นายรุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060254 25-06-2020

1864
ค่าจา้งผูผ้ลิตสารคดีโครงการ สื�อศิลป์ 

Special : COVID - 19
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย อุรุพงศ ์ รักษาสัตย์ 100,000.00            นาย อุรุพงศ ์ รักษาสัตย์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060255 25-06-2020

1865
ค่าจา้งผูผ้ลิตสารคดีโครงการ สื�อศิลป์ 

Special : COVID - 19
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายเอกพงษ ์สราญเศรษฐ์ 100,000.00            นายเอกพงษ ์สราญเศรษฐ์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060256 25-06-2020

1866
ซื�อพื�นที�สื�อประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซด ์

sanook.com
50,000.00             50,000.00            50,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เทนเซ็นต ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
50,000.00              

บริษทั เทนเซ็นต ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060257 25-06-2020

1867

ค่าบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (บ.ครีเอทีฟ บีน สตูดิโอ

 จก.) ไตรมาส 3/2563

50,000.00             53,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ครีเอทีฟ บีน สตูดิโอ 

จาํกดั
53,500.00              

บริษทั ครีเอทีฟ บีน สตูดิโอ 

จาํกดั
53,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060258 23-06-2020

1868

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (นาง เสาวภา พรจินดา

รักษ)์ ไตรมาส 3/2563

50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 50,000.00              นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 50,000.00               เร่งด่วน PO2020060260 23-06-2020

1869
ค่าซื�อลิขสิทธิ� สารคดี ชุด Backyard 

Science - Series 3
651,428.96           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 651,428.96            นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 50,000.00               เร่งด่วน PO2020060260 23-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1870 พนกังานลา้งจาน 32,400.00             32,400.00            32,400.00       เฉพาะเจาะจง นาย บุญธรรม พงษเ์จริญ 32,400.00              นาย บุญธรรม พงษเ์จริญ 32,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060261 25-06-2020

1871

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (น.ส.เมริษา ยอด

มณฑป) ไตรมาส 3/2563

15,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 15,000.00              น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 15,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060262 23-06-2020

1872 พนกังานลา้งจาน 32,400.00             32,400.00            32,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 32,400.00              นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 32,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060263 25-06-2020

1873

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (นาย วรวุฒิ เชย

ประเสริฐ) ไตรมาส 3/2563

50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย วรวุฒิ เชยประเสริฐ 50,000.00              นาย วรวุฒิ เชยประเสริฐ 50,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060264 23-06-2020

1874 พนกังานลา้งจาน 32,400.00             32,400.00            32,400.00       เฉพาะเจาะจง นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 32,400.00              นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 32,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060265 25-06-2020

1875 งานซ่อมมอเตอร์ 5.5 KW 17,120.00             17,120.00            17,120.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
17,120.00              

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
17,120.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060266 25-06-2020

1876
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63  ชยัวณัฎ์
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 40,000.00              นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060267 25-06-2020

1877
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63 นราธิป
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 40,000.00              นายนราธิป ทองถนอม 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060268 25-06-2020

1878
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63 อนนทธ์วสั
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 40,000.00              อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060269 25-06-2020

1879
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63 อรวรรณ
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 40,000.00              นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060270 25-06-2020

1880
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63  รุ่งโรจน์
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 40,000.00              นายรุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060271 25-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1881
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63 สายสุนีย์
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายสุนีย ์ผวิอ่อนดี 40,000.00              น.ส.สายสุนีย ์ผวิอ่อนดี 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060272 25-06-2020

1882
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63  สายชล
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สายชล  วชันุชา 40,000.00              นาย สายชล  วชันุชา 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060273 25-06-2020

1883
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63  ณฐัพงษ์
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัพงษ ์ บุณยรัตนเ์สวี 40,000.00              นาย ณฐัพงษ ์ บุณยรัตนเ์สวี 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060274 25-06-2020

1884
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63  เอกพล
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย เอกพล  สมาลาวงศ์ 40,000.00              นาย เอกพล  สมาลาวงศ์ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060275 25-06-2020

1885
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63 ออนไลน ์วิรดา
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรดา แซ่ลิ�ม 20,000.00              นางสาววิรดา แซ่ลิ�ม 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060276 25-06-2020

1886
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63 ออนไลน ์รัฐโรจน์
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว รัฐโรจน ์ จิตรพนา 20,000.00              นางสาว รัฐโรจน ์ จิตรพนา 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060277 25-06-2020

1887

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที� 5 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 4,000.00                นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060278 25-06-2020

1888
ซื�อพื�นที�สื�อประชาสัมพนัธ์ page 

ตามใจนกัจิตวิทยา
3,500.00               3,500.00              3,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 3,500.00                น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 3,500.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060279 25-06-2020

1889
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63 ออนไลน ์ชยัวณัฎ์
10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 10,000.00              นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060280 25-06-2020

1890
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63 ออนไลน ์อนนทธ์วสั
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 30,000.00              อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060281 25-06-2020

1891
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63 ออนไลน ์นราธิป
10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00              นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060282 25-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1892

ผูพ้ฒันาทิศทางเนื�อหายทุธศาสตร์

และพฒันาทิศทางเครือข่ายสื�อ

สาธารณะ เสกสรรค ์ไตรมาส 3/63

210,000.00           210,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย เสกสรรค ์ประเสริฐกลุ 210,000.00            นาย เสกสรรค ์ประเสริฐกลุ 210,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060283 25-06-2020

1893

โปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิตเนื�อหา

รายการชีวิตนอกกรุง เจริญกลู ไตร

มาส 3/63

150,000.00           150,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง
นายเจริญกลู   เฉลียวเกรียง

ไกร
150,000.00            นายเจริญกลู   เฉลียวเกรียงไกร 150,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060284 25-06-2020

1894
เพื�อจดัหาประสานงานการผลิต

รายการกลางเมือง ไตรมาส 3-4-63
100,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง คุณพณ หะรารักษ์ 100,000.00            คุณพณ หะรารักษ์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060285 25-06-2020

1895
เพื�อจดัจา้งผูใ้หค้าํแนะนาํพฒันา

รายการกลางเมือง ไตรมาส 3-4-63
180,000.00           180,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง ภาสกร  อินทุมาร 180,000.00            ภาสกร  อินทุมาร 180,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060286 25-06-2020

1896
ขออนุมติัจดัซื�อสายพานของใบพดัลม

 Cooling Tower
34,668.00             34,668.00            34,668.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
34,668.00              

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
34,668.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060287 25-06-2020

1897 ค่าอุปกรณ์แสง รายการ Safe House 125,000.00           25,000.00            125,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จาํกดั 125,000.02            บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จาํกดั 25,000.00               เร่งด่วน PO2020060289 19-06-2020

1898
งานติดตั�ง สาย LAN สาํนกัรายการ

และสาํนกัข่าว
25,680.00             25,680.00            25,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 25,680.00              บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 25,680.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060290 25-06-2020

1899
ขออนุมติัซ่อมระบบปั� มเดรนนํ�า 

เครื�องปรับอากาศ อาคาร B ชั�น 2
10,486.00             10,486.00            10,486.00       เฉพาะเจาะจง

ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
10,486.00              

ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
10,486.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060291 25-06-2020

1900

งานเปลี�ยนแบริ�ง (ลูกปืน) สาํหรับพอั

ลมโพรงกระรอก เครื�องปรับอากาศ

ขนาดใหญ่ (AHU)

19,260.00             19,260.00            19,260.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
19,260.00              

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
19,260.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060292 25-06-2020

1901
ซื�อพื�นที�สื�อประชาสัมพนัธ์ facebook 

ส่องสื�อ
5,000.00               5,000.00              5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกฤตนนั ดิษฐบรรจง 5,000.00                นายกฤตนนั ดิษฐบรรจง 5,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060293 25-06-2020

1902

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการเช่าอุปกรณ์

ไฟพร้อมเจา้หนา้ที� กิจกรรมเสวนา

วงการบนัเทิงหลงัโควิด กรณีเร่งด่วน

12,000.00             12,840.00            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 12,840.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 12,840.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060294 25-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1903
ขออนุมติัใชง้บจดัหาผูผ้ลิตรายการ 

ความจริงไม่ตาย จาํนวน 1 ตอน
298,890.00           298,890.00          298,890.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 298,890.00            บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 298,890.00             เร่งด่วน PO2020060296 05-06-2020

1904 ชวนครูวิทยค์ณิตมาคิดใหว้า้ว 1,984,422.00        1,983,860.25       1,984,422.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
1,984,422.00         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
1,983,860.25         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060297 25-06-2020

1905
รายการข่าวเจาะยอ่โลก # ไตรมาส 

3+4/2563
2,860,000.00        2,860,000.05       2,860,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,860,000.05         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
2,860,000.05         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060298 25-06-2020

1906 ผูด้าํเนินรายการตอบโจทย(์วนัศุกร์) 1,112,800.00        1,112,800.00       1,112,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 1,112,800.00         บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 1,112,800.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060299 25-06-2020

1907 ผูด้าํเนินรายการฟังเสียงประเทศไทย 1,364,250.00        1,112,800.00       1,364,250.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 1,364,250.00         บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 1,112,800.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060299 25-06-2020

1908

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

กรุงเทพและปริมณฑลฑล

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 3,000.00                นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060300 26-06-2020

1909 สาํหรับใชใ้นหอ้งอาหาร 81,320.00             81,320.00            81,320.00       เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทีพีเอม็ 

มาร์ท
81,320.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทีพีเอม็ 

มาร์ท
81,320.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060301 26-06-2020

1910 จดัซื�อ footage 59,928.28             1,900.00              -                 เฉพาะเจาะจง
Associated Press Television 

News Ltd.
59,928.28              

Associated Press Television 

News Ltd.
1,900.00                 เร่งด่วน PO2020060302 05-06-2020

1911

ค่ากระเป๋า Drawsring bag with case 

สาํหรับใชใ้นกิจกรรม Kids and 

Family Happy Day จาํนวน 800 ชิ�น

54,960.00             58,807.20            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 58,807.20              บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 58,807.20              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060303 26-06-2020

1912
งานเปลี�ยนสารกรอง ระบบนํ�าบาํบดั 

(คาร์บอน)
32,100.00             32,100.00            32,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 32,100.00              บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 32,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060304 26-06-2020

1913

ค่าเช่าใชบ้ริการฯ ของ บมจ.กสท 

โทรคมนาคม เพื�อติดตั�งอาคารเครื�อง

กาํเนิดไฟฟ้า

19,200.00             5,136.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
5,136.00                

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
5,136.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060305 26-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1914

ค่าไฟฟ้า ของ บมจ.ทีโอที 

ชุมสายโทรศพัทเ์กาะพะงนั อ.เกาะพะ

งนั จ.สุราษฎร์ธานี

28,628.60             7,658.17              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 7,658.16                บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 7,658.17                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060307 26-06-2020

1915

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ กปส. จาํนวน 4 สถานี ประปจาํ

เดือน พฤษภาคม 2563

228,816.00           61,208.28            -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060308 26-06-2020

1916

คาใชบรการสงอานวยความสะดวก 

และค่าใชบ้ริการไฟฟ้า จาํนวน 46 

สถานี ของ สถานีวิทยโุทรทศัน์

กองทพับก

7,470,081.88        1,998,246.90       -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,998,246.90         สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,998,246.90         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060309 26-06-2020

1917

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก

และค่าใชบ้ริการไฟฟ้า จาํนวน 15 

สถานี ของ กรมประชาสัมพนัธ์

2,307,628.00        617,290.49          -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
617,290.49            

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
617,290.49            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060310 26-06-2020

1918

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก

และค่าใชไ้ฟฟ้า จาํนวน 44 สถานี ของ

 บมจ.อสมท

7,312,362.08        1,956,056.86       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,956,056.86         บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,956,056.86         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060311 26-06-2020

1919
ค่าซื�อลิขสิทธิ� สารคดี ชุด Children of 

the World
623,898.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง Harbour Rights Limited 626,374.00            Harbour Rights Limited 20,000.00               เร่งด่วน PO2020060312 24-06-2020

1920 ค่าลิขสิทธิ� สารคดี ANIMALATLAS 1,469,178.36        46,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง
BOMANBRIDGE MEDIA 

PTE. LIMITED
1,469,178.36         

BOMANBRIDGE MEDIA 

PTE. LIMITED
46,800.00               เร่งด่วน PO2020060313 25-06-2020

1921
ค่าผูช่้วยผุก้าํกบัและสร้างสรรคร์ายการ

  Brain Strom
260,000.00           160,000.00          260,000.00     เฉพาะเจาะจง นายปราบ ปราบภยั 260,000.00            นายปราบ ปราบภยั 160,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060315 18-06-2020

1922
ค่า จนท.สร้างสรรคข์อ้มูลและ

ประสานงาน รายการ  Brain Strom
195,000.00           120,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิษฎา วิทยสิงห์ 195,000.00            นางสาวอภิษฎา วิทยสิงห์ 120,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060316 18-06-2020

1923
ค่าผูส้ร้างสรรค ์VTR ประกอบรายการ

 Brain Strom
195,000.00           120,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพีระพงษ ์จาํนงค์ 195,000.00            นายพีระพงษ ์จาํนงค์ 120,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060317 18-06-2020

1924
ค่าผูส้ร้างสรรค ์VTR ประกอบรายการ

 Brain Strom
195,000.00           120,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนภูมิ มณีชาติ 195,000.00            นายธนภูมิ มณีชาติ 120,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060318 18-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1925
ค่าเจา้หนา้ที�บทสคริปท ์รายการ  Brain

 Strom
150,000.00           80,000.00            150,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสายนํ�า นทีคุณธรรม 130,000.00            นางสาวสายนํ�า นทีคุณธรรม 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060319 18-06-2020

1926
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ  Brain 

Strom
21,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 21,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 12,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060320 18-06-2020

1927
ค่าผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์รายการ  

Brain Strom
390,000.00           240,000.00          300,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติชยั วรรณ์ประเสริฐ 390,000.00            นายกิตติชยั วรรณ์ประเสริฐ 240,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060321 18-06-2020

1928 ค่าผูด้าํเนินรายการ Brain Strom 325,000.00           200,000.00          325,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชยันนท ์ หาญคีรีรัตน์ 325,000.00            นายชยันนท ์ หาญคีรีรัตน์ 200,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060322 18-06-2020

1929
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060324 05-06-2020

1930
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060325 12-06-2020

1931

เช่า Notebook สาํหรับใชง้านฝ่าย

ตรวจคุณภาพฯ ระยะเวลา 6 เดือน 

เพื�อรองรับการทาํงานช่อง ALTV

288,900.00           288,900.00          288,900.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
288,900.00            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
288,900.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060326 29-06-2020

1932
ซื�อพื�นที�สื�อประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซด ์

Dek-D
69,550.00             69,550.00            69,550.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เดก็ดี อินเตอร์แอคทีฟ

 จาํกดั
69,550.00              

บริษทั เดก็ดี อินเตอร์แอคทีฟ 

จาํกดั
69,550.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060328 25-06-2020

1933 ค่าซื�อพื�นที�สื�อเวบ็ไซด ์pantip 90,950.00             90,950.00            90,950.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินเตอร์เน็ตมาร์เกต็ติ�ง

 จาํกดั
90,950.00              

บริษทั อินเตอร์เน็ตมาร์เกต็ติ�ง 

จาํกดั
90,950.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060329 29-06-2020

1934
การอนุมติัการซื�อเครื�องสแกน

อุณหภูมิร่างกายและการติดตั�ง
92,020.00             92,020.00            92,020.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั พนัธวสัส์ โซลูชั�น 

จาํกดั
92,020.00              บริษทั พนัธวสัส์ โซลูชั�น จาํกดั 92,020.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060330 29-06-2020

1935
ค่าจา้งจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน

ไตรมาส
60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ศิริพงษ ์ พรหมรักษ์ 60,000.00              นาย ศิริพงษ ์ พรหมรักษ์ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060331 29-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1936 จดัทาํระบบประเมิน360องศา 53,446.50             53,446.50            53,446.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลิทเทิล บิ�ก ลิงคส์ จาํกดั 53,446.50              บริษทั ลิทเทิล บิ�ก ลิงคส์ จาํกดั 53,446.50              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060332 29-06-2020

1937

โครงการศึกษาและพฒันาแนว

ทางการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

500,000.00           500,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 500,000.00            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 500,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060333 29-06-2020

1938 อุปกรณ์เครื�องเขียนและอื�นๆ 16,792.55             15,139.02            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
17,968.03              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
15,139.02              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060334 29-06-2020

1939 ฝ่ายเลขานุการผูบ้ริหาร 3,921.00               3,833.48              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
4,195.47                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,833.48                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060335 29-06-2020

1940
กระดาษชาํระวิวีเฟรชชี�#ป็อปอพั

ขนาด10X10ซม.
2,520.00               2,696.40              2,520.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
2,696.40                

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
2,696.40                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060336 29-06-2020

1941
จดัจา้งงานวิเคราะห์นํ� าประปา แทง็นํ�า

ดื�ม
2,140.00               2,140.00              2,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 2,140.00                บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 2,140.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060337 29-06-2020

1942 ของใชใ้นสาํนกังาน 7,087.68               7,087.68              7,087.68         เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
7,087.68                

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
7,087.68                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060338 29-06-2020

1943
ค่าซ๋อมค่าอะไหล่ HDTV Fiber Optic

 Cables
15,000.00             16,050.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 16,050.00              บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 16,050.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060339 29-06-2020

1944 ค่าซ่อมค่าอะไหล่ Intercom keypanels 15,000.00             16,050.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 16,050.00              บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 16,050.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060340 29-06-2020

1945
ค่าอะไหล่ซ่อม Intercom 

KEYPANELS
15,000.00             16,050.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 16,050.00              บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 16,050.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060341 29-06-2020

1946 สาํหรับใชง้านฝ่ายบริหารทั�วไป 5,720.00               6,120.40              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
6,120.40                

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
6,120.40                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060342 29-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1947

ขออนุมติัจดัซื�อปั� มเติมอากาศ 

SUBMERSIBLE EJECTOR ระบบ

นํ�าบาํบดั

47,748.75             47,748.75            47,748.75       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
47,748.75              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
47,748.75              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060343 29-06-2020

1948
เพื�อจา้งผูผ้ลิตรายการกลางเมือง ไตร

มาส3-4/63
1,682,243.00        1,800,000.01       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มูฟวี�ส์ แมท็เทอร์ จาํกดั 1,800,000.01         บริษทั มูฟวี�ส์ แมท็เทอร์ จาํกดั 1,800,000.01         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060344 29-06-2020

1949 นกัเขียนโครงการ Thai PBS World 600,000.00           600,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 600,000.00            น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 600,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060345 29-06-2020

1950
จดัจา้งทีมแปลข่าวภาษาองักฤษ Thai 

PBS World
600,000.00           600,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.พี.นิวส์ จาํกดั 600,000.00            บริษทั วี.พี.นิวส์ จาํกดั 600,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060346 29-06-2020

1951
ค่าอุปกรณ์และระบบ Backup 

Network Attached Storage (NAS)
3,000,000.00        2,979,000.00       3,000,000.00  ประกาศเชิญชวน

บริษทั ไทยทรานสมิชชั�น 

อินดสัทรี จาํกดั
3,000,000.00         

บริษทั ไทยทรานสมิชชั�น 

อินดสัทรี จาํกดั
2,979,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060347 29-06-2020

1952 ผลิตเสื�อยดืพิมพล์าย 40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายธนิต พฤกธรา 40,000.00              นายธนิต พฤกธรา 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060348 30-06-2020

1953 จา้งซ่อม กนัซึมดาดฟ้าอาคาร A 123,745.54           123,000.00          123,745.54     เฉพาะเจาะจง บริษทั เจน-วาย เพน้ท ์จาํกดั 123,745.50            บริษทั เจน-วาย เพน้ท ์จาํกดั 123,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060349 30-06-2020

1954
โครงการผลิตเนื�อหาประเภท Data 

Journalism
1,271,160.00        1,271,160.00       1,271,160.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัชอ์พั เวิลด ์จาํกดั 1,271,160.00         บริษทั พนัชอ์พั เวิลด ์จาํกดั 1,271,160.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060350 30-06-2020

1955
จดัหาลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ Security on 

Cloud
2,000,000.00        1,999,880.00       2,000,000.00  ประกาศเชิญชวน บริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั 2,000,000.00         บริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั 1,999,880.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060351 30-06-2020

1956

จา้งเร่งด่วนเจา้หนา้ที�ประสานงาน Oa

 Air ประจาํศูนยพ์ฒันาการดา้น

สื�อสารภยัพิบติั เดือน มิ.ย. 63

17,000.00             17,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. พชรวรรณ  ทองประไพ 17,000.00              น.ส. พชรวรรณ  ทองประไพ 17,000.00               เร่งด่วน PO2020060355 30-06-2020

1957 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 32,800.00             33,384.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 35,096.00              บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 33,384.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060358 30-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1958
จา้งเจา้หนา้ที�ประสานงานสื�อมวลชน

ภยัพิบติัอาเซียน
30,800.00             30,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 30,800.00              นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 30,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060360 30-06-2020

1959 เครื�องเขียน 7,172.00               6,053.02              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
7,674.04                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
6,053.02                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060361 30-06-2020

1960
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที�  รายการ  

Brain Strom
325,000.00           125,000.02          325,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั โมชนัวิลล ์(ไทย

แลนด)์ จาํกดั
325,000.06            

บริษทั โมชนัวิลล ์(ไทยแลนด)์

 จาํกดั
125,000.02            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060362 30-06-2020

1961

โครงการ Thai PBS Big Sign ภาษา

มือใหญ่เตม็จอ เพื�อคนพิการทางการ

ไดย้นิ กบั 4 รายการของสถานี (ยนิดีที�ไ

123,938.10           87,215.70            123,938.10     เฉพาะเจาะจง
สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
123,938.10            

สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
87,215.70              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060364 29-06-2020

1962

ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํรายการ-ตดัต่อ 

พร้อมเจา้หนา้ที� รายการ เสียงสะทอ้น

จากโหมโรง

80,000.00             80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนพพร นพรัตนพ์ณัณกร 80,000.00              นายนพพร นพรัตนพ์ณัณกร 80,000.00               เร่งด่วน PO2020060365 30-06-2020

1963
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060366 19-06-2020

1964
ขออนุมติัใชง้บและจดัหารายการหอ้ง

ข่าวไทยพีบีเอส
2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060367 26-06-2020

1965
จา้งเร่งด่วนช่างภาพ1 The Camp มิ.ย.

63
22,500.00             22,500.00            22,500.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤษเดช ดวงทอง 22,500.00              นายกฤษเดช ดวงทอง 22,500.00               เร่งด่วน PO2020060368 30-06-2020

1966
จา้งเร่งด่วน Assistant Producer 

รายการ สององศา มิ.ย. 63
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปารณีย ์นามปักษา 30,000.00              นางสาวปารณีย ์นามปักษา 30,000.00               เร่งด่วน PO2020060369 30-06-2020

1967
จา้งเร่งด่วน ช่างภาพ2 รายการ The 

Camp มิ.ย.63
25,500.00             25,500.00            25,500.00       เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัดิ�  ยอดสุรางค์ 25,500.00              นายเกียรติศกัดิ�  ยอดสุรางค์ 25,500.00               เร่งด่วน PO2020060370 30-06-2020

1968 ค่าผูด้าํเนินรายการ Safe House 74,766.40             10,000.01            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 80,000.05              บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 10,000.01              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060373 30-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1969 ค่าผูด้าํเนินรายการ Safe House 74,766.40             30,000.02            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 80,000.05              บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 30,000.02              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060374 30-06-2020

1970

จา้งเร่งด่วนแต่งหนา้งานสัมมนาการ

ออกแบบสถาปัตยเ์พื�อรับมือโลกแห่ง

การเปลี�ยนแปลง มธ.

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00                นายมานิตย ์ คุณชุมภู 3,000.00                 เร่งด่วน PO2020060376 30-06-2020

1971
ค่าผลิตรายการ บา้นนกัวิทยาศาสตร์

นอ้ย ไตรมาส 3-4/2563
6,325,000.00        6,325,000.26       6,325,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
6,325,000.26         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
6,325,000.26         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060377 30-06-2020

1972
จา้งเร่งด่วน Digital Content Generator

 ประจาํศูนยภ์ยัพิบติั  มิ.ย. 63
12,272.00             12,272.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวอดิศร เงสันเทียะ 12,272.00              นางสาวอดิศร เงสันเทียะ 12,272.00               เร่งด่วน PO2020060378 30-06-2020

1973 ค่าลิขสิทธิ� ละครโทรทศัน ์ โหรมโรง 270,000.00           270,000.00          270,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอิทธิสุนทร วิชยัลกัษณ์ 270,000.00            นายอิทธิสุนทร วิชยัลกัษณ์ 270,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060380 30-06-2020

1974
จา้งเร่งด่วน Assistant Producer 

รายการ The CAMP มิ.ย. 63
30,300.00             30,300.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ จนัทร์มา 30,300.00              นายสุดใจ จนัทร์มา 30,300.00               เร่งด่วน PO2020060381 30-06-2020

1975 ค่าผูด้าํเนินรายการ ยอดคนมหางาน 160,000.00           60,000.00            160,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮายโชว ์จาํกดั 160,000.01            บริษทั ฮายโชว ์จาํกดั 60,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060383 30-06-2020

1976
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 5,660,800.00         ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060384 30-06-2020

1977
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        64,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 5,660,800.00         ฐาปนี คงบุตร 64,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060385 30-06-2020

1978
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        85,800.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,660,800.00         ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 85,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060386 30-06-2020

1979
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 5,660,800.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060387 30-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1980
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        57,000.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 5,660,800.00         คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 57,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060388 30-06-2020

1981
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        99,000.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 5,660,800.00         คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060389 30-06-2020

1982
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        97,400.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 5,660,800.00         คุณกฤติยา  แพนลา 97,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060390 30-06-2020

1983
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

1-2/63 อนนทธ์วสั (เพิ�ม)
40,000.00             97,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 40,000.00              คุณกฤติยา  แพนลา 97,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060390 30-06-2020

1984
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        37,300.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 5,660,800.00         นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 37,300.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060391 30-06-2020

1985
ค่าผลิตรายการ สามญัชนคนไทย 

(ไตรมาส 3/2563)
3,600,000.00        3,600,000.02       3,600,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ธิงค ์คลบั จาํกดั 3,600,000.02         บริษทั ธิงค ์คลบั จาํกดั 3,600,000.02         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060392 25-06-2020

1986 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           9,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 587,700.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 9,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060394 30-06-2020

1987 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           8,000.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 587,700.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060395 30-06-2020

1988 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           13,100.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 587,700.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 13,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060396 30-06-2020

1989 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           15,400.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 587,700.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 15,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060397 30-06-2020

1990 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           6,000.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 587,700.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 6,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060398 30-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

1991 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           7,700.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 587,700.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 7,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060399 30-06-2020

1992 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           10,000.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 587,700.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060400 30-06-2020

1993 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           2,000.00              587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 587,700.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 2,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060401 30-06-2020

1994 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           13,700.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 587,700.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 13,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060402 30-06-2020

1995
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

1-2/63 ชยัวณัฎ ์(เพิ�ม)
40,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 40,000.00              นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060403 30-06-2020

1996
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

1-2/63 ชยัวณัฎ ์(เพิ�ม)
40,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 40,000.00              นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060404 30-06-2020

1997
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

1-2/63 รุ่งโรจน ์(เพิ�ม)
40,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 40,000.00              นายรุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060405 30-06-2020

1998
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

1-2/63 รุ่งโรจน ์(เพิ�ม)
40,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 40,000.00              นายรุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060406 30-06-2020

1999
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

1-2/63 อนนทธ์วสั (เพิ�ม)
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 40,000.00              อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060407 30-06-2020

2000
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

1-2/63 นราธิป (เพิ�ม)
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00              นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060408 30-06-2020

2001 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 600,000.00            นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060409 26-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2002 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 600,000.00            นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060410 26-06-2020

2003 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 600,000.00            นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060411 26-06-2020

2004 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 600,000.00            นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060412 26-06-2020

2005 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 600,000.00            นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060413 26-06-2020

2006

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�เคลื�อนยา้ยฉาก รายการ

สารพนัลั�นทุ่ง กรณีเร่งด่วน

8,000.00               20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 8,000.00                นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 20,000.00               เร่งด่วน PO2020060413 26-06-2020

2007 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 600,000.00            นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060414 26-06-2020

2008 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชยั จนัทร์ตา 600,000.00            นายเฉลิมชยั จนัทร์ตา 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060415 29-06-2020

2009 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย ์ตอพล 600,000.00            นาย ประวิทย ์ตอพล 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060416 29-06-2020

2010 Online อยูดี่มีแฮง Q1-2/63 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สันติ ศรีมนัตะ 600,000.00            นาย สันติ ศรีมนัตะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060417 29-06-2020

2011
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นางสาว ศุภิสรา  กิตติคุณา

รักษ์
1,300,000.00         นางสาว ศุภิสรา  กิตติคุณารักษ์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060418 22-06-2020

2012
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายขวญัชิต โพธิ� กระสังข์ 1,300,000.00         นายขวญัชิต โพธิ� กระสังข์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060419 22-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2013
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย กลุทิต  สุวาทิต 1,300,000.00         นาย กลุทิต  สุวาทิต 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060420 22-06-2020

2014
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายรัฐธิติ เจนวิริยะกลุ 1,300,000.00         นายรัฐธิติ เจนวิริยะกลุ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060421 22-06-2020

2015
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย โสภา  เที�ยงเดช 1,300,000.00         นาย โสภา  เที�ยงเดช 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060422 22-06-2020

2016
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย วรวุฒิ  ชูชยั 1,300,000.00         นาย วรวุฒิ  ชูชยั 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060423 26-06-2020

2017
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์ 1,300,000.00         นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060424 26-06-2020

2018
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ เกษา 1,300,000.00         นาย สราวุฒิ เกษา 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060425 26-06-2020

2019
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสร้อยแกว้ คาํมาลา 1,300,000.00         นางสาวสร้อยแกว้ คาํมาลา 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060426 26-06-2020

2020
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

1-2/63
1,300,000.00        50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมะตามีซี สาแม 1,300,000.00         นายมะตามีซี สาแม 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060427 26-06-2020

2021
จา้ง Producer online กรณีจาํเป็น 

เร่งด่วน
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายประสงค ์กรรโมทาร 50,000.00              นายประสงค ์กรรโมทาร 50,000.00               เร่งด่วน PO2020060428 30-06-2020

2022 จา้ง ผูสื้�อข่าว กรณีเร่งด่วน 20,400.00             20,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 20,400.00              นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 20,400.00               เร่งด่วน PO2020060429 30-06-2020

2023 ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคล์าํดบัภาพ 217,000.00           7,000.00              217,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 217,000.00            นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 7,000.00                 เร่งด่วน PO2020060433 30-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2024 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 112,800.00           4,800.00              112,800.00     เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สุโพภาค 112,800.00            นายเจษฎา สุโพภาค 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020060434 30-06-2020

2025 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 113,400.00           5,400.00              113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัรดา พนัพละ 113,400.00            นางสาวณฐัรดา พนัพละ 5,400.00                 เร่งด่วน PO2020060435 30-06-2020

2026 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 116,550.00           5,550.00              116,550.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัสุชา เลิศวฒันนนท์ 116,550.00            นางสาวณฐัสุชา เลิศวฒันนนท์ 5,550.00                 เร่งด่วน PO2020060436 30-06-2020

2027 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 113,400.00           5,400.00              113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสมิตา สิงห์อุบล 113,400.00            นางสาวสมิตา สิงห์อุบล 5,400.00                 เร่งด่วน PO2020060437 30-06-2020

2028 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 113,400.00           5,400.00              113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะธิดา กาญจนวรกลุ 113,400.00            นางสาวปิยะธิดา กาญจนวรกลุ 5,400.00                 เร่งด่วน PO2020060438 30-06-2020

2029 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 144,900.00           6,900.00              144,900.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฐัธิดา ศรีช่วย 144,900.00            น.ส. ณฐัธิดา ศรีช่วย 6,900.00                 เร่งด่วน PO2020060439 30-06-2020

2030 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 119,700.00           5,700.00              119,700.00     เฉพาะเจาะจง นายไกรวิชญ ์ไทท้อง 119,700.00            นายไกรวิชญ ์ไทท้อง 5,700.00                 เร่งด่วน PO2020060440 30-06-2020

2031 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 113,400.00           5,400.00              113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรีภรณ์ ช่วยระเทพ 113,400.00            นางสาวพชัรีภรณ์ ช่วยระเทพ 5,400.00                 เร่งด่วน PO2020060441 30-06-2020

2032 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 119,700.00           5,700.00              119,700.00     เฉพาะเจาะจง นายพศิน เลิศอรุณวฒันา 119,700.00            นายพศิน เลิศอรุณวฒันา 5,700.00                 เร่งด่วน PO2020060442 30-06-2020

2033 ค่าเจา้หนา้ที�ตรวจคุณภาพรายการ 113,400.00           5,400.00              113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ยภุาพร เวชกามา 113,400.00            นางสาว ยภุาพร เวชกามา 5,400.00                 เร่งด่วน PO2020060443 30-06-2020

2034 ค่าเจา้หนา้ที�ตรวจคุณภาพรายการ 113,400.00           5,400.00              113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว คุณาภรณ์ กลื�นอุบล 113,400.00            นางสาว คุณาภรณ์ กลื�นอุบล 5,400.00                 เร่งด่วน PO2020060444 30-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2035 ค่าเจา้หนา้ที�ตรวจคุณภาพรายการ 113,400.00           5,400.00              113,400.00     เฉพาะเจาะจง นายฟาอิซ รัมภกัดิ� 113,400.00            นายฟาอิซ รัมภกัดิ� 5,400.00                 เร่งด่วน PO2020060445 30-06-2020

2036 ค่าเจา้หนา้ที�ตรวจคุณภาพรายการ 113,400.00           5,400.00              113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชญดา สิงสนั�น 113,400.00            นางสาว นุชญดา สิงสนั�น 5,400.00                 เร่งด่วน PO2020060446 30-06-2020

2037
ค่าผูช่้วยผุก้าํกบัและสร้างสรรคร์ายการ

  Brain Strom
260,000.00           40,000.00            260,000.00     เฉพาะเจาะจง นายปราบ ปราบภยั 260,000.00            นายปราบ ปราบภยั 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060447 30-06-2020

2038
ค่า จนท.สร้างสรรคข์อ้มูลและ

ประสานงาน รายการ  Brain Strom
195,000.00           30,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิษฎา วิทยสิงห์ 195,000.00            นางสาวอภิษฎา วิทยสิงห์ 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060448 30-06-2020

2039
ค่าผูส้ร้างสรรค ์VTR ประกอบรายการ

 Brain Strom
195,000.00           30,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนภูมิ มณีชาติ 195,000.00            นายธนภูมิ มณีชาติ 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060449 30-06-2020

2040
ค่าผูส้ร้างสรรค ์VTR ประกอบรายการ

 Brain Strom
195,000.00           30,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพีระพงษ ์จาํนงค์ 195,000.00            นายพีระพงษ ์จาํนงค์ 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060450 30-06-2020

2041
ค่าเจา้หนา้ที�บทสคริปท ์รายการ  Brain

 Strom
150,000.00           20,000.00            150,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสายนํ�า นทีคุณธรรม 130,000.00            นางสาวสายนํ�า นทีคุณธรรม 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060451 30-06-2020

2042
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ  Brain 

Strom
21,000.00             3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 21,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 3,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060452 30-06-2020

2043
ค่าผูเ้ขียนบท รายการ Class one ทาง

ฉนั-ฝันเธอ
110,500.00           76,500.00            110,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอริญชยั สรสินธ์ 110,500.00            นายอริญชยั สรสินธ์ 76,500.00               เร่งด่วน PO2020060453 26-06-2020

2044
ค่าผูส้ร้างสรรคข์อ้มูล รายการ Class 

one ทางฉนั-ฝันเธอ
130,000.00           90,000.00            130,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย พรรษ เหมะรัต 130,000.00            นาย พรรษ เหมะรัต 90,000.00               เร่งด่วน PO2020060454 26-06-2020

2045
ค่าผุแ้ต่งเพลงพร้อมดนตรีประกอบ 

รายการ Class one ทางฉนั-ฝันเธอ
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย นิตินาท สุขสุมิตร 30,000.00              นาย นิตินาท สุขสุมิตร 30,000.00               เร่งด่วน PO2020060455 26-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2046 ค่าผูด้าํเนินรายการ Brain Strom 325,000.00           50,000.00            325,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชยันนท ์ หาญคีรีรัตน์ 325,000.00            นายชยันนท ์ หาญคีรีรัตน์ 50,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060458 30-06-2020

2047
จีนจ๊ะจ๋า (หจก.กวนจีน) งาน 

WebsiteThaiPBSKids ไตรมาส 3/2563
160,500.00           160,500.00          160,500.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กวนจีน 160,500.00            หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กวนจีน 160,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060461 26-06-2020

2048

วนัละนิด English (บ.เน็กซ์ เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จก.) งาน 

WebsiteThaiPBSKids ไตรมาส 3/2563

107,000.00           107,000.00          107,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เน็กซ์ เอด็ดูเทนเมน้ท ์

จาํกดั
107,000.00            

บริษทั เน็กซ์ เอด็ดูเทนเมน้ท ์

จาํกดั
107,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060463 26-06-2020

2049
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล 

รายการ Safe House
90,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ปิติพงศ ์เหลืองเกษร 90,000.00              นาย ปิติพงศ ์เหลืองเกษร 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060464 30-06-2020

2050 ค่าผูด้าํเนินรายการ Safe House 80,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.นลิน โฮเลอร์ 80,000.00              น.ส.นลิน โฮเลอร์ 20,000.00               เร่งด่วน PO2020060465 30-06-2020

2051
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล 

รายการ Safe House
90,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ปิติพงศ ์เหลืองเกษร 90,000.00              นาย ปิติพงศ ์เหลืองเกษร 20,000.00               เร่งด่วน PO2020060466 30-06-2020

2052
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ Safe House

 ระยะปลอดภยั
30,000.00             3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 30,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 3,000.00                 เร่งด่วน PO2020060467 30-06-2020

2053 ค่าผูด้าํเนินรายการ Safe House 80,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.นลิน โฮเลอร์ 80,000.00              น.ส.นลิน โฮเลอร์ 20,000.00               เร่งด่วน PO2020060468 30-06-2020

2054
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�   

(เร่งด่วน)
48,000.00             42,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 48,000.00              คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 42,000.00               เร่งด่วน PO2020060470 30-06-2020

2055
ค่าผูค้วบคุมการผลิต รายการ ยอดคน

มหางาน
300,000.00           60,000.00            300,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย เฉลิมพล บุนนาค 300,000.00            นาย เฉลิมพล บุนนาค 60,000.00               เร่งด่วน PO2020060471 30-06-2020

2056
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย  รายการ 

 ยอดคนมหางาน
22,500.00             4,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายณฐัวฒัน ์แป้นวงศ์ 22,500.00              นายณฐัวฒัน ์แป้นวงศ์ 4,500.00                 เร่งด่วน PO2020060472 30-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2057
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ ยอดคน

มหางาน
124,000.00           30,000.00            124,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ฐิติมา พรหมใจรักษ์ 120,000.00            นางสาว ฐิติมา พรหมใจรักษ์ 30,000.00               เร่งด่วน PO2020060473 30-06-2020

2058
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละเขียนบท รายการ 

ยอดคนมหางาน
240,000.00           60,000.00            240,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ชิงชยั ถนอมชาติ 240,000.00            นาย ชิงชยั ถนอมชาติ 60,000.00               เร่งด่วน PO2020060474 30-06-2020

2059 ค่าผูด้าํเนินรายการ  ยอดคนมหางาน 225,000.00           45,000.00            225,000.00     เฉพาะเจาะจง บุญสมิทธิ�  พุกกะณะสุต 225,000.00            บุญสมิทธิ�  พุกกะณะสุต 45,000.00               เร่งด่วน PO2020060475 30-06-2020

2060
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ ยอด

คนมหางาน
30,000.00             6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย กอ้งเกียรติ กริสกรี 30,000.00              นาย กอ้งเกียรติ กริสกรี 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020060476 30-06-2020

2061
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม  รายการ ยอด

คนมหางาน
30,000.00             6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางดารณี  เนียมนิ�ม 30,000.00              นางดารณี  เนียมนิ�ม 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020060477 30-06-2020

2062
ค่าผูค้วบคุมการผลิต รายการ ยอดคน

มหางาน
300,000.00           40,000.00            300,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย เฉลิมพล บุนนาค 300,000.00            นาย เฉลิมพล บุนนาค 40,000.00               เร่งด่วน PO2020060478 30-06-2020

2063
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละเขียนบท รายการ 

ยอดคนมหางาน
240,000.00           40,000.00            240,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ชิงชยั ถนอมชาติ 240,000.00            นาย ชิงชยั ถนอมชาติ 40,000.00               เร่งด่วน PO2020060479 30-06-2020

2064 ค่าผูด้าํเนินรายการ  ยอดคนมหางาน 225,000.00           30,000.00            225,000.00     เฉพาะเจาะจง บุญสมิทธิ�  พุกกะณะสุต 225,000.00            บุญสมิทธิ�  พุกกะณะสุต 30,000.00               เร่งด่วน PO2020060480 30-06-2020

2065
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ ยอดคน

มหางาน
124,000.00           20,000.00            124,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ฐิติมา พรหมใจรักษ์ 120,000.00            นางสาว ฐิติมา พรหมใจรักษ์ 20,000.00               เร่งด่วน PO2020060481 30-06-2020

2066
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ ยอด

คนมหางาน
30,000.00             4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย กอ้งเกียรติ กริสกรี 30,000.00              นาย กอ้งเกียรติ กริสกรี 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020060482 30-06-2020

2067 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 63,500.00             7,900.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 63,500.00              นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 7,900.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060483 30-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2068
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย  รายการ 

 ยอดคนมหางาน
22,500.00             3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายณฐัวฒัน ์แป้นวงศ์ 22,500.00              นายณฐัวฒัน ์แป้นวงศ์ 3,000.00                 เร่งด่วน PO2020060484 30-06-2020

2069
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม  รายการ ยอด

คนมหางาน
30,000.00             4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางดารณี  เนียมนิ�ม 30,000.00              นางดารณี  เนียมนิ�ม 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020060485 30-06-2020

2070 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 63,500.00             1,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 63,500.00              คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 1,400.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060486 30-06-2020

2071 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 63,500.00             1,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 63,500.00              นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,400.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060487 30-06-2020

2072 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 63,500.00             1,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 63,500.00              นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,700.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060488 30-06-2020

2073 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 63,500.00             3,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 63,500.00              น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 3,400.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060489 30-06-2020

2074 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 63,500.00             1,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 63,500.00              นางกนัยา  แซ่อึ�ง 1,400.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060490 30-06-2020

2075 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 63,500.00             3,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 63,500.00              นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 3,100.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060491 30-06-2020

2076 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 63,500.00             4,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 63,500.00              คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 4,800.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060492 30-06-2020

2077 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 63,500.00             4,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 63,500.00              นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 4,800.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060493 30-06-2020

2078
ค่าผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์รายการ  

Brain Strom
390,000.00           60,000.00            300,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติชยั วรรณ์ประเสริฐ 390,000.00            นายกิตติชยั วรรณ์ประเสริฐ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060495 30-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2079
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ  Cool CRU

 จารยเ์จ๋ง
59,800.00             4,600.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรภร เก่งสกลุ 59,800.00              น.ส.ภทัรภร เก่งสกลุ 4,600.00                 เร่งด่วน PO2020060496 30-06-2020

2080
ค่าผูเ้ขียนบท รายการ  Cool CRU 

จารยเ์จ๋ง
104,000.00           8,000.00              104,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 104,000.00            นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020060497 30-06-2020

2081
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           2,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 108,000.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060499 30-06-2020

2082
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           1,800.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 108,000.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060500 30-06-2020

2083
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           2,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
108,000.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
2,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060501 30-06-2020

2084
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 108,000.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060502 30-06-2020

2085
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           2,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 108,000.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 2,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060503 30-06-2020

2086
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           2,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 108,000.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 2,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060504 30-06-2020

2087
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 108,000.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060505 30-06-2020

2088
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 108,000.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060506 30-06-2020

2089
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 108,000.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060507 30-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2090
ค่าผลิตรายการ ตาตา้ตีตี�โตโต ้ไดโน

มหศัจรรย ์ไตรมาส 3-4/2563
2,244,000.00        2,244,000.26       2,244,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 2,244,000.26         บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 2,244,000.26         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060508 25-06-2020

2091

ค่า เจา้หนา้ที�ออกแบบอุปกรณ์

ประกอบฉาก รายการ I Can Do U ทาํ

ได้

150,000.00           50,000.00            150,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชฎิล ยนืยิ�ง 130,000.00            นายชฎิล ยนืยิ�ง 50,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060510 30-06-2020

2092
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์

รายการ I Can U ทาํได้
260,000.00           100,000.00          260,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 260,000.00            น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060511 30-06-2020

2093
ค่าผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์รายการ I 

Can U ทาํได้
325,000.00           125,000.00          325,000.00     เฉพาะเจาะจง นายดนยั อมัพรดนยั 325,000.00            นายดนยั อมัพรดนยั 125,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060512 30-06-2020

2094
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ I Can 

Do U ทาํได้
18,000.00             6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 18,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020060513 30-06-2020

2095
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูล รายการ 

I Can Do U ทาํได้
195,000.00           75,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง

นาย พงษศ์กัดิ�   ศิริเศรษฐ์

ไพศาล
195,000.00            

นาย พงษศ์กัดิ�   ศิริเศรษฐ์

ไพศาล
75,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060514 30-06-2020

2096
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูล รายการ 

I Can Do U ทาํได้
195,000.00           75,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 195,000.00            น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 75,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060515 30-06-2020

2097
ค่าผูเ้ขียนบท รายการ I Can Do U ทาํ

ได้
195,000.00           75,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายภูวฤทธิ�  ภูวภิรมยข์วญั 195,000.00            นายภูวฤทธิ�  ภูวภิรมยข์วญั 75,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060516 30-06-2020

2098 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 63,500.00             1,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 63,500.00              นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 1,400.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060517 30-06-2020

2099 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 63,500.00             1,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 63,500.00              น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 1,400.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060518 30-06-2020

2100
ค่าผลิตรายการ Spirit of Asia ไตรมาส

 3/63
3,900,000.00        3,900,000.11       3,900,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั แทลเลนท ์แมสมีเดีย 

จาํกดั
3,900,000.11         

บริษทั แทลเลนท ์แมสมีเดีย 

จาํกดั
3,900,000.11         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060519 26-06-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2101 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           3,600.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 189,600.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020060520 30-06-2020

2102 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           7,200.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 189,600.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 7,200.00                 เร่งด่วน PO2020060521 30-06-2020

2103 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           8,400.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 189,600.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 8,400.00                 เร่งด่วน PO2020060522 30-06-2020

2104 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           4,800.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
189,600.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
4,800.00                 เร่งด่วน PO2020060523 30-06-2020

2105 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           4,800.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 189,600.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020060531 30-06-2020

2106
เช่าอาคารสาํนกังานสาํหรับศูนย์

วิศวกรรมแพร่
907,272.72           226,818.18          226,818.18     เฉพาะเจาะจง นายศุภชยั ซื�อสมบูรณ์ 226,818.18            นายศุภชยั ซื�อสมบูรณ์ 226,818.18            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020060532 10-06-2020

2107
เพื�อดาํเนินการผลิตของที�ระลึกฝ่าย

สื�อสารองคก์าร
135,000.00           144,450.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กิมมิค ทอลค์ จาํกดั 144,450.00            บริษทั กิมมิค ทอลค์ จาํกดั 144,450.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070001 01-07-2020

2108
เพื�อดาํเนินการผลิตของที�ระลึกฝ่าย

สื�อสารองคก์าร 2563
230,000.00           246,100.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 246,100.00            บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 246,100.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070002 01-07-2020

2109

เพื�อใชใ้นการจดังาน “Growing Up 

Together และ Learning Innovation 

Forum : ALTV วิถีการเรียนรู้ใหม่ในศ

70,000.00             74,900.00            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 74,900.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 74,900.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070003 01-07-2020

2110

เร่งด่วน ขออนุมติัใชง้บประมาณ

จดัซื�อExternal Harddisk จาํนวน 3 

เครื�อง

28,569.00             28,569.00            28,569.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
28,569.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
28,569.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070004 01-07-2020

2111

จดัหา Toner Canon 326 สาํหรับใช้

งาน OB สนท./รายการร้องทุกขฯ์/

ส่วนกลาง อาคาร A ชั�น 4

14,365.00             15,370.55            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั จ๊อบ เอน็เตอร์ไพร์ส 

จาํกดั
15,370.55              

บริษทั จ๊อบ เอน็เตอร์ไพร์ส 

จาํกดั
15,370.55              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070005 02-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2112
ค่าซ่อม Remote Control อุปกรณ์ Live

 Slow Motion Control Panel
10,500.00             11,235.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี มีเดีย เอ จาํกดั 11,235.00              บริษทั วี มีเดีย เอ จาํกดั 11,235.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070006 02-07-2020

2113
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม  รายการ ข.ขยบั 

ไตรมาส 3-4/63
54,000.00             54,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 54,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 54,000.00               เร่งด่วน PO2020070007 01-07-2020

2114

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการเช่าอุปกรณ์

ไฟพร้อมเจา้หนา้ที� รายการสารพนั

ลั�นทุ่ง กรณีเร่งด่วน

65,000.00             69,550.00            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 69,550.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 69,550.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070008 02-07-2020

2115
ซ่อมบาํรุงเครื�องดูดความชื�น ยี�หอ้ 

Inovent
13,700.00             14,659.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อินโนเวนท ์โพรดกัส์ 

จาํกดั
14,659.00              

บริษทั อินโนเวนท ์โพรดกัส์ 

จาํกดั
14,659.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070009 03-07-2020

2116 จดัหากระดาษถ่ายเอกสาร 17,120.00             4,173.00              4,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,280.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070010 03-07-2020

2117 ค่าบริการดึงเอกสารฝ่ายบญัชี 90.00                   96.30                   -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 96.30                     บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 96.30                     
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070011 03-07-2020

2118
โครงการจดัทาํเนื�อหารูปแบบ Data 

Visualization
480,000.00           470,800.00          480,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัชอ์พั เวิลด ์จาํกดั 470,800.00            บริษทั พนัชอ์พั เวิลด ์จาํกดั 470,800.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070012 01-07-2020

2119
จดัหาแบตเตอรี�  เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

สถานีลูกข่ายศูนยว์ิศวกรรมเชียงใหม่
180,799.88           45,199.96            45,199.97       เฉพาะเจาะจง

บจ.ฮวดหลีแบตเตอรี�  

เชียงใหม่
45,200.16              บจ.ฮวดหลีแบตเตอรี�  เชียงใหม่ 45,199.96              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070014 03-07-2020

2120
ซื�อพื�นที�สื�อประชาสัมพนัธ์ Facebook

 มนุษยล์ูก
24,610.00             24,610.00            24,610.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ครีเอทีฟ บีน สตูดิโอ 

จาํกดั
24,610.00              

บริษทั ครีเอทีฟ บีน สตูดิโอ 

จาํกดั
24,610.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070015 03-07-2020

2121
ซื�อพื�นที�สื�อประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซด ์

The Standard
147,125.00           147,125.00          147,125.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะสแตนดาร์ด จาํกดั 147,125.00            บริษทั เดอะสแตนดาร์ด จาํกดั 147,125.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070016 03-07-2020

2122

คากระเปา Drawsring bag with case 

สาํหรับใชใ้นกิจกรรม โครงการ 

Website Thai PBS Kids จาํนวน 1,200

 ชิ�น

82,440.00             88,210.80            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 88,210.80              บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 88,210.80              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070017 03-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2123
ค่าผูเ้ขียนบท รายการ  Cool CRU 

จารยเ์จ๋ง
104,000.00           96,000.00            104,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 104,000.00            นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 96,000.00               เร่งด่วน PO2020070018 03-07-2020

2124
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ  Cool CRU

 จารยเ์จ๋ง
59,800.00             55,200.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรภร เก่งสกลุ 59,800.00              น.ส.ภทัรภร เก่งสกลุ 55,200.00               เร่งด่วน PO2020070019 03-07-2020

2125

ขออนุมตตดตงกระจกกนความรอน 

อาคาร A ชั�นที� 4 สาํนกัตรวจสอบ

ภายในและเปลี�ยนกาํแพงกระจกหอ้ง

ประชมบอ

218,365.60           218,365.60          218,365.60     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทย-เยอรมนัสเปเชีย

ลตี�กลาส จาํกดั
218,365.60            

บริษทั ไทย-เยอรมนัสเปเชีย

ลตี�กลาส จาํกดั
218,365.60            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070021 08-07-2020

2126
ค่าผูเ้ชี�ยวชาญการออกกาํลงักาย 

รายการ ข.ขยบั (ไตรมาส 3-4/63)
150,000.00           150,000.00          150,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วชิรา ซอห์น 150,000.00            น.ส.วชิรา ซอห์น 150,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070023 01-07-2020

2127
ค่าผูเ้ชี�ยวชาญการออกกาํลงักาย 

รายการ ข.ขยบั (ไตรมาส 3-4/63)
255,000.00           255,000.00          255,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สาธิก ธนะทกัษ์ 255,000.00            นาย สาธิก ธนะทกัษ์ 255,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070024 01-07-2020

2128
Future Journalist เวบ็Decode สมิ

ตานนั  ไตรมาสที� 3/63
72,000.00             48,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมิตานนั  หยงสตาร์ 72,000.00              น.ส. สมิตานนั  หยงสตาร์ 48,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070025 08-07-2020

2129
Future Journalist เวบ็Decode ทิพากร 

ไตรมาสที� 3/63
72,000.00             48,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธิ� 72,000.00              น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธิ� 48,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070026 08-07-2020

2130 เพื�อใชง้านในสาํนกัตวรจสอบภายใน 8,215.89               4,613.34              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
8,791.00                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
4,613.34                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070027 08-07-2020

2131 ล่ามภาษามือ #ไตรมาส 1+2/2563 587,700.00           13,700.00            587,700.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
587,700.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
13,700.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070028 01-07-2020

2132 ค่าล่ามภาษามือ รายการ ไทยสู้โควิด-19 63,500.00             1,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 63,500.00              นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 1,400.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070029 08-07-2020

2133
ค่าผูจ้ดัทาํกราฟฟิก  รายการ Class one

 ทางฝัน-ฉนัเธอ
13,000.00             13,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นาย ไรวินทร์  นิธิประภาธ

นานนัท์
13,000.00              

นาย ไรวินทร์  นิธิประภาธ

นานนัท์
13,000.00               เร่งด่วน PO2020070031 03-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2134
ผูผ้ลิตสื�อเพื�อการเรียนรู้ธรรมชาติ 

Nature Spy @ALTV
705,000.00           225,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง วิชยั   จนัทวาโร 705,000.00            วิชยั   จนัทวาโร 225,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070032 01-07-2020

2135
Price ปรับปรุง BAS Software ให้

สามารถใชง้านผา่น Web Browser
133,750.00           133,750.00          133,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 133,750.00            บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 133,750.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070033 09-07-2020

2136
ขออนุมติังานติดตั�งกลอ้งสาํหรับ

ประชุมทางไกล (ConferenceCamera)
115,014.30           114,372.30          115,014.30     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
115,014.30            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
114,372.30            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070034 09-07-2020

2137
ค่าพิธีกรถ่ายทอดสด Takraw Super 

Match by ThaiPBS
24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 24,000.00              น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 24,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070035 03-07-2020

2138
พิธีกรถ่ายทอดสด Takraw Super 

Match by ThaiPBS
24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 24,000.00              นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 24,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070036 03-07-2020

2139
พิธีกรถ่ายทอดสด Takraw Super 

Match by ThaiPBS
24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 24,000.00              นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 24,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070037 03-07-2020

2140
จดัจา้งปรับปรุงหอ้ง Blower สถานี

ร้อยเอด็
380,000.00           95,000.00            9,500.00         เฉพาะเจาะจง นาย บุญเรียน อคัรบาล 95,000.00              นาย บุญเรียน อคัรบาล 95,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070038 09-07-2020

2141

เพื�อใชใ้นการจดังาน “Growing Up 

Together และ Learning Innovation 

Forum : ALTV วิถีการเรียนรู้ใหม่ในศ

8,919.00               9,543.33              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทัพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป 

จาํกดั
9,543.33                บริษทัพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 9,543.33                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070039 09-07-2020

2142

เพื�อใชใ้นการจดังาน “Growing Up 

Together และ Learning Innovation 

Forum : ALTV วิถีการเรียนรู้ใหม่ในศ

25,000.00             25,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย มนตรี เรืองสุวรรณ์ 25,000.00              นาย มนตรี เรืองสุวรรณ์ 25,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070040 09-07-2020

2143
ค่าผลิตรายการ สอนศิลป์ ไตรมาส 

3-4/2563
5,424,900.00        5,424,900.00       5,424,900.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 5,424,900.00         บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 5,424,900.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070041 10-07-2020

2144

ค่าผลิตรายการ Kid Rangers 

ปฏิบติัการเดก็ช่างคิด ไตรมาส 

3-4/2563

6,500,000.00        6,500,000.01       6,500,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
6,500,000.01         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
6,500,000.01         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070042 10-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2145
จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษา

หมอ้แปลงไฟฟ้า ส.เกาะสมุย
16,335.36             4,083.84              4,083.84         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,083.84                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,083.84                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070043 09-07-2020

2146

คาใชบรการสงอานวยความสะดวก

และค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ กปส. 

จาํนวน 15 สถานี ประปจาํเดือน 

พฤษภาคม 2563

2,341,756.00        626,419.73          -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
626,419.73            

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
626,419.73            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070044 09-07-2020

2147
ค่าผลิตรายการ ทา้ใหอ้่าน ไตรมาส 

4/2563
2,565,000.00        2,565,000.00       2,565,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 2,565,000.00         บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 2,565,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070045 10-07-2020

2148

คาเชาอาคาร สถานท ฯ ส.

สมุทรสงครามและ ส.หล่มสัก จ.

เพชรบูรณ์ ของ บมจ.กสท 

โทรคมนาคม

1,680,000.00        449,400.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
449,400.00            

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
449,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070046 09-07-2020

2149
จดัจา้งติดตั�งระบบนํ�าประปา ที� สถานี

ชุมแพ
63,380.00             15,845.00            15,845.00       เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค 15,845.00              การประปาส่วนภูมิภาค 15,845.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070047 09-07-2020

2150
จดัหาอะไหล่ซ่อมเครื�องปรับอากาศ 

สถานีกาญจนบุรี
153,400.00           38,350.00            38,350.00       เฉพาะเจาะจง เอสซีแอร์ 38,350.00              เอสซีแอร์ 38,350.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070048 09-07-2020

2151
ค่าผลิตรายการ ขบวนการ FUN นํ�านม

 ไตรมาส 3-4/2563
9,790,500.00        9,790,500.00       9,790,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 9,790,500.00         บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 9,790,500.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070050 10-07-2020

2152
จดัจา้งบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 

สถานีเพชรบูรณ์
12,840.00             3,210.00              3,210.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070051 09-07-2020

2153
จดจา้งบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 

สถานีนครสวรรค์
12,840.00             3,210.00              3,210.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070052 09-07-2020

2154
จดัซื�อคอมเพรสเซอร์

เครื�องปรับอากาศ สถานีบึงกาฬ
58,208.00             14,552.00            14,552.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ขอนแก่น

แสงอุปกรณ์
14,552.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ขอนแก่น

แสงอุปกรณ์
14,552.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070053 09-07-2020

2155 สาํหรับใชง้านฝ่ายรายการต่างประเทศ 3,750.00               4,012.50              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
4,012.50                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
4,012.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070055 09-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2156
ค่าเช่า Computer จาํนวน 507 เครื�อง 

(เพื�อประกอบการเบิกจ่ายปีที� 2/3)
3,942,180.00        4,218,132.60       -                 ประกาศเชิญชวน บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,218,132.60         บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,218,132.60         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070056 09-07-2020

2157
จดัหา Toner  HP Office Jet 7612 

สาํหรับใชง้านฝ่ายรายการต่างประเทศ
23,550.00             25,198.50            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
25,198.50              

บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
25,198.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070057 09-07-2020

2158 ค่าใชจ่้ายสาํหรับการประชุม 15,604.00             16,696.28            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
16,696.28              

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
16,696.28              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070058 09-07-2020

2159
เพื�อดาํเนินการผลิตชุดการเรียนรู้ Thai

 PBS Learning Shelf 2563
2,448,160.00        2,350,002.48       2,448,160.00  ประกาศเชิญชวน บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 2,499,948.00         บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 2,350,002.48         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070059 09-07-2020

2160

ผูจ้ดัหาอุปกรณ์ประกอบรายการ นาง

นารี ตอ้งกระโทก รายการคิดคลบั 

ไตรมาส 3/2563

44,000.00             35,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาง กศกร  ตอ้งกระโทก 44,000.00              นาง กศกร  ตอ้งกระโทก 35,000.00               เร่งด่วน PO2020070060 08-07-2020

2161
จดัจา้งบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ศูนยว์ิศวกรรมสุโขทยั
29,960.00             7,490.00              7,490.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070062 09-07-2020

2162
เพื�อผลิตของที�ระลึกเพื�อใชใ้น

กิจกรรมต่างๆ ประจาํปี 2563
1,500.00               1,605.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเพียร์มาสเตอร์ จาํกดั 1,605.00                บริษทั สเพียร์มาสเตอร์ จาํกดั 1,605.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070063 09-07-2020

2163 สติ�กเกอร์ wrap ลิฟท์ 4,708.00               4,708.00              4,708.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดบับลิว.โอ.เอ.แอด๊

เว่อร์ไทซิ้�ง  จาํกดั
4,708.00                

บริษทั ดบับลิว.โอ.เอ.แอด๊

เว่อร์ไทซิ้�ง  จาํกดั
4,708.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070064 09-07-2020

2164

คาเชาอาคาร สถานทฯ สถานทวน

สัญญาณเขาป้อม อ.เกาะสมุย จ.สุ

ราษฎร์ธานี ของ บมจ.กสท 

โทรคมนาคม

984,000.00           263,220.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
263,220.00            

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
263,220.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070065 10-07-2020

2165
จดัหาชุดเครื�องมือเพื�อใชง้านซ่อม

และบาํรุงรักษา
99,799.97             90,110.05            99,799.97       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 100,000.01            บริษทั แกนกลาง จาํกดั 90,110.05              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070066 10-07-2020

2166
ปรับปรุงซอฟตแ์วร์ระบบบริหารผล

การปฏิบติังาน
321,000.00           321,000.00          321,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มายเอชอาร์ จาํกดั 321,000.00            บริษทั มายเอชอาร์ จาํกดั 321,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070067 10-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2167
จดัซื�อแบตเตอรี� เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

สาํรอง สถานีสุรินทร์ สถานีร้อยเอด็
117,216.00           30,816.00            29,304.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสุรินทร์

เอราวณัแทรคเตอร์
30,816.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสุรินทร์

เอราวณัแทรคเตอร์
30,816.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070068 10-07-2020

2168
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           72,000.01            316,800.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
316,800.00            

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
72,000.01               เร่งด่วน PO2020070069 09-07-2020

2169
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ I Can 

Do U ทาํได้
18,000.00             9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 18,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 9,000.00                 เร่งด่วน PO2020070070 09-07-2020

2170

ค่า เจา้หนา้ที�ออกแบบอุปกรณ์

ประกอบฉาก รายการ I Can Do U ทาํ

ได้

150,000.00           80,000.00            150,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชฎิล ยนืยิ�ง 130,000.00            นายชฎิล ยนืยิ�ง 80,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070071 09-07-2020

2171
ค่าผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์รายการ I 

Can U ทาํได้
325,000.00           200,000.00          325,000.00     เฉพาะเจาะจง นายดนยั อมัพรดนยั 325,000.00            นายดนยั อมัพรดนยั 200,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070072 09-07-2020

2172
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์

รายการ I Can U ทาํได้
260,000.00           160,000.00          260,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 260,000.00            น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 160,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070073 09-07-2020

2173
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูล รายการ 

I Can Do U ทาํได้
195,000.00           120,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง

นาย พงษศ์กัดิ�   ศิริเศรษฐ์

ไพศาล
195,000.00            

นาย พงษศ์กัดิ�   ศิริเศรษฐ์

ไพศาล
120,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070074 09-07-2020

2174
ค่าผูเ้ขียนบท รายการ I Can Do U ทาํ

ได้
195,000.00           120,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายภูวฤทธิ�  ภูวภิรมยข์วญั 195,000.00            นายภูวฤทธิ�  ภูวภิรมยข์วญั 120,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070075 09-07-2020

2175
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูล รายการ 

I Can Do U ทาํได้
195,000.00           120,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 195,000.00            น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 120,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070076 09-07-2020

2176 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 113,400.00           90,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะธิดา กาญจนวรกลุ 113,400.00            นางสาวปิยะธิดา กาญจนวรกลุ 90,000.00               เร่งด่วน PO2020070080 10-07-2020

2177

ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต์

 Outsource 16 คน (เดือน กรกฎาคม 

2563)

288,000.00           308,160.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
308,160.00            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
308,160.00             เร่งด่วน PO2020070081 10-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2178
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล 

รายการ  Safe House
400,000.00           400,000.07          400,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
400,000.07            

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
400,000.07            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070082 09-07-2020

2179
ซื�อพื�นที�สื�อประชาสัมพนัธF์acebook 

ครูนอกกรอบ
8,025.00               8,025.00              8,025.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิร์น เอด็ดูเคชั�น จาํกดั 8,025.00                บริษทั เลิร์น เอด็ดูเคชั�น จาํกดั 8,025.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070083 13-07-2020

2180
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 3-4/63
349,000.00           8,025.00              349,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิร์น เอด็ดูเคชั�น จาํกดั 349,000.00            บริษทั เลิร์น เอด็ดูเคชั�น จาํกดั 8,025.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070083 13-07-2020

2181
ช่างแต่งหนา้ทาํผมCovid19 สคส.มิ.ย.

63-ณธกร
11,000.00             11,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ณธกร วิริยาลยั 11,000.00              นาย ณธกร วิริยาลยั 11,000.00               เร่งด่วน PO2020070084 02-07-2020

2182
ค่าผูก้าํกบัรายการ Class one ทางฉนั-

ฝันเธอ
3,250,000.00        225,000.00          3,250,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสิทธานต ์ฉลองธรรม 325,000.00            นายสิทธานต ์ฉลองธรรม 225,000.00             เร่งด่วน PO2020070085 01-07-2020

2183
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ วนัใหม่วา

ไรตี�  ไตรมาส 3-4/63
330,000.00           225,000.00          330,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสิทธานต ์ฉลองธรรม 330,000.00            นายสิทธานต ์ฉลองธรรม 225,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070085 01-07-2020

2184
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ Class

 one ทางฉนั-ฝันเธอ
325,000.00           325,000.00          325,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ ทิพโกมุท 325,000.00            นาย นพคุณ ทิพโกมุท 325,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070086 01-07-2020

2185
ค่าเช่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ที� รายการ

 Class one ทางฉนั-ฝันเธอ
455,000.00           315,000.00          455,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ธีรภทัร ก๋าคาํ 455,000.00            นาย ธีรภทัร ก๋าคาํ 315,000.00             เร่งด่วน PO2020070087 01-07-2020

2186
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบัรายการ Class one 

ทางฉนั-ฝันเธอ
234,000.00           162,000.00          234,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 234,000.00            นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 162,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070088 01-07-2020

2187
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ ท่องโลก

กวา้ง
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรพรรณ คาํลือ 30,000.00              น.ส. จิรพรรณ คาํลือ 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070089 13-07-2020

2188 ค่าผูด้าํเนินรายการ ท่องโลกกวา้ง 288,000.00           288,000.00          288,000.00     เฉพาะเจาะจง นายณรรฐพงษ ์ผูภ้กัดีวงศ์ 288,000.00            นายณรรฐพงษ ์ผูภ้กัดีวงศ์ 288,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070090 13-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2189
ค่าจดัหาเครื�องแต่งกาย รายการ ท่อง

โลกกวา้ง
105,600.00           105,600.00          105,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. พรสุดา แก่นแกว้ 105,600.00            น.ส. พรสุดา แก่นแกว้ 105,600.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070091 13-07-2020

2190
ค่า เจา้หนา้ที� ALTV Content  Creator 

(Social)
108,000.00           90,000.00            108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย ์นิ�มนวล 108,000.00            นางสาวจุฑาทิพย ์นิ�มนวล 90,000.00               เร่งด่วน PO2020070092 13-07-2020

2191
ค่า เจา้หนา้ที� ALTV Content  Creator 

(Video)
108,000.00           90,000.00            108,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย รัตนพล  ทิพยม์ะณี 108,000.00            นาย รัตนพล  ทิพยม์ะณี 90,000.00               เร่งด่วน PO2020070093 13-07-2020

2192 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 113,400.00           90,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรีภรณ์ ช่วยระเทพ 113,400.00            นางสาวพชัรีภรณ์ ช่วยระเทพ 90,000.00               เร่งด่วน PO2020070094 13-07-2020

2193 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 113,400.00           90,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสมิตา สิงห์อุบล 113,400.00            นางสาวสมิตา สิงห์อุบล 90,000.00               เร่งด่วน PO2020070095 13-07-2020

2194 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 116,550.00           92,500.00            116,550.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัสุชา เลิศวฒันนนท์ 116,550.00            นางสาวณฐัสุชา เลิศวฒันนนท์ 92,500.00               เร่งด่วน PO2020070096 13-07-2020

2195 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 113,400.00           90,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัรดา พนัพละ 113,400.00            นางสาวณฐัรดา พนัพละ 90,000.00               เร่งด่วน PO2020070097 13-07-2020

2196 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 119,700.00           95,000.00            119,700.00     เฉพาะเจาะจง นายไกรวิชญ ์ไทท้อง 119,700.00            นายไกรวิชญ ์ไทท้อง 95,000.00               เร่งด่วน PO2020070099 13-07-2020

2197 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 112,800.00           90,000.00            112,800.00     เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สุโพภาค 112,800.00            นายเจษฎา สุโพภาค 90,000.00               เร่งด่วน PO2020070100 13-07-2020

2198
ค่า เจา้หนา้ที� ALTV Content Creator 

(Info & Graphic Design)
114,000.00           95,000.00            114,000.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาวประภารัตน ์เรือง

ประชุม
114,000.00            

นางสาวประภารัตน ์เรือง

ประชุม
95,000.00               เร่งด่วน PO2020070102 13-07-2020

2199
ขออนุมติัจดัซื�อฝารองนั�งชกัโครก 

จาํนวน 60 ชิ�น
147,660.00           146,376.00          147,660.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
147,660.00            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
146,376.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070103 13-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2200 ค่าเจา้หนา้ที�ตรวจคุณภาพรายการ 113,400.00           90,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ยภุาพร เวชกามา 113,400.00            นางสาว ยภุาพร เวชกามา 90,000.00               เร่งด่วน PO2020070104 13-07-2020

2201 ค่าเจา้หนา้ที�ตรวจคุณภาพรายการ 113,400.00           90,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว คุณาภรณ์ กลื�นอุบล 113,400.00            นางสาว คุณาภรณ์ กลื�นอุบล 90,000.00               เร่งด่วน PO2020070105 13-07-2020

2202 ค่าเจา้หนา้ที�ตรวจคุณภาพรายการ 113,400.00           90,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชญดา สิงสนั�น 113,400.00            นางสาว นุชญดา สิงสนั�น 90,000.00               เร่งด่วน PO2020070106 13-07-2020

2203 ค่าเจา้หนา้ที�ตรวจคุณภาพรายการ 113,400.00           90,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นายฟาอิซ รัมภกัดิ� 113,400.00            นายฟาอิซ รัมภกัดิ� 90,000.00               เร่งด่วน PO2020070107 13-07-2020

2204 สั�งเสื�อชูชีพแบบมีปกและพองลม 33,100.00             33,100.03            33,100.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ริกเกอร์ ซินเนอร์จี 

จาํกดั
33,100.03              บริษทั ริกเกอร์ ซินเนอร์จี จาํกดั 33,100.03              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070109 13-07-2020

2205

ขออนุมติังานซ่อมแซมโครงสร้าง

รองรับชุดพดัลมระบายอากาศ คูลลิ�ง

ทาวเวอร์ ตวัที� 2/1

16,050.00             16,050.00            16,050.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
16,050.00              

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
16,050.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070110 14-07-2020

2206
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ เสียง

สะทอ้นจากโหมโรง
2,500.00               2,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัดิ�  พนัธ์สอาด 2,500.00                นายสุรศกัดิ�  พนัธ์สอาด 2,500.00                 เร่งด่วน PO2020070111 14-07-2020

2207
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ เสียง

สะทอ้นจากโหมโรง
2,500.00               2,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 2,500.00                คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 2,500.00                 เร่งด่วน PO2020070112 14-07-2020

2208
ค่าผุด้าํเนินรายการ เสียงสะทอ้นจาก

โหมโรง
14,018.69             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มมหาเฮง จาํกดั 15,000.00              บริษทั อาร์มมหาเฮง จาํกดั 15,000.00               เร่งด่วน PO2020070113 14-07-2020

2209 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 144,900.00           115,000.00          144,900.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฐัธิดา ศรีช่วย 144,900.00            น.ส. ณฐัธิดา ศรีช่วย 115,000.00             เร่งด่วน PO2020070114 14-07-2020

2210
จดัจา้งซ่อมเครื�องออกกาํลงักาย หอ้ง

ออกกาํลงักาย C1
8,100.00               8,100.00              8,100.00         เฉพาะเจาะจง

นายเวสารัชชธ์ปราชญ ์ รุ่ง

พาทรัพย์
8,100.00                

นายเวสารัชชธ์ปราชญ ์ รุ่งพา

ทรัพย์
8,100.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070115 14-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2211
ฟรีแลนซ์ ตาํแหน่ง Digital Content 

Creator
126,000.00           105,000.00          126,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติภรณ์ สุวรรณศรี 126,000.00            นางสาวฐิติภรณ์ สุวรรณศรี 105,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070116 14-07-2020

2212
ฟรีแลนซ์ ตาํแหน่ง Digital Content 

Creator
126,000.00           105,000.00          126,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ธนโชติ ทองรัก 126,000.00            นาย ธนโชติ ทองรัก 105,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070117 14-07-2020

2213
ค่าบริการ Cloud Computing เดือน 

พ.ค. 63 (ค่าบริการส่วนเกิน)
76,017.43             81,338.65            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
81,338.65              

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
81,338.65              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070118 14-07-2020

2214 ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคล์าํดบัภาพ 217,000.00           175,000.00          217,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 217,000.00            นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 175,000.00             เร่งด่วน PO2020070119 14-07-2020

2215

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 2 จงัหวดัพะเยา

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. อญัชลี  อินต๊ะวงค์ 3,000.00                น.ส. อญัชลี  อินต๊ะวงค์ 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070120 15-07-2020

2216

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 3 จงัหวดัเเชียงใหม่ 20-21 มิ.ย.6

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. อญัชลี  อินต๊ะวงค์ 3,000.00                น.ส. อญัชลี  อินต๊ะวงค์ 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070121 15-07-2020

2217

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 1 ภาคเหนือ จ.พิจิตร

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. วรารัตน ์ หมวกยอด 3,000.00                น.ส. วรารัตน ์ หมวกยอด 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070122 15-07-2020

2218

เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร จาํนวน 6 เครื�อง

 ประจาํเดือน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 

2563

52,000.00             8,623.99              26,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
55,640.00              

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
8,623.99                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070123 15-07-2020

2219
ค่าผลิตรายการเดก็จอมพลงั ไตรมาส 

3/2563
272,850.00           272,850.00          272,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 272,850.00            บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 272,850.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070124 13-07-2020

2220
ค่าติดตั�งรื� อถอนโครงสร้างแสงไฟ 

ถทส.Takraw Super Match
157,500.00           168,525.00          -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 168,525.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 168,525.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070125 15-07-2020

2221 เจลแอลกอฮอลล์ 93,090.00             93,090.00            93,090.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 93,090.00              บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 93,090.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070126 15-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2222

ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํและตดัต่อพร้อม

เจา้หนา้ที� รายการ The Podcaster มือ

สมคัรเล่า

326,400.00           326,400.00          230,400.00     เฉพาะเจาะจง นาย ฐณวฒัน ์สนิทเสรีพงศ์ 326,400.00            นาย ฐณวฒัน ์สนิทเสรีพงศ์ 326,400.00             เร่งด่วน PO2020070127 10-07-2020

2223
ค่าเช่า Printer Ricoh จาํนวน 14 เครื�อง 

เพื�อประกอบการเบิกจ่าย ปีที�2/3
1,330,395.36        47,205.43            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
1,423,523.04         

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
47,205.43              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070128 15-07-2020

2224
ค่าผูก้าํกบัและเขียนบท รายการ The 

Podcaster มือสมคัรเล่า
80,000.00             80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชชัฎา ภทัรธิวฒัน์ 80,000.00              นางสาว ชชัฎา ภทัรธิวฒัน์ 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070129 09-07-2020

2225
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ The 

Podcaster มือสมคัรเล่า
15,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 15,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 15,000.00               เร่งด่วน PO2020070130 09-07-2020

2226
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ The 

Podcaster มือสมคัรเล่า
15,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัดิ�  พนัธ์สอาด 15,000.00              นายสุรศกัดิ�  พนัธ์สอาด 15,000.00               เร่งด่วน PO2020070131 09-07-2020

2227 จดัซื�ออุปกรณ์สาํนกังาน 9,263.99               3,053.14              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
9,912.47                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,053.14                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070132 15-07-2020

2228
ค่าผลิตรายการ บา้นพลงัใจ ไตรมาส 

3/2563
4,000,000.00        3,980,000.03       4,000,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 4,000,000.05         บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 3,980,000.03         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070133 15-07-2020

2229

จดัหาและบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั

ซอฟตแ์วร์ป้องกนัไวรัสสาํหรับเครื�อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 100 Licenses

300,000.00           295,000.00          300,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์ ที เอส (2003) 

จาํกดั
300,000.00            บริษทั อาร์ ที เอส (2003) จาํกดั 295,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070134 15-07-2020

2230 เพื�อใชง้านในสาํนกัตวรจสอบภายใน 8,215.89               3,220.01              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
8,791.00                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,220.01                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070135 16-07-2020

2231

ผูด้าํเนินรายการ (เสริม) ด.ช.ปัณณ

วิชญ ์เลก็อุทยัวรรณ รายการคิดคลบั 

ไตรมาส 3/2563

176,000.00           140,000.00          176,000.00     เฉพาะเจาะจง ด.ช.ปัณณวิชญ ์เลก็อุทยัวรรณ 176,000.00            ด.ช.ปัณณวิชญ ์เลก็อุทยัวรรณ 140,000.00             เร่งด่วน PO2020070137 16-07-2020

2232 ค่าภาพยนตร์สารคดี 2,500,000.00        2,500,000.00       2,500,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มูฟวี�ส์ แมท็เทอร์ จาํกดั 2,500,000.00         บริษทั มูฟวี�ส์ แมท็เทอร์ จาํกดั 2,500,000.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070138 01-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2233

ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการเช่าชุด

อุปกรณ์  Live U (Video Streaming) 

สาํหรับการทาํข่าว, การรายงานสด

684,000.00           670,890.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทัดิจิตอล โซลูชั�น 

อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั
731,880.00            

บริษทัดิจิตอล โซลูชั�น อินเตอร์

เนชั�นแนล จาํกดั
670,890.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070139 16-07-2020

2234
จดัหาเครื�องวดัอุณหภูมิ Thermal 

imager พร้อม Infared Telephoto Lens
1,990,200.00        800,360.00          497,550.00     คดัเลือก บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 497,550.00            บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 800,360.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070140 16-07-2020

2235
จดัหาเครื�องวดัความตา้นทานของ

ระบบกราวด ์แบบดิจิทลั
1,278,864.00        800,360.00          319,716.00     คดัเลือก บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 319,716.00            บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 800,360.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070140 16-07-2020

2236

ขออนุมติัใชง้บประมาณและ

ดาํเนินการจดัซื�อ   โดรน รุ่น MAVIC 

2 PRO จาํนวน  2 ชุด

72,800.00             77,896.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
77,896.00              

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
77,896.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070141 16-07-2020

2237
จดัจา้งซ่อมอุปกรณ์ป้องกนัไฟ

กระโชก สถานีสุรินทร์
35,952.00             8,988.00              8,988.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สตาบิล จาํกดั 8,988.00                บริษทั สตาบิล จาํกดั 8,988.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070142 16-07-2020

2238
ขออนุมติัซ่อมทีวี ประจาํหอ้งสตูดิโอ 

ชั�นที� 3 อาคาร B สาํหรับงาน Monitor
5,564.00               5,564.00              5,564.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
5,564.00                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
5,564.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070143 16-07-2020

2239

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการเช่าไฟพร้อม

เจา้หนา้ที� โครงการศิลป์สโมสร ตอน 

อยธุยาไม่มู

27,570.10             29,500.01            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 29,500.01              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 29,500.01              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070144 16-07-2020

2240 ซื�อถ่าน AA สาํหรับช่างภาพ 2,400.00               1,640.10              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
2,568.00                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,640.10                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070145 17-07-2020

2241 ของใชใ้นสาํนกังาน 1,610.35               1,134.77              1,610.35         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,610.35                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,134.77                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070146 17-07-2020

2242 ค่าผลิตรายการ  บทเรียนราคาเพลง 2,418,000.00        2,418,000.06       2,418,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 2,418,000.06         บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 2,418,000.06         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070147 16-07-2020

2243
ขออนุมติัจดัซื�อขาตั�งป้าย

ประชาสัมพนัธ์
19,720.10             19,720.10            19,720.10       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทาํดี อินฟิ

นิตี�
19,720.10              หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทาํดี อินฟินิตี� 19,720.10              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070148 17-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2244

จดัซื�อชาร์จเจอร์แบตเตอรี�  และ 

Control Deepsea Generator สถานีทุ่ง

สง

184,040.00           46,010.00            46,010.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านบรรลือเจนเนอเรเตอร์

เซอร์วิส
46,010.00              

ร้านบรรลือเจนเนอเรเตอร์

เซอร์วิส
46,010.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070149 17-07-2020

2245
ขออนุมติังานจดัจา้งซ่อม ป้ายลาน

จอดรถยนต์
16,050.00             16,050.00            16,050.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
16,050.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
16,050.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070150 17-07-2020

2246

ค่าใชบ้ริการผงัรายการอิเลก็ทรอนิกส์ 

(EPG) ของ สถานีวิทยโุทรทศัน์

กองทพับก ไตรมาส 2

120,000.00           32,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 32,100.00              สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 32,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070151 17-07-2020

2247
ผูใ้หบ้ริการระบบ Presentation and 

Streaming System
42,800.00             42,800.00            42,800.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เดอะ โมเมนต ์ครี

เอชั�น จาํกดั
42,800.00              

บริษทั เดอะ โมเมนต ์ครีเอชั�น

 จาํกดั
42,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070152 17-07-2020

2248
ขออนุมติัจดัซื�อ Switch Hub 8 Port 

สาํหรับระบบ BAS
3,103.00               3,103.00              3,103.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 3,103.00                บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 3,103.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070153 17-07-2020

2249
จดัจา้ง บริการ On-site Service ลง

โปรแกรม OPM
16,050.00             16,050.00            16,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บนเส้น จาํกดั 16,050.00              บริษทั บนเส้น จาํกดั 16,050.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070154 17-07-2020

2250

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก

และระบบส่งสัญญาณโทรทศัน ์ของ 

ททบ

9,682,243.76        2,590,000.21       -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 2,590,000.21         สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 2,590,000.21         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070155 17-07-2020

2251 อะไหล่กลอ้งวีดีโอ ยี�หอ้ Sony 12,000.00             12,840.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 12,840.00              บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 12,840.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070156 17-07-2020

2252 ใชภ้ายในสาํนกังาน 3,900.00               4,173.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070157 17-07-2020

2253 เครื�องชาร์จแบตเตอรี�รถยนต์ 18,600.00             19,902.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
19,902.00              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
19,902.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070158 17-07-2020

2254

ค่าผูด้าํเนินรายการ SDN FUTSAL 

NO-L CUP 2020 Inspired by Thai 

PBS

8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 8,000.00                น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020070159 17-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2255
ค่าผลิตสปอต TVC สาํหรับ

สถานีโทรทศัน ์ALTV
60,000.00             45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สุรวิชญ ์จีรังกาลกลุ 60,000.00              นาย สุรวิชญ ์จีรังกาลกลุ 45,000.00               เร่งด่วน PO2020070160 17-07-2020

2256

ซื�อลิขสิทธิ� เพลงสากลเพื�อเผยแพร่

ผา่นสื�อวิทยกุระจายเสียงไทยพีบีเอส 

ดิจิทลั เรดิโอ

420,153.00           420,153.69          420,153.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็พีซี มิวสิค จาํกดั 420,153.69            บริษทั เอม็พีซี มิวสิค จาํกดั 420,153.69            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070161 17-07-2020

2257
จา้งเหมาบริการ งานถ่ายทอดสด Live

 & Streaming
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย อภิสิทธิ�   กองสมคัร 6,000.00                นาย อภิสิทธิ�   กองสมคัร 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070162 17-07-2020

2258
ขออนุมติัใชง้บประมาณปรับปรุงฉาก

รายการ วนัใหม่ไทยพีบีเอส
60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธนกร นาคจีน 60,000.00              นาย ธนกร นาคจีน 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070163 20-07-2020

2259
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match 

by ThaiPBS สนาม 8 กทม.
8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 8,000.00                นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 8,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070166 17-07-2020

2260

ค่าติดตั�งรื� อถอนโครงสร้างแสงไฟ 

ทรัส ถทส.Takraw Super Match 

สนาม 8 กทม.

62,500.00             66,875.00            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 66,875.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 66,875.00               เร่งด่วน PO2020070167 17-07-2020

2261
ติดตั�งรื� อถอน ถทส. Takraw Super 

Match by Thai PBS สนาม 8 กทม.
6,000.00               6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 6,000.00                นายอนุชา  สุจิรธนกลู 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020070168 17-07-2020

2262
จดัหาอุปกรณ์ GPS Antenna สถานีฯ 

นครสวรรค์
55,640.00             13,910.00            13,910.00       เฉพาะเจาะจง

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
13,910.00              

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
13,910.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070169 20-07-2020

2263
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match 

by ThaiPBS สนาม 8 กทม.
8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070172 17-07-2020

2264
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match 

by ThaiPBS สนาม 8 กทม.
8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070173 17-07-2020

2265 Online องศาเหนือ 600,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 600,000.00            คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070175 20-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2266 Online องศาเหนือ 600,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 600,000.00            นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070177 20-07-2020

2267 Online องศาเหนือ 600,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนุชา ตาดี 600,000.00            อนุชา ตาดี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070178 20-07-2020

2268
ขออนุมติัจดัซื�ออะไหล่งานระบบ

ปรับอากาศ
82,283.00             78,324.00            82,283.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั พี 1 อินเตอร์เทรด 

จาํกดั
82,283.00              บริษทั พี 1 อินเตอร์เทรด จาํกดั 78,324.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070179 21-07-2020

2269
ค่าเช่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ที� รายการ

 Class one ทางฉนั-ฝันเธอ
455,000.00           70,000.00            455,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ธีรภทัร ก๋าคาํ 455,000.00            นาย ธีรภทัร ก๋าคาํ 70,000.00               เร่งด่วน PO2020070180 10-07-2020

2270
จา้งผลิตรายการ News Beeps by Thai 

PBS World
2,080,000.00        1,680,000.00       2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 2,080,000.00         บริษทั หา้ให ้จาํกดั 1,680,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070181 21-07-2020

2271
ค่าผลิตรายการ นิทานตื�นนอน (บา้น

ตุ๊กกะตุ่น) ไตรมาส 3-4/2563
500,000.00           500,000.00          500,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ อบอุ่น 500,000.00            นายสุเมธ อบอุ่น 500,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070182 13-07-2020

2272
ต่ออายโุปรแกรม Team Viewer 

จาํนวน 1 หน่วย (กรณีเร่งด่วน)
192,000.00           150,000.00          192,000.00     เฉพาะเจาะจง TeamViewer GmbH 192,000.00            TeamViewer GmbH 150,000.00             เร่งด่วน PO2020070183 21-07-2020

2273 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย คมัภีร์  สุขเปรม 800,000.00            นาย คมัภีร์  สุขเปรม 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070184 01-07-2020

2274 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อพิเชษฐ ์สุขแกว้ 800,000.00            นาย อพิเชษฐ ์สุขแกว้ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070185 01-07-2020

2275 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 800,000.00            นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070186 01-07-2020

2276 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 800,000.00            นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070187 06-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2277
ค่าผลิตรายการ นิทานตื�นนอน ไตร

มาส 3-4/2563
2,336,880.00        2,336,880.00       2,336,880.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 2,336,880.00         บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 2,336,880.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070188 21-07-2020

2278 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 800,000.00            นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070189 01-07-2020

2279 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 800,000.00            นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070190 06-07-2020

2280 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 800,000.00            นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070191 01-07-2020

2281 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 800,000.00            นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070192 06-07-2020

2282 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนิตา แซ่ซี 800,000.00            น.ส.ธนิตา แซ่ซี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070193 01-07-2020

2283 ขอใชง้บเช่ารถยนตข่์าว 58 คนั 12,623,400.00      11,423,748.00     -                 ประกาศเชิญชวน
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
13,507,038.00       

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
11,423,748.00       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070194 21-07-2020

2284 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนิตา แซ่ซี 800,000.00            น.ส.ธนิตา แซ่ซี 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070195 06-07-2020

2285 เพื�อใชใ้นโครงการ Learning Space 12,780.00             13,674.60            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอด ออน จาํกดั 13,674.60              บริษทั แอด ออน จาํกดั 13,674.60              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070196 21-07-2020

2286 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 800,000.00            นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070197 06-07-2020

2287 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 800,000.00            นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070198 03-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2288 เพื�อใชใ้นโครงการ Learning Space 12,600.00             13,482.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควิกไซน ์จาํกดั 13,482.00              บริษทั ควิกไซน ์จาํกดั 13,482.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070199 21-07-2020

2289 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 800,000.00            นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070200 01-07-2020

2290 Online แลต๊ะแลใต ้Q1-2/63 800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.อลิษา ดาโอะ๊ 800,000.00            น.ส.อลิษา ดาโอะ๊ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070201 06-07-2020

2291

เช่ารถยนตฝ่์ายระบบส่งสัญญาณ 

สาํนกัวิศวกรรม ประจาํเดือน เมษายน

 - ธนัวาคม 2563

28,643,472.00      6,009,120.00       7,160,868.00  ประกาศเชิญชวน
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
7,160,868.00         

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
6,009,120.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070202 21-07-2020

2292
เช่ารถตู ้10  คนั รถเก๋ง 2 คนั เริ�ม 1 

เมย.63 - 31 ธค.63
10,125,000.00      3,002,676.80       ########### เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
3,611,250.00         

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
3,002,676.80         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070203 21-07-2020

2293
จดัหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ศูนย์

วิศวกรรมสงขลา
49,003.88             12,250.97            12,250.97       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.เอส.บี.เอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั
12,250.97              

บริษทั เอ.เอส.บี.เอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั
12,250.97              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070204 21-07-2020

2294
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ  

Cool CRU จารยเ์จ๋ง
234,000.00           19,260.00            234,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
250,380.00            

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
19,260.00               เร่งด่วน PO2020070205 16-07-2020

2295
ค่าเช่ารถ Toyota Revo Doublcab 2.8 

G AT 4WD
257,400.00           231,120.00          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
275,418.00            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
231,120.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070206 21-07-2020

2296
ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการจดัทาํ

โต๊ะอ่านข่าวกีฬา  กรณีจาํเป็นเร่งด่วน
8,500.00               8,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายนฤบดินทร์ โพธะ 8,500.00                นายนฤบดินทร์ โพธะ 8,500.00                 เร่งด่วน PO2020070208 20-07-2020

2297

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการเช่าไฟพร้อม

เจา้หนา้ที� รายการสารพนัลั�นทุ่ง กรณี

เร่งด่วน

278,200.00           278,200.00          278,200.00     เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 278,200.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 278,200.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070209 21-07-2020

2298
รายงานใบเสร็จรับเงินและใบกาํกบั

ภาษ(ีCustomized Report)
28,890.00             28,890.00            28,890.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟอร์เวิร์ด แมเนจเมน้ท์

 เซอร์วิส จาํกดั
28,890.00              

บริษทั ฟอร์เวิร์ด แมเนจเมน้ท ์

เซอร์วิส จาํกดั
28,890.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070210 21-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2299
ผูผ้ลิตสื�อเพื�อการเรียนรู้ธรรมชาติ 

Nature Spy @ALTV
705,000.00           480,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง วิชยั   จนัทวาโร 705,000.00            วิชยั   จนัทวาโร 480,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070211 21-07-2020

2300
ผูรั้บจา้งงานพฒันาCommunty Nature

 Spy
200,000.00           200,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง วิชยั   จนัทวาโร 200,000.00            วิชยั   จนัทวาโร 200,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070212 21-07-2020

2301 ซ่อมรถทะเบียน ออ-9230 10,734.77             10,734.78            10,734.77       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เทอร์โมคอนโทรล 

(2520) จาํกดั
10,734.78              

บริษทั เทอร์โมคอนโทรล 

(2520) จาํกดั
10,734.78              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070213 22-07-2020

2302
จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษา

หมอ้แปลงไฟฟ้า สถานีภูเกต็ (เพิ�มเติม)
4,237.20               1,059.30              1,059.30         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,059.30                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,059.30                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070214 22-07-2020

2303
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมจา้หนา้ที� 

รายการ I Can Do U ทาํได้
144,000.00           48,000.01            144,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
144,000.02            

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
48,000.01               เร่งด่วน PO2020070215 09-07-2020

2304

จดัจา้งซ่อมอุปกรณ์ป้องกนัไฟ

กระโชก (Surge Protection) สถานีฯ 

ชุมพร

35,952.00             8,988.00              8,988.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สตาบิล จาํกดั 8,988.00                บริษทั สตาบิล จาํกดั 8,988.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070216 22-07-2020

2305

ค่าใชบ้ริการกระแสไฟฟ้า ของ ททบ 

จาํนวน 46 สถานี ประจาํเดือน 

พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

1,533,923.80        410,324.62          -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 410,324.62            สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 410,324.62            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070217 22-07-2020

2306

ค่าใชบ้ริการกระแสไฟฟ้า ของ ททบ 

สถานีสะพานแดง ประจาํเดือน 

พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563

65,136.00             17,423.88            -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 17,423.88              สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 17,423.88              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070218 22-07-2020

2307
ค่าเช่าอาคารสาํนกังานที�ทาํการศูนย์

วิศวกรรมชุมพร
93,333.32             23,333.33            -                 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัดิ�  ไกรนฤมล 23,333.33              นายกิตติศกัดิ�  ไกรนฤมล 23,333.33              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070219 22-07-2020

2308 ใชภ้ายในสาํนกังาน 4,488.00               2,959.91              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
4,802.16                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
2,959.91                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070220 22-07-2020

2309 ของใชใ้นสาํนกังาน 54,670.00             54,570.00            54,670.00       เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดน

ซพัพลาย
54,570.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดนซพั

พลาย
54,570.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070221 22-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2310

จดัจา้งออกแบบและประมวลผลการ

ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมของ

ไทยพีบีเอส

20,000.00             20,000.00            20,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย สราวุธ ทบัทอง 20,000.00              นาย สราวุธ ทบัทอง 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070222 22-07-2020

2311 ของใชใ้นสาํนกังาน 89,880.00             89,880.00            89,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลอฟตี�  คลีน จาํกดั 89,880.00              บริษทั ลอฟตี�  คลีน จาํกดั 89,880.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070223 22-07-2020

2312
จดัหา Toner HP LaserJet Pro CP1025

 สาํหรับใชง้านฝ่ายรายการต่างประเทศ
16,360.00             17,505.20            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
17,505.20              

บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
17,505.20              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070224 22-07-2020

2313 วสัดุสิ�นเปลือง (แฟลซ์ไดรฟ์) 2,600.00               2,653.60              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
2,782.00                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
2,653.60                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070225 22-07-2020

2314
เพื�อออกแบบกราฟฟิกและตดัต่อสื�อ

ออนไลนง์านLearning Space
102,060.00           85,050.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชิดา ซื�อมาก 102,060.00            นางสาววิชิดา ซื�อมาก 85,050.00               เร่งด่วน PO2020070226 22-07-2020

2315 ผลิตของที�ระลึกงานsetชุดพรีเมียม 74,000.00             79,180.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 79,180.00              บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 79,180.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070227 22-07-2020

2316
ค่าผลิตรายการ นิทานตื�นนอน (ครูนก

เลก็) ไตรมาส 3-4/2563
535,000.00           535,000.00          535,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ครูนกเลก็ จาํกดั 535,000.00            บริษทั ครูนกเลก็ จาํกดั 535,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070228 23-07-2020

2317 ค่าผลิตรายการ ครูฉนัเป็นยทููบเบอร์ 1,950,000.00        1,950,000.06       1,950,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั เรด สตาร์ ครีเอชั�น 

จาํกดั
1,950,000.06         

บริษทั เรด สตาร์ ครีเอชั�น 

จาํกดั
1,950,000.06         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070229 20-07-2020

2318 ค่าผลิตรายการ ครูพุ่มพวง 5,070,000.00        5,070,000.12       5,070,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
5,070,000.12         

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
5,070,000.12         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070230 21-07-2020

2319 ค่าลิขสิทธิ� สารคดี ORF-Enterprise 420,114.68           11,970.00            -                 เฉพาะเจาะจง
ORF-Enterprise GmbH & Co 

KG
422,172.12            

ORF-Enterprise GmbH & Co 

KG
11,970.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070231 13-07-2020

2320
ค่าออกแบบและจดัทาํฉาก รายการ 

The Podcaster
181,365.00           181,365.00          181,365.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เดอะ โมเมนต ์ครี

เอชั�น จาํกดั
181,365.00            

บริษทั เดอะ โมเมนต ์ครีเอชั�น

 จาํกดั
181,365.00             เร่งด่วน PO2020070232 23-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2321
ค่าจดักิจกรรม รายการ The Podcaster

 มือสมคัรเล่า
200,000.00           200,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะสแตนดาร์ด จาํกดั 200,000.00            บริษทั เดอะสแตนดาร์ด จาํกดั 200,000.00             เร่งด่วน PO2020070233 23-07-2020

2322
ค่าเสื�อยดื รายการ The Podcaster มือ

สมคัรเล่า
15,000.00             16,050.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คริสตลั เคลียร์ จาํกดั 16,050.00              บริษทั คริสตลั เคลียร์ จาํกดั 16,050.00               เร่งด่วน PO2020070234 23-07-2020

2323 ค่าผลิตรายการ  กว่าจะโต 10,800,000.00      10,800,000.06     ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 10,800,000.06       บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 10,800,000.06       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070235 23-07-2020

2324
ค่าผูก้าํกบั ซีรีส์โทรทศันแ์นว 

Situation Comedy
468,000.00           468,000.00          468,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย มีโชค ราษฎรานุวตั 468,000.00            นาย มีโชค ราษฎรานุวตั 468,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070236 23-07-2020

2325 จดัหาสแตนดี�(กรณีจาํเป็นเร่งด่วน) 8,025.00               8,025.00              8,025.00         เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 8,025.00                ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 8,025.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070237 23-07-2020

2326
จดัหาหนา้กากอนามยั(กรณีจาํเป็น

เร่งด่วน)
12,840.00             12,840.00            12,840.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ตี�  

จาํกดั
12,840.00              

บริษทั อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ตี�  

จาํกดั
12,840.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070238 23-07-2020

2327 ของใชใ้นสาํนกังาน 417.30                 375.00                 417.30            เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
417.30                   

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
375.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070239 23-07-2020

2328
ค่าลิขสิทธิ� รายการ ชุด Sparticle 

Mystery  Series 1&2
1,363,217.13        43,700.00            -                 เฉพาะเจาะจง KT Media Services 1,363,217.13         KT Media Services 43,700.00               เร่งด่วน PO2020070241 23-07-2020

2329

เพื�อจดัจา้งเครื�องเสียง งานHand to 

Hand | Music for Social Movements 

ครั� งที� 3

10,000.00             10,700.00            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 10,700.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 10,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070242 24-07-2020

2330 ค่าลิขสิทธิละครโทรทศัน ์โหรมโรง 70,000.00             70,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง
มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ 

(ศร ศิลปบรรเลง)
70,000.00              

มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ 

(ศร ศิลปบรรเลง)
70,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070243 24-07-2020

2331
ค่าบริการอื�น-ค่าล่วงเวลา เดือน พ.ค. 

63
7,970.00               8,527.90              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
8,527.90                

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
8,527.90                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070244 24-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2332
ค่าผูเ้ขียนบท ซีรีส์โทรทศันแ์นว 

Situation Comedy
120,000.00           120,000.00          120,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย วีรวฒัน ์ขโยชยักร 120,000.00            นาย วีรวฒัน ์ขโยชยักร 120,000.00             เร่งด่วน PO2020070245 24-07-2020

2333
ค่าผูเ้ขียนบท ซีรีส์โทรทศันแ์นว 

Situation Comedy
135,000.00           135,000.00          135,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. นภคั ไตรเจริญเดช 135,000.00            น.ส. นภคั ไตรเจริญเดช 135,000.00             เร่งด่วน PO2020070246 24-07-2020

2334
ค่าผูเ้ขียนบท ซีรีส์โทรทศันแ์นว 

Situation Comedy
135,000.00           135,000.00          135,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ภูมิภณั ศิริภกัดี 135,000.00            นาย ภูมิภณั ศิริภกัดี 135,000.00             เร่งด่วน PO2020070247 24-07-2020

2335

คาผลตรายการวทยดุจทลและรายการ

วิทยไุทยพีบีเอสสาํหรับเดก็และ

ครอบครัว ไตรมาส 3/2563 (เดือน ส.ค

 - ก

380,000.00           380,000.24          380,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 380,000.24            บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 380,000.24            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070248 29-07-2020

2336 ค่าผลิตรายการ KIDs พิชิต CODE 1,946,913.15        1,946,913.15       1,946,913.15  เฉพาะเจาะจง บริษทั พั�น อพั จาํกดั 1,946,913.15         บริษทั พั�น อพั จาํกดั 1,946,913.15         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070249 20-07-2020

2337
ค่าผลิตรายการ The Alphabet Circus 

ไตรมาส 3-4/2563
706,200.00           706,200.00          706,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 706,200.00            บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 706,200.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070250 31-07-2020

2338
Multifunction Power Meter ของ GEN

 1 ทะเบียน 50-9168
7,800.00               8,346.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
8,346.00                

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
8,346.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070251 29-07-2020

2339

all-a-board (บ.เอนเจิ�ล โชว ์จก.) งาน

 WebsiteThaiPBSKids ไตรมาส 

3/2563

321,000.00           321,000.00          321,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 321,000.00            บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 321,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070252 13-07-2020

2340
จดัซื�อลิขสิทธิเพลงบบรเลง แนวเพลง

ไทย
148,000.00           158,360.00          -                 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั จดัไป 158,360.00            หา้งหุน้ส่วนจาํกดั จดัไป 158,360.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070253 29-07-2020

2341 ค่าผลิตรายการ The Speech 1,950,000.00        1,950,000.06       1,950,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มี มอร์ จาํกดั 1,950,000.06         บริษทั มี มอร์ จาํกดั 1,950,000.06         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070254 20-07-2020

2342 เครื�องเขียนสาํนกัเครือข่ายฯ ก.ค.63 843.00                 828.50                 -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
902.01                   

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
828.50                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070256 29-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2343

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 4 จงัหวดัอุทยัธานี

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. วรารัตน ์ หมวกยอด 3,000.00                น.ส. วรารัตน ์ หมวกยอด 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070257 30-07-2020

2344 ผลิตกระบอกนํ�า Gift Set 37,000.00             39,590.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 39,590.00              บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 39,590.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070258 30-07-2020

2345

คาใชบรการสงอานวยความสะดวก 

ของ ททบ จาํนวน 46 สถานี 

ประจาํเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 

2563

13,371,904.00      3,576,984.32       -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 3,576,984.32         สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 3,576,984.32         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070259 30-07-2020

2346

เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร ฟูจิ  

ประจาํเดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ 

2563 จาํนวน 7 เครื�อง

80,000.00             36,854.68            80,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
85,600.00              

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
36,854.68              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070260 30-07-2020

2347

เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร ฟูจิ  

ประจาํเดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ 

2563 จาํนวน 7 เครื�อง

80,000.00             38,257.87            80,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
85,600.00              

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
38,257.87              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070261 30-07-2020

2348
ค่าเช่าพื�นที�อาคารใบหยก 2 ( 1 ก.ค. 

2563 - 30 มิ.ย. 2564)
33,661,200.00      8,415,300.00       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ภูมิภวนั จาํกดั 8,415,300.00         บริษทั ภูมิภวนั จาํกดั 8,415,300.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070263 30-07-2020

2349
จดัจา้งเช่าเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง 

ศูนยว์ิศวกรรมขอนแก่น
42,800.00             10,700.00            10,700.00       เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.เอน็จิเนียริ�ง 10,700.00              เอ.ซี.เอน็จิเนียริ�ง 10,700.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070264 30-07-2020

2350 ค่าผลิตรายการ ภาษาไทยไม่จาํกดั 1,500,000.00        1,500,000.26       1,500,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,500,000.26         บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,500,000.26         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070265 30-07-2020

2351 จดัจา้งปรับปรุงระบบ Up Link 9,998,957.40        1,871,323.00       2,499,739.35  ประกาศเชิญชวน
บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิ

เคชั�น เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
2,500,000.00         

บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิ

เคชั�น เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
1,871,323.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070266 31-07-2020

2352
จดัหาคอมเพรสเครื�องปรับอากาศ 

ศูนยว์ิศวกรรมสุโขทยั
22,684.00             5,671.00              5,671.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพิษณุออโตแ้อร์ 5,671.00                ร้านพิษณุออโตแ้อร์ 5,671.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070268 31-07-2020

2353
ค่าผูจ้ดัทาํบริการเสียงบรรยายภาพ 

(AD)
340,400.00           148,000.00          340,400.00     เฉพาะเจาะจง นายศิริมิตร ประพนัธ์ธุรกิจ 340,400.00            นายศิริมิตร ประพนัธ์ธุรกิจ 148,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070269 31-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2354
Future Journalist เวบ็Decode สมิ

ตานนั  ไตรมาสที� 3/63
72,000.00             3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมิตานนั  หยงสตาร์ 72,000.00              น.ส. สมิตานนั  หยงสตาร์ 3,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070271 31-07-2020

2355
Future Journalist เวบ็Decode ทิพากร 

ไตรมาสที� 3/63
72,000.00             3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธิ� 72,000.00              น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธิ� 3,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070272 31-07-2020

2356 ค่าแต่งหนา้-ทาํผม 4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 4,000.00                คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020070273 29-07-2020

2357
จดัหาคอมเพรสเซอร์เครื�องปรับอากาศ

 สถานีตาก
22,684.00             5,671.00              5,671.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพิษณุออโตแ้อร์ 5,671.00                ร้านพิษณุออโตแ้อร์ 5,671.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070274 31-07-2020

2358 ตลบัหมึกเครื�องปริ�นสี 8,496.00               9,090.72              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
9,090.72                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
9,090.72                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070275 31-07-2020

2359
จดัจา้งแปรสภาพตูค้อนเทนเนอร์

พร้อมขนยา้ย สถานีสิงห์บุรี
48,000.00             12,000.00            12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชยัวตั แสนกลา้ 12,000.00              นายชยัวตั แสนกลา้ 12,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070276 31-07-2020

2360

ค่าป้ายเงินรางวลั/เกียรติบตัร รายการ 

SDN FUTSAL NO L CUP 2020 

Inspired by Thai PBS

3,642.00               3,896.94              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพลท คอร์เนอร์ จาํกดั 3,896.94                บริษทั เพลท คอร์เนอร์ จาํกดั 3,896.94                 เร่งด่วน PO2020070277 31-07-2020

2361
ค่าบริการขอ้มูลข่าวสารและภาพวีดีโอ

 Thompson Reuter (ปี 2563-2565)
7,673,992.92        1,783,790.59       7,673,992.92  เฉพาะเจาะจง

บริษทั ธอมสัน รอยเตอร์ 

คอร์ปอเรชั�น เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย)จาํกดั

7,673,992.92         

บริษทั ธอมสัน รอยเตอร์ คอร์

ปอเรชั�น เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย)จาํกดั

1,783,790.59         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070278 01-07-2020

2362
ค่าของที�ระลึก ALTV (เสี� อ T-shirt 

คอกลม)
160,500.00           160,500.00          160,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั จีบี ฟอร์ ย ูจาํกดั 160,500.00            บริษทั จีบี ฟอร์ ย ูจาํกดั 160,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070279 31-07-2020

2363
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match 

by ThaiPBS สนาม 9, 10 กทม.
16,000.00             16,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 16,000.00              นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 16,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070280 30-07-2020

2364
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match 

by ThaiPBS สนาม 9, 10 กทม.
16,000.00             16,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 16,000.00              น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 16,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070281 30-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2365 แผน่พบั ALTV 30,000.00             32,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซคัเซส พบัลิเคชั�น 

จาํกดั
32,100.00              บริษทั ซคัเซส พบัลิเคชั�น จาํกดั 32,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070282 31-07-2020

2366
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match 

by ThaiPBS สนาม 9, 10 กทม.
16,000.00             16,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 16,000.00              นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 16,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070283 30-07-2020

2367
เพื�อดาํเนินการแปลและทาํ Subtitle 

รายการภาษาองักฤษส่งเขา้ประกวด
7,000.00               7,490.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศศิพฒัน ์จาํกดั 7,490.00                บริษทั ศศิพฒัน ์จาํกดั 7,490.00                 เร่งด่วน PO2020070284 31-07-2020

2368

ผูด้าํเนินรายการ (เสริม) ด.ช.ปัณณ

วิชญ ์เลก็อุทยัวรรณ รายการคิดคลบั 

ไตรมาส 3/2563

176,000.00           36,000.00            176,000.00     เฉพาะเจาะจง ด.ช.ปัณณวิชญ ์เลก็อุทยัวรรณ 176,000.00            ด.ช.ปัณณวิชญ ์เลก็อุทยัวรรณ 36,000.00               เร่งด่วน PO2020070285 31-07-2020

2369

ช่างแต่งหนา้-ทาํผม นาย พิริยากร 

แกลว้กสิกรณ์ รายการคิดคลบั ไตร

มาส 3/2563

52,800.00             10,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 52,800.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 10,800.00               เร่งด่วน PO2020070286 31-07-2020

2370

ผูจ้ดัหาอุปกรณ์ประกอบรายการ นาง

นารี ตอ้งกระโทก รายการคิดคลบั 

ไตรมาส 3/2563

44,000.00             9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาง กศกร  ตอ้งกระโทก 44,000.00              นาง กศกร  ตอ้งกระโทก 9,000.00                 เร่งด่วน PO2020070287 31-07-2020

2371

คาผลตรายการวทยดุจทลและรายการ

วิทยไุทยพีบีเอสสาํหรับเดก็และ

ครอบครัว ไตรมาส 3/2563 (เดือน 

ก ค )

200,000.00           200,000.12          200,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 200,000.12            บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 200,000.12             เร่งด่วน PO2020070289 31-07-2020

2372 จดัหาอุปกรณ์ไอที 2,445.00               1,825.02              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
2,616.15                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,825.02                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070290 31-07-2020

2373 จดัหาเครื�องเขียน เดือน ก.ค. 63 5,136.00               2,351.54              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
5,495.52                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
2,351.54                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070291 31-07-2020

2374

ค่าเช่าใชสิ้�งอาํนวยความสะดวกของ 

บมจ.กสท ฯ สถานีหล่มสัก จ.

เพชรบูรณ์ ประจาํเดือน มิ.ย. 2563

19,200.00             5,136.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
5,136.00                

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
5,136.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070292 31-07-2020

2375

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.อสมท จาํนวน 44 สถานี  

ประจาํเดือน มิถุนายน 2563

6,474,917.64        1,732,040.47       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,732,040.47         บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,732,040.47         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070293 31-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2376
ค่าเช่ารถ TOYOTA FORTUNER 

ส.ค.-ธ.ค.63
125,000.00           133,750.00          25,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
133,750.00            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
133,750.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070294 31-07-2020

2377

ค่าใชบ้ริการผงัรายการอิเลก็ทรอนิกส์ 

(EPG) ของ สถานีวิทยโุทรทศัน์

กองทพับก ไตรมาส 3

120,000.00           32,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 32,100.00              สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 32,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070295 31-07-2020

2378
ติดตั�งรื� อถอน ถทส. Takraw Super 

Match by Thai PBS สนาม 9, 10 กทม.
12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 12,000.00              นายอนุชา  สุจิรธนกลู 12,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070297 31-07-2020

2379

ค่าใชบ้ริการพลงังานไฟฟ้า ของ บม

จ.อสมท จาํนวน 44 สถานี 

ประจาํเดือน มิถุนายน 2563

855,067.84           228,730.65          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 228,730.65            บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 228,730.65            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070298 31-07-2020

2380

เพื�อซื�อพื�นที�ประชาสัมพนัธ์งาน

Forumของศูนยสื์�อสารวาระทาง

สังคมและนโยบายสาธารณะ

10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายกฤตนนั ดิษฐบรรจง 10,000.00              นายกฤตนนั ดิษฐบรรจง 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070299 31-07-2020

2381

เพื�อซื�อพื�นที�ประชาสัมพนัธ์งาน

Forumของศูนยสื์�อสารวาระทาง

สังคมและนโยบายสาธารณะ

62,000.00             66,340.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อุป๊ส์ เน็ตเวิรค ์จาํกดั 66,340.00              บริษทั อุป๊ส์ เน็ตเวิรค ์จาํกดั 66,340.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070300 31-07-2020

2382
ค่าผูผ้ลิตและตดัต่อ รายการ หอ้งเรียน

ออนแอร์
50,000.00             38,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ฑีฆาย ุบุญคง 50,000.00              นาย ฑีฆาย ุบุญคง 38,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070301 30-07-2020

2383
จดัจา้งตรวจเชค็รอยรั�วของอากาศ 

สายนาํสัญญาณ สถานีอาคารใบหยก 2
28,000.00             7,000.00              7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายทวีศกัดิ�   สังขท์อง 7,000.00                นายทวีศกัดิ�   สังขท์อง 7,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070302 31-07-2020

2384
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           2,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 108,000.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070304 31-07-2020

2385
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           1,800.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 108,000.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070305 31-07-2020

2386
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           2,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 108,000.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 2,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070306 31-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2387
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           3,600.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
108,000.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
3,600.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070307 31-07-2020

2388
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           1,800.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 108,000.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 1,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070308 31-07-2020

2389
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           2,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 108,000.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070309 31-07-2020

2390
ค่าเพลงประกอบรายการ ยอดคนมหา

งาน
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ�  วงศโ์ชติ 30,000.00              นายอภิสิทธิ�  วงศโ์ชติ 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070310 31-07-2020

2391
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 108,000.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070311 31-07-2020

2392
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           2,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 108,000.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 2,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070312 31-07-2020

2393
ค่า สร้างสรรคเ์นื�อหาต่อยอดขา้ม

สารพนัสื�อ “การ์ตูนโควิด-19”
48,000.00             48,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายกิติศกัดิ�   เอสันเทียะ 48,000.00              นายกิติศกัดิ�   เอสันเทียะ 48,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070313 31-07-2020

2394
ค่า เจา้หนา้ที� ALTV Content  Creator 

(Video)
108,000.00           18,000.00            108,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย รัตนพล  ทิพยม์ะณี 108,000.00            นาย รัตนพล  ทิพยม์ะณี 18,000.00               เร่งด่วน PO2020070316 31-07-2020

2395 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 113,400.00           18,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นาย รัตนพล  ทิพยม์ะณี 113,400.00            นาย รัตนพล  ทิพยม์ะณี 18,000.00               เร่งด่วน PO2020070316 31-07-2020

2396
ค่าผูเ้ขียนบท รายการ Class one ทาง

ฉนั-ฝันเธอ
110,500.00           25,500.00            110,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอริญชยั สรสินธ์ 110,500.00            นายอริญชยั สรสินธ์ 25,500.00               เร่งด่วน PO2020070317 31-07-2020

2397 ฟรีแลนส์เจา้หนา้ที�บญัชี20-31/7/63 5,456.00               5,456.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัชริญา อยูนิ่�ม 5,456.00                นางสาวกญัชริญา อยูนิ่�ม 5,456.00                 เร่งด่วน PO2020070318 31-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2398
ค่าผูส้ร้างสรรคข์อ้มูล รายการ Class 

one ทางฉนั-ฝันเธอ
130,000.00           30,000.00            130,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย พรรษ เหมะรัต 130,000.00            นาย พรรษ เหมะรัต 30,000.00               เร่งด่วน PO2020070321 31-07-2020

2399
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล 

รายการ Safe House
90,000.00             70,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ปิติพงศ ์เหลืองเกษร 90,000.00              นาย ปิติพงศ ์เหลืองเกษร 70,000.00               เร่งด่วน PO2020070322 31-07-2020

2400
จา้งเร่งด่วน ช่างภาพ1 The Camp ก.ค

..63
45,000.00             45,000.00            45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤษเดช ดวงทอง 45,000.00              นายกฤษเดช ดวงทอง 45,000.00               เร่งด่วน PO2020070323 31-07-2020

2401
ขออนุมติัจา้งผูด้าํเนินรายการรู้สู้ภยั 

กรณีเร่งด่วน ก.ค. 63
32,000.00             32,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางภคันนัท ์ธนาศรม 32,000.00              นางภคันนัท ์ธนาศรม 32,000.00               เร่งด่วน PO2020070326 31-07-2020

2402

ขออนุมติังบประมาณจา้งเจา้หนา้ที�

ประสานงานออนแอร์ กรณีเร่งด่วน

เดือน ก.ค. 63

19,600.00             19,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. พชรวรรณ  ทองประไพ 19,600.00              น.ส. พชรวรรณ  ทองประไพ 19,600.00               เร่งด่วน PO2020070327 31-07-2020

2403

ขออนุมตงบประมาณจางเรงดวน 

เจา้หนา้ที�ประสานงานโครงการอนัดา

มนั-ประมวลข่าวภยัพิบติอาเซียน ก.ค.

 63

34,800.00             34,800.00            34,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 34,800.00              นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 34,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070329 22-07-2020

2404
จา้งเร่งด่วน Assistant Producer 

รายการสององศา ก.ค.63
30,000.00             30,000.00            30,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปารณีย ์นามปักษา 30,000.00              นางสาวปารณีย ์นามปักษา 30,000.00               เร่งด่วน PO2020070330 31-07-2020

2405
ขออนุมติัจา้งเร่งด่วน Online Producer

 เดือน ก.ค. 63
56,400.00             56,400.00            56,400.00       เฉพาะเจาะจง นายประสงค ์กรรโมทาร 56,400.00              นายประสงค ์กรรโมทาร 56,400.00               เร่งด่วน PO2020070331 31-07-2020

2406
จา้งเร่งด่วนPost Production รายการ

The Camp
100,000.00           100,000.00          50,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย เอกวจัน ์ทดัสืบสวสัดิ� 100,000.00            นาย เอกวจัน ์ทดัสืบสวสัดิ� 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070332 31-07-2020

2407
ขออนุมติัจา้งผูสื้�อข่าว ประจาํศูนยฯ์ 

เร่งด่วน 1 เดือน ก.ค. 63
24,400.00             24,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 24,400.00              นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 24,400.00               เร่งด่วน PO2020070333 31-07-2020

2408
จา้ง Assistant Producer รายการ The 

Camp ก.ค.63
36,400.00             36,400.00            36,400.00       เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ จนัทร์มา 36,400.00              นายสุดใจ จนัทร์มา 36,400.00               เร่งด่วน PO2020070334 31-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2409
จา้งเร่งด่วน Digital Content Generator

 ก.ค.63
24,600.00             24,600.00            24,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอดิศร เงสันเทียะ 24,600.00              นางสาวอดิศร เงสันเทียะ 24,600.00               เร่งด่วน PO2020070335 31-07-2020

2410
จา้งเร่งด่วนเจา้หนา้ที�ตดัต่อรายการ 

The Camp กรกฎาคม 2563
45,000.00             45,000.00            7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายวิชิต พดัพรม 45,000.00              นายวิชิต พดัพรม 45,000.00               เร่งด่วน PO2020070336 31-07-2020

2411
ค่าจดัทาํโปสเตอร์หลกั สาํหรับ

สถานีโทรทศัน ์ALTV
35,000.00             35,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สุดหลา้ เทียมอมัพร 35,000.00              นาย สุดหลา้ เทียมอมัพร 35,000.00               เร่งด่วน PO2020070337 31-07-2020

2412
ค่าดนตรีประกอบ สาํหรับ

สถานีโทรทศัน ์ALTV (เร่งด่วน)
70,000.00             74,900.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อะตอมมิกซ์ จาํกดั 74,900.00              บริษทั อะตอมมิกซ์ จาํกดั 74,900.00               เร่งด่วน PO2020070338 31-07-2020

2413
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        95,700.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 5,660,800.00         คุณบุญมา  คงประเสริฐ 95,700.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070339 31-07-2020

2414
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        40,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 5,660,800.00         นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 40,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070340 31-07-2020

2415
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        100,700.00          5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 5,660,800.00         คุณกฤติยา  แพนลา 100,700.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070341 31-07-2020

2416
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 5,660,800.00         ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070342 31-07-2020

2417
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        89,100.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,660,800.00         ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 89,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070343 31-07-2020

2418
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        59,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 5,660,800.00         ฐาปนี คงบุตร 59,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070344 31-07-2020

2419
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        61,900.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 5,660,800.00         คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 61,900.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070345 31-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2420
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 5,660,800.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070346 31-07-2020

2421

ลามฯสารคดเฉลมพระเกยรต

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนื�องใน

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา28 ก.ค.63 

(กรณีจาํเป็

2,000.00               2,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 2,000.00                นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020070347 24-07-2020

2422
ค่าผลิตสปอต TVC สาํหรับ

สถานีโทรทศัน ์ALTV
60,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สุรวิชญ ์จีรังกาลกลุ 60,000.00              นาย สุรวิชญ ์จีรังกาลกลุ 15,000.00               เร่งด่วน PO2020070348 31-07-2020

2423
จา้งช่างเร่งด่วน ภาพคนที�2 รายการ 

The Camp ก.ค.63
45,000.00             45,000.00            45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัดิ�  ยอดสุรางค์ 45,000.00              นายเกียรติศกัดิ�  ยอดสุรางค์ 45,000.00               เร่งด่วน PO2020070351 31-07-2020

2424
จา้งเจา้หนา้ที�ตดัต่อ กรณีจาํเป็น/

เร่งด่วน เดือน มิ.ย. 63
6,000.00               6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย บิสมี บือราเฮง 6,000.00                นาย บิสมี บือราเฮง 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020070354 31-07-2020

2425
ค่าจา้ง Freelance รายเดือน  คุณวิภา

ลกัษณ์ ตรีวุฒิ ตั�งแต่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค.63
85,000.00             85,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. วิภาลกัษณ์ ตรีวุฒิ 85,000.00              น.ส. วิภาลกัษณ์ ตรีวุฒิ 85,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070355 31-07-2020

2426

ค่าจา้ง Freelance รายเดือน  คุณสุดา

รัตน ์เงินสันเทียะ  ตั�งแต่ 1 ส.ค. - 31 

ธ.ค.63

85,000.00             85,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุดารัตน ์เงิมสันเทียะ 85,000.00              น.ส. สุดารัตน ์เงิมสันเทียะ 85,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070356 31-07-2020

2427
เพื�อออกแบบกราฟฟิกและตดัต่อสื�อ

ออนไลนง์านLearning Space
102,060.00           10,206.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชิดา ซื�อมาก 102,060.00            นางสาววิชิดา ซื�อมาก 10,206.00               เร่งด่วน PO2020070358 31-07-2020

2428
แต่งหนา้ทาํผมรายการนกัข่าวพลเมือง

 C-site เร่งด่วน เดือนก.ค. 63 อริยธ์ชั
10,500.00             10,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง อริยธ์ชั  คงคาใส 10,500.00              อริยธ์ชั  คงคาใส 10,500.00               เร่งด่วน PO2020070360 31-07-2020

2429
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ วนั

ใหม่วาไรตี�  ไตรมาส 3-4/63
856,000.00           235,400.00          856,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
856,000.00            

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
235,400.00             เร่งด่วน PO2020070361 31-07-2020

2430

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) มองอดีต, ยล

อษ

12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายดินาร์  บุญธรรม 12,000.00              นายดินาร์  บุญธรรม 12,000.00               เร่งด่วน PO2020070362 31-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2431

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) ดนตรีการ, 

ทนัส

40,500.00             40,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 40,500.00              นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 40,500.00               เร่งด่วน PO2020070363 31-07-2020

2432

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) GenZ & 

Classic

6,000.00               6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 6,000.00                นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020070364 31-07-2020

2433

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) พิกดัเพศ

12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดา ธราภาค 12,000.00              นางสาวรัชดา ธราภาค 12,000.00               เร่งด่วน PO2020070365 31-07-2020

2434

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) ทีคุณ TCAS

4,000.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายวรเกียรติ นิ�มมาก 4,000.00                นายวรเกียรติ นิ�มมาก 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020070366 31-07-2020

2435

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) ภูมิคุม้กนั

7,500.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายวรเกียรติ นิ�มมาก 7,500.00                นายวรเกียรติ นิ�มมาก 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020070366 31-07-2020

2436

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) รายการโรง

หมอ

46,500.00             46,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 46,500.00              น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 46,500.00               เร่งด่วน PO2020070368 31-07-2020

2437

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) พิกดัเพศ

4,000.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 4,000.00                นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020070369 31-07-2020

2438

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) หอ้งสมุดหลงั

ไม

34,500.00             34,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง รัศมี มณีนิล 34,500.00              รัศมี มณีนิล 34,500.00               เร่งด่วน PO2020070370 31-07-2020

2439

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) เพลงดนตรีวิถีอ

12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อานนัท ์นาคคง 12,000.00              นาย อานนัท ์นาคคง 12,000.00               เร่งด่วน PO2020070371 31-07-2020

2440

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) Kids Hour

46,000.00             46,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 46,000.00              นางสาว วรรญา  ไชยโย 46,000.00               เร่งด่วน PO2020070372 31-07-2020

2441

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) ทีคุณ TCAS

4,000.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 4,000.00                นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020070373 31-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2442

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) สารคดีพิเศษ

8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง วฒันะ บุญจบั 8,000.00                วฒันะ บุญจบั 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020070374 31-07-2020

2443

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) หอ้งเรียนฟ้ากว

4,000.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 4,000.00                น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020070375 31-07-2020

2444

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) หลบมุมอ่าน

6,000.00               6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 6,000.00                นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020070376 31-07-2020

2445

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 3/2563 (ก.ค.) รายการภูมิคุม้

15,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 15,000.00              นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 15,000.00               เร่งด่วน PO2020070377 31-07-2020

2446 ค่าเจา้หนา้ที�ตรวจคุณภาพรายการ 113,400.00           18,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นายฟาอิซ รัมภกัดิ� 113,400.00            นายฟาอิซ รัมภกัดิ� 18,000.00               เร่งด่วน PO2020070378 31-07-2020

2447 ค่าเจา้หนา้ที�ตรวจคุณภาพรายการ 113,400.00           18,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ยภุาพร เวชกามา 113,400.00            นางสาว ยภุาพร เวชกามา 18,000.00               เร่งด่วน PO2020070379 31-07-2020

2448 ค่าเจา้หนา้ที�ตรวจคุณภาพรายการ 113,400.00           18,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชญดา สิงสนั�น 113,400.00            นางสาว นุชญดา สิงสนั�น 18,000.00               เร่งด่วน PO2020070380 31-07-2020

2449 ค่าเจา้หนา้ที�ตรวจคุณภาพรายการ 113,400.00           18,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว คุณาภรณ์ กลื�นอุบล 113,400.00            นางสาว คุณาภรณ์ กลื�นอุบล 18,000.00               เร่งด่วน PO2020070381 31-07-2020

2450 ค่าเจา้หนา้ที�ประสานงาน 114,000.00           19,000.00            114,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเยน็ 114,000.00            นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเยน็ 19,000.00               เร่งด่วน PO2020070382 31-07-2020

2451
ค่าซื�อลิขสิทธิ� รายการ Jamillah & 

Aladdin Series 1
728,972.14           780,000.19          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีไอจีเอ จาํกดั 780,000.19            บริษทั ทีไอจีเอ จาํกดั 780,000.19            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070383 24-07-2020

2452
จา้ง Post Production เร่งด่วน 1 ชิ�นงาน

 เดือน ก.ค. 63
8,750.00               8,750.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายวรเทพ ภกัดี 8,750.00                นายวรเทพ ภกัดี 8,750.00                 เร่งด่วน PO2020070384 31-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2453
จา้งผลิตรายการ News Beeps by Thai 

PBS World
2,080,000.00        400,000.03          2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 2,080,000.00         บริษทั หา้ให ้จาํกดั 400,000.03            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070385 31-07-2020

2454
ค่าจดัหาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย รายการ

 ท่องโลกกวา้ง (เร่งด่วน)
8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรสุดา แก่นแกว้ 8,000.00                น.ส. พรสุดา แก่นแกว้ 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020070386 31-07-2020

2455
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 3-4/63
240,000.00           30,000.00            240,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 240,000.00            น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070387 31-07-2020

2456
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ วนัใหม่วา

ไรตี�  ไตรมาส 3-4/63
330,000.00           57,500.00            330,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมนิ�ม 330,000.00            น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมนิ�ม 57,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070388 31-07-2020

2457
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 3-4/63
349,000.00           54,000.00            349,000.00     เฉพาะเจาะจง นางภคันนัท ์ธนาศรม 349,000.00            นางภคันนัท ์ธนาศรม 54,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070389 31-07-2020

2458 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 116,550.00           18,500.00            116,550.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัสุชา เลิศวฒันนนท์ 116,550.00            นางสาวณฐัสุชา เลิศวฒันนนท์ 18,500.00               เร่งด่วน PO2020070390 31-07-2020

2459
ค่าจดัหาเครื�องแต่งกาย รายการ วนั

ใหม่วาไรตี�  ไตรมาส 3-4/63
264,000.00           46,000.00            264,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 264,000.00            นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 46,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070391 31-07-2020

2460 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 119,700.00           19,000.00            119,700.00     เฉพาะเจาะจง นายพศิน เลิศอรุณวฒันา 119,700.00            นายพศิน เลิศอรุณวฒันา 19,000.00               เร่งด่วน PO2020070392 31-07-2020

2461
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ วนัใหม่วา

ไรตี�  ไตรมาส 3-4/63
330,000.00           57,500.00            330,000.00     เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมทว้ม 330,000.00            นายมารุต เนียมทว้ม 57,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070393 31-07-2020

2462 ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคล์าํดบัภาพ 217,000.00           35,000.00            217,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 217,000.00            นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 35,000.00               เร่งด่วน PO2020070394 31-07-2020

2463
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 3-4/63
349,000.00           51,000.00            349,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 349,000.00            น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 51,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070395 31-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2464
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 3-4/63
1,085,000.00        179,000.00          1,085,000.00  เฉพาะเจาะจง คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 1,085,000.00         คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 179,000.00             เร่งด่วน PO2020070396 31-07-2020

2465 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 144,900.00           23,000.00            144,900.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฐัธิดา ศรีช่วย 144,900.00            น.ส. ณฐัธิดา ศรีช่วย 23,000.00               เร่งด่วน PO2020070397 31-07-2020

2466 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 113,400.00           18,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะธิดา กาญจนวรกลุ 113,400.00            นางสาวปิยะธิดา กาญจนวรกลุ 18,000.00               เร่งด่วน PO2020070399 31-07-2020

2467 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 113,400.00           18,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรีภรณ์ ช่วยระเทพ 113,400.00            นางสาวพชัรีภรณ์ ช่วยระเทพ 18,000.00               เร่งด่วน PO2020070400 31-07-2020

2468 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 119,700.00           19,000.00            119,700.00     เฉพาะเจาะจง นายไกรวิชญ ์ไทท้อง 119,700.00            นายไกรวิชญ ์ไทท้อง 19,000.00               เร่งด่วน PO2020070401 31-07-2020

2469 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 113,400.00           18,000.00            113,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัรดา พนัพละ 113,400.00            นางสาวณฐัรดา พนัพละ 18,000.00               เร่งด่วน PO2020070402 31-07-2020

2470
ค่าผลิตรายการ Chris Jobs ไตรมาส 

3-4/2563
2,362,560.00        2,362,560.00       2,362,560.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั วิวิด ดิวิชั�น จาํกดั 2,362,560.00         บริษทั วิวิด ดิวิชั�น จาํกดั 2,362,560.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070403 31-07-2020

2471 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           6,000.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 189,600.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020070404 31-07-2020

2472 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           6,000.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 189,600.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020070405 31-07-2020

2473 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           7,200.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 189,600.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 7,200.00                 เร่งด่วน PO2020070406 31-07-2020

2474 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           4,800.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 189,600.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020070407 31-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2475 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูลและครีเอทีฟ 112,800.00           18,000.00            112,800.00     เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สุโพภาค 112,800.00            นายเจษฎา สุโพภาค 18,000.00               เร่งด่วน PO2020070408 31-07-2020

2476
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

 (เร่งด่วน)
9,600.00               8,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 9,600.00                นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 8,400.00                 เร่งด่วน PO2020070409 31-07-2020

2477 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           4,800.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 189,600.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020070410 31-07-2020

2478 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           2,400.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 189,600.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 2,400.00                 เร่งด่วน PO2020070411 31-07-2020

2479 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           4,800.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 189,600.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020070413 31-07-2020

2480
ค่าผูจ้ดัทาํขอ้มูลและFiller รายการ 

พลาสติกวิทยา
250,000.00           250,000.00          250,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรียา วรกลุลฎัฐานีย์ 250,000.00            น.ส.พชัรียา วรกลุลฎัฐานีย์ 250,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070414 31-07-2020

2481
ค่า ผูจ้ดัทาํบทประพนัธ์และบทละคร

โทรทศัน ์เรื�อง บุษบาลุยไฟ
960,000.00           840,000.00          960,000.00     เฉพาะเจาะจง นางทิพยธิ์ดา ศรัทธาทิพย์ 960,000.00            นางทิพยธิ์ดา ศรัทธาทิพย์ 840,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070415 31-07-2020

2482
ค่าเช่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ที� รายการ

 Class one ทางฉนั-ฝันเธอ
455,000.00           70,000.00            455,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ธีรภทัร ก๋าคาํ 455,000.00            นาย ธีรภทัร ก๋าคาํ 70,000.00               เร่งด่วน PO2020070416 31-07-2020

2483
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

 (เร่งด่วน)
9,600.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 9,600.00                นางกนัยา  แซ่อึ�ง 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020070417 31-07-2020

2484

ผูส้ร้างสรรคเ์นื�อหารายการ คิดคลบั 

เป็นกรณีเร่งด่วน นาย ชิงภูมิตะวนั 

นะประสิทธิ�

108,000.00           18,000.00            108,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ชิงภูมิตะวนั นะประสิทธิ� 108,000.00            นาย ชิงภูมิตะวนั นะประสิทธิ� 18,000.00               เร่งด่วน PO2020070419 31-07-2020

2485 ค่าลิขสิทธิ� สารคดี  Studio Hamburg 161,447.58           4,600.00              -                 เฉพาะเจาะจง
Studio Hamburg Enterprises 

GmbH
162,219.12            

Studio Hamburg Enterprises 

GmbH
4,600.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070420 29-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2486
ค่าผลิตรายการ EASY PASS คลา

สติวด่วน
1,950,000.00        1,950,000.06       1,950,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 1,950,000.06         บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 1,950,000.06         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070421 30-07-2020

2487

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070422 03-07-2020

2488

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070423 10-07-2020

2489

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070424 17-07-2020

2490

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070425 24-07-2020

2491

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020070426 31-07-2020

2492
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
62,983.80             7,488.01              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 67,392.67              บริษทั หา้ให ้จาํกดั 7,488.01                 เร่งด่วน PO2020070427 01-07-2020

2493
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
62,983.80             7,488.01              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 67,392.67              บริษทั หา้ให ้จาํกดั 7,488.01                 เร่งด่วน PO2020070428 08-07-2020

2494
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
62,983.80             7,488.01              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 67,392.67              บริษทั หา้ให ้จาํกดั 7,488.01                 เร่งด่วน PO2020070429 15-07-2020

2495
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
62,983.80             7,488.01              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 67,392.67              บริษทั หา้ให ้จาํกดั 7,488.01                 เร่งด่วน PO2020070430 21-07-2020

2496
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
62,983.80             7,488.01              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 67,392.67              บริษทั หา้ให ้จาํกดั 7,488.01                 เร่งด่วน PO2020070431 29-07-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2497 เช่าอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก ์สารคดีถํ�าหลวง 11,000.00             11,000.00            11,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดี ไอ ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
11,000.00              บริษทั ดี ไอ ดิสทริบิวชั�น จาํกดั 11,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080001 03-08-2020

2498
ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนมิถุนายน

 63
372,024.00           372,024.00          372,024.00     เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
372,024.00            

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
372,024.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080002 03-08-2020

2499
ค่าผลิตรายการ คิดวิทย ์ไตรมาส 

3-4/2563
3,295,011.50        3,295,011.50       3,295,011.50  เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
3,295,011.50         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
3,295,011.50         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080003 03-08-2020

2500
Spring loaded turtle base ขาเตี�ย 3 ง่าม

 ฝ่ายกาํกบังานแสง
16,692.00             16,692.00            16,692.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 17,000.00              บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 16,692.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080004 03-08-2020

2501
ค่าผลิตรายการ สังคม สนุกคิด ไตร

มาส 3-4/2563
3,132,879.75        3,132,879.75       3,132,879.75  เฉพาะเจาะจง บริษทั พั�น อพั จาํกดั 3,132,879.75         บริษทั พั�น อพั จาํกดั 3,132,879.75         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080005 03-08-2020

2502 ค่าผูส้อบบญัชี ปี2564 1,500,000.00        1,400,000.00       -                 ประกาศเชิญชวน
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ 

จาํกดั
1,500,000.00         

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ 

จาํกดั
1,400,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080006 03-08-2020

2503
ค่าผลิตรายการ กินอยูคื่อ ไตรมาส 

3/2563
2,851,550.00        2,851,550.00       2,851,550.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 2,851,550.00         บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 2,851,550.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080007 03-08-2020

2504
20" C-Stand - W/Sliding leg ฝ่าย

กาํกบังานแสง
15,000.00             14,980.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 15,000.01              บริษทั โอเค วิลเลี�ยม จาํกดั 14,980.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080008 03-08-2020

2505 Wireless Camera พร้อมชุดประกอบ 3,690,000.00        3,620,000.00       3,690,000.00  ประกาศเชิญชวน
บริษทั สตรองบราเดอร์ส 

๑๙๖๑ จาํกดั
3,690,000.01         

บริษทั สตรองบราเดอร์ส 

๑๙๖๑ จาํกดั
3,620,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080009 03-08-2020

2506

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 3,000.00                นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080010 03-08-2020

2507
จดัอะไหล่คอมเพรสเซอร์เครื�องปรับ

อาอากศ สถานีฯ เชียงใหม่
93,251.96             23,312.99            23,312.99       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เชียงใหม่แอร์แคร์ 

เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั
23,312.99              

บริษทั เชียงใหม่แอร์แคร์ เอน็จิ

เนียริ�ง จาํกดั
23,312.99              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080011 03-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2508

ค่าติดตั�งรื� อถอนโครงสร้างแสงไฟ 

ทรัส ถทส.Takraw Super Match 

สนาม 9, 10 กทม.

135,000.00           144,450.00          -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 144,450.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 144,450.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080012 03-08-2020

2509

ค่าติดตั�งรื� อถอนโครงสร้าง ทรัส

เพิ�มเติม ถทส.Takraw Super Match 

สนาม 8 กทม.

5,000.00               5,350.00              -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 5,350.00                อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 5,350.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080013 03-08-2020

2510
เพื�อผลิตของที�ระลึกเพื�อใชใ้น

กิจกรรมต่างๆ ประจาํปี 2563
5,000.00               5,350.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 5,350.00                บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 5,350.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080014 03-08-2020

2511
ค่าผลิตรายการ พร้อมเพย ์พูดโดน 

โอนไว
5,850,000.00        5,849,987.10       5,850,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ใจอั�น จาํกดั 5,850,000.03         บริษทั ใจอั�น จาํกดั 5,849,987.10         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080015 03-08-2020

2512

ดาํเนินการแปลและทาํ Subtitle 

ภาษาองักฤษ รายการ เพื�อส่งเขา้

ประกวด

43,000.00             46,010.00            -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ แอนด์

 มอร์ พลสั
46,010.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ แอนด ์

มอร์ พลสั
46,010.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080016 03-08-2020

2513 เพื�อจาํหน่ายในThai PBS Shop 21,300.00             22,791.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีพี เวิลด ์โปรดกัท ์

จาํกดั
22,791.00              

บริษทั ทีพี เวิลด ์โปรดกัท ์

จาํกดั
22,791.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080017 03-08-2020

2514 เพื�อจาํหน่ายในThaiPBS Shop 15,000.00             16,050.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีพี เวิลด ์โปรดกัท ์

จาํกดั
16,050.00              

บริษทั ทีพี เวิลด ์โปรดกัท ์

จาํกดั
16,050.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080018 03-08-2020

2515

จดัหานํ�ามนัเครื�องและอุปกรณ์ส่วน

ควบฯ สถานีสุรินทร์ , ร้อยเอด็ , 

นครราชสีมา และ ชุมพวง

92,978.72             23,244.69            23,244.68       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 23,244.69              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 23,244.69              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080019 04-08-2020

2516
จดัหาที�ดิน สาํหรับก่อสร้างศูนย์

วิศวกรรมแพร่
13,200,000.00      3,180,000.00       3,300,000.00  เฉพาะเจาะจง นางหยาดฝน เวียงทอง 3,300,000.00         นางหยาดฝน เวียงทอง 3,180,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080020 04-08-2020

2517

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ กปส. จาํนวน 15 สถานี ประปจาํ

เดือน มิถุนายน 2563

2,011,324.00        538,029.17          -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080021 04-08-2020

2518 จดัซื�ออุปกรณ์ 93,450.00             98,921.50            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
99,991.50              

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
98,921.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080022 04-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2519
เพื�อใชด้าํเนินการผลิตของที�ระลึก

กิจกรรมช่อง ALTV
143,000.00           153,010.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 153,010.00            บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 153,010.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080023 04-08-2020

2520 อุปกรณ์สาํหรับการทาํ Home Studio 50,000.00             48,096.50            50,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
48,096.50              

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
48,096.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080024 04-08-2020

2521
ค่าผลิตรายการ พื�นที�ชีวิต ไตรมาส 

3-4/2563
4,398,342.00        4,398,342.00       4,398,342.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั โกลบอลอินเตอร์คอม

มิวนิเคชั�น  จาํกดั
4,398,342.00         

บริษทั โกลบอลอินเตอร์คอม

มิวนิเคชั�น  จาํกดั
4,398,342.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080025 04-08-2020

2522
ค่าผลิตรายการ ภตัตาคารบา้นทุ่ง ไตร

มาส 3-4/2563
3,680,800.00        3,680,800.00       3,680,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั คิดดี มุ่งทาํดี จาํกดั 3,680,800.00         บริษทั คิดดี มุ่งทาํดี จาํกดั 3,680,800.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080027 04-08-2020

2523
ค่าจดัทาํนามบตัรพนกังาน จาํนวน 

1,000 แผน่
4,000.00               4,280.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
4,280.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
4,280.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080028 04-08-2020

2524 ค่าผลิตรายการ Quiz Show 5,850,000.00        5,850,000.03       5,850,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 5,850,000.03         บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 5,850,000.03         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080029 04-08-2020

2525 ค่าจดัเกบ็เอกสารเดือนก.ค.63 1,909.99               1,909.95              1,909.99         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 1,909.95                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 1,909.95                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080030 04-08-2020

2526 ค่าบริการดึงเอกสารบญัชีDatasafe 360.00                 385.20                 -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 385.20                   บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 385.20                   
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080031 04-08-2020

2527
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ I 

Can Do U ทาํได้
169,000.00           26,000.02            169,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พิคเจอร์ เพอร์เฟค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั
169,000.10            

บริษทั พิคเจอร์ เพอร์เฟค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั
26,000.02               เร่งด่วน PO2020080032 03-08-2020

2528
จดัหาพสัดุ 47-inch Full HD LCD 

Display Monitor
239,684.00           236,999.99          239,684.00     ประกาศเชิญชวน บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 240,000.02            บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 236,999.99            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080033 04-08-2020

2529
ขออนุมติัใชง้บจดัทาํป้ายไวนิล

กิจกรรมศิลป์สโมสรเสวนา อยธุยาไม่มู
9,500.00               9,630.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพลท คอร์เนอร์ จาํกดั 10,165.00              บริษทั เพลท คอร์เนอร์ จาํกดั 9,630.00                 เร่งด่วน PO2020080034 04-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2530 เพื�อจาํหน่ายในThaiPBS Shop 47,500.00             50,825.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีพี เวิลด ์โปรดกัท ์

จาํกดั
50,825.00              

บริษทั ทีพี เวิลด ์โปรดกัท ์

จาํกดั
50,825.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080035 04-08-2020

2531 เพื�อจาํหน่ายในThaipbs shop 70,500.00             75,435.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีพี เวิลด ์โปรดกัท ์

จาํกดั
75,435.00              

บริษทั ทีพี เวิลด ์โปรดกัท ์

จาํกดั
75,435.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080036 04-08-2020

2532 ผลิตและตดัต่อรายการเปิดบา้น 10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 10,000.00              นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080037 05-08-2020

2533
ค่าระบบจดัเกบ็และวิเคราะห์ขอ้มูล

จราจรคอมพิวเตอร์ระยะที� 2 ปีที� 2/3
1,931,464.18        2,066,666.67       -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั บิ�กฟิช เอน็เตอร์ไพร์ส

 จาํกดั
2,066,666.67         

บริษทั บิ�กฟิช เอน็เตอร์ไพร์ส 

จาํกดั
2,066,666.67         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080039 05-08-2020

2534 ฝ่ายเลขานุการผูบ้ริหาร 46,728.97             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
50,000.00              

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080040 05-08-2020

2535 ผลิตและตดัต่อเปิดบา้นตอนที�  2 10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 10,000.00              นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080041 05-08-2020

2536
จดัหาพสัดุ เสื�อกนัฝนสาํหรับกลอ้ง / 

ฝ่าย OB
537,383.27           443,000.18          490,167.00     ประกาศเชิญชวน บริษทั ซีนอนเทค จาํกดั 575,000.10            บริษทั ซีนอนเทค จาํกดั 443,000.18            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080042 05-08-2020

2537
ฟรีแลนซ์ ตาํแหน่ง Digital Content 

Creator
126,000.00           21,000.00            126,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติภรณ์ สุวรรณศรี 126,000.00            นางสาวฐิติภรณ์ สุวรรณศรี 21,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080043 05-08-2020

2538
ฟรีแลนซ์ ตาํแหน่ง Digital Content 

Creator
126,000.00           21,000.00            126,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ธนโชติ ทองรัก 126,000.00            นาย ธนโชติ ทองรัก 21,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080044 05-08-2020

2539
◌ฺBATTERY 12V 7.2AH OB1 AND

 STORD OB
4,104.00               4,391.28              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
4,391.28                

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
4,391.28                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080045 05-08-2020

2540
จดัหาระบบ Database Server สาํหรับ

ระบบ On-Air Automation (ADC)
2,394,660.00        2,394,000.00       2,394,660.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 2,400,000.01         บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 2,394,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080047 06-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2541
ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน Headphone 

สาํนกัสร้างสรรคเ์นื�อหา
21,028.05             22,500.01            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 22,500.01              บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 22,500.01              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080048 06-08-2020

2542 4K Lens ฝ่ายช่างภาพ 5,572,132.00        5,500,000.00       5,572,132.00  ประกาศเชิญชวน บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 5,600,000.00         บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 5,500,000.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080049 06-08-2020

2543
Hardware+Software TemTa-เนรมิตร

 ฝ่ายกราฟิก
620,000.00           617,390.00          620,000.00     ประกาศเชิญชวน บริษทั ทศัโนดาต จาํกดั 620,000.00            บริษทั ทศัโนดาต จาํกดั 617,390.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080050 06-08-2020

2544
จดัหาคอมเพรสเซอร์ 

เครื�องปรับอากาศ สถานีระยอง
52,132.00             13,032.60            13,033.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 13,033.00              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 13,032.60              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080052 06-08-2020

2545
วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

ศูนยภ์ูมิภาค (จ.ชุมพร)
6,720.00               6,720.00              6,720.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ 

จาํกดั
6,720.00                

บริษทั โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ 

จาํกดั
6,720.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080053 06-08-2020

2546
วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

ศูนยภ์ูมิภาค (จ.เชียงใหม่)
25,900.00             25,900.00            25,900.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่

ราม จาํกดั
25,900.00              

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่

ราม จาํกดั
25,900.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080054 06-08-2020

2547
วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

ศูนยภ์ูมิภาค (จ.สงขลา)
21,000.00             21,000.00            21,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ

หาดใหญ่ จาํกดั
21,000.00              

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ

หาดใหญ่ จาํกดั
21,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080055 06-08-2020

2548
ค่าลิขสิทธิ� สารคดี ชุด WIND QUEST

 Season 4
701,606.40           22,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง Harbour Rights Limited 701,606.40            Harbour Rights Limited 22,000.00               เร่งด่วน PO2020080056 04-08-2020

2549
จดัหาชุดอินเตอร์คอมสาํหรับผ◌ู้

ประกาศ
654,205.62           642,000.00          372,000.00     ประกาศเชิญชวน บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 700,000.01            บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 642,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080057 06-08-2020

2550
เพื�อผลิตนํ�าดื�มไทยพีบีเอสใชใ้น

กิจกรรมต่างๆ
17,640.00             18,874.80            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นํ� าดื�มซอฟท ์จาํกดั 18,874.80              บริษทั นํ� าดื�มซอฟท ์จาํกดั 18,874.80              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080058 06-08-2020

2551
ค่าผลิตรายการ VOCAB KING ไตร

มาส 3-4/2563
2,926,000.00        2,926,000.11       2,926,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 2,926,000.11         บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 2,926,000.11         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080059 06-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2552
ชุด Remote Control ควบคุมกลอ้ง 

พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ฝ่ายช่างภาพ
1,188,000.00        1,156,632.55       1,188,000.00  ประกาศเชิญชวน

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
1,188,000.01         

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
1,156,632.55         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080060 06-08-2020

2553
วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

ศูนยภ์ูมิภาค (จ.แพร่)
4,500.00               4,500.00              4,500.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลแพร่

พร้อมมิตร จาํกดั
4,500.00                

บริษทั โรงพยาบาลแพร่พร้อม

มิตร จาํกดั
4,500.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080062 07-08-2020

2554
วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

ศูนยภ์ูมิภาค (จ.พิษณุโลก)
6,500.00               6,500.00              6,500.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ

พิษณุโลก จาํกดั
6,500.00                

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ

พิษณุโลก จาํกดั
6,500.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080063 07-08-2020

2555
วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

ศูนยภ์ูมิภาค (จ.ขอนแก่น)
24,650.00             24,650.00            24,650.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น

ราม จาํกดั
24,650.00              

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น

ราม จาํกดั
24,650.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080064 07-08-2020

2556
วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

ศูนยภ์ูมิภาค (จ.สุรินทร์)
4,860.00               4,860.00              4,860.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั สุรินทร์รวมแพทย ์

จาํกดั
4,860.00                บริษทั สุรินทร์รวมแพทย ์จาํกดั 4,860.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080065 07-08-2020

2557
วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

ศูนยภ์ูมิภาค (จ.สุราษฏฯ์)
5,600.00               5,600.00              5,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สุราษฎร์เวชกิจ จาํกดั 5,600.00                บริษทั สุราษฎร์เวชกิจ จาํกดั 5,600.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080066 07-08-2020

2558
วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

ศูนยภ์ูมิภาค (จ.อุบลราชธานี)
4,200.00               4,200.00              4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อุบลรักษ ์จาํกดั 4,200.00                บริษทั อุบลรักษ ์จาํกดั 4,200.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080067 07-08-2020

2559
ค่าผลิตรายการ คิดสิ...ตอ้งรอด ไตร

มาส 4/2563
1,235,000.00        1,233,817.00       1,235,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
1,235,000.05         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
1,233,817.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080068 07-08-2020

2560
ค่าเช่า Printer Ricoh จาํนวน 14 เครื�อง 

เพื�อประกอบการเบิกจ่าย ปีที�2/3
1,330,395.36        39,554.39            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
1,423,523.04         

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
39,554.39              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080069 07-08-2020

2561
ค่าจดัทาํบริการคาํบรรยายแทนเสียง 

CC
46,800.00             46,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณมณีนวล ศรีกฤษณพล 46,800.00              คุณมณีนวล ศรีกฤษณพล 46,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080070 07-08-2020

2562
ขออนุมติัจดัซื�อ ไส้กรองนํ�าเครื�อง

กรองนํ�าดื�ม
26,172.20             26,172.20            26,172.20       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฉตัรชยั

เครื�องกรองนํ�า
26,172.20              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฉตัรชยั

เครื�องกรองนํ�า
26,172.20              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080071 07-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2563
ค่าจดัทาํบริการดา้นบรรยายแทนเสียง

 CC
46,800.00             46,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณสมเกียรติ ฆอ้งวงศ์ 46,800.00              คุณสมเกียรติ ฆอ้งวงศ์ 46,800.00               เร่งด่วน PO2020080072 07-08-2020

2564 ค่าผลิตรายการ  กลา้ KIDS 4,940,000.00        4,940,000.04       4,940,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 4,940,000.04         บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 4,940,000.04         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080073 07-08-2020

2565
จดัหา Lighting Control Panel 

STUDIO 3
3,499,970.00        3,460,000.00       3,499,970.00  ประกาศเชิญชวน

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
3,500,000.00         

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
3,460,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080074 07-08-2020

2566 ค่าหอ้งปฏิบติัการคลินิก ส.ส.ท. 16,960.00             16,960.00            16,960.00       เฉพาะเจาะจง
ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
16,960.00              

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
16,960.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080075 07-08-2020

2567
จดัซื�อกระดาษสาํหรับฝ่ายพสัดุและ

จดัหารายการ
11,700.00             12,519.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 12,519.00              บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 12,519.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080076 07-08-2020

2568
ค่าผูด้าํเนินรายการ ท่องโลกกวา้ง 

(เร่งด่วน)
2,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 2,000.00                นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080077 07-08-2020

2569 ค่าพิธีกร ศึกเรือเกยหาด ปี 63 8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080077 07-08-2020

2570 ค่าพิธีกร ศึกเรือเกยหาด ปี 63 8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 8,000.00                นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080078 07-08-2020

2571
ค่าบริการ Cloud Compuling เดือน 

มิ.ย. 63 (ค่าบริการส่วนเกิน)
107,808.08           115,354.65          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
115,354.65            

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
115,354.65            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080079 07-08-2020

2572
จดัจา้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลเเละสรุบผล

ประเมินคุณภาพรายการ
50,000.00             50,000.00            50,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริรัตน ์คงสิริพิพฒัน์ 50,000.00              น.ส. ศิริรัตน ์คงสิริพิพฒัน์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080080 07-08-2020

2573
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ 

อารักษ ์Around
120,000.00           120,000.00          120,000.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาว ประภาวดี สมุทร

สารัญ
120,000.00            นางสาว ประภาวดี สมุทรสารัญ 120,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080081 10-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2574
ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(พดัพลาสติก)
25,000.00             26,750.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ป๊อปคอร์น เซอร์วิส 

จาํกดั
26,750.00              

บริษทั ป๊อปคอร์น เซอร์วิส 

จาํกดั
26,750.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080082 10-08-2020

2575

จดัหา Toner Ricoh SPC250dn 

สาํหรับใชง้านส่วนกลางอาคาร A ชั�น 

4 และ HR

30,183.00             32,295.81            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
32,295.81              

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
32,295.81              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080083 10-08-2020

2576

เพื�อสั�งอุปกรณ์จดัเกบ็ไฟลผ์ลงาน

รายการสาํหรับส่งเขา้ประกวดของ 

ส.ส.ท.

6,700.00               7,169.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
7,169.00                

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
7,169.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080084 10-08-2020

2577
เช่าเครื�องถ่ายเอกสารริโก ้เดือน

มีนาคม 2563
8,130.90               8,700.06              8,130.90         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
8,700.06                

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
8,700.06                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080085 10-08-2020

2578 Software Cinema 4D ฝ่ายกราฟิก 710,280.38           368,080.00          426,288.00     ประกาศเชิญชวน บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 760,000.01            บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 368,080.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080086 10-08-2020

2579
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

3-4/63
910,000.00           130,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย กมล หอมกลิ�น 910,000.00            นาย กมล หอมกลิ�น 130,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080087 10-08-2020

2580
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

3-4/63
910,000.00           130,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน ์ชูวิชยั 910,000.00            นายวิโรจน ์ชูวิชยั 130,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080088 10-08-2020

2581
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

3-4/63
910,000.00           130,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย กฤษฎา กลุขวั 910,000.00            นาย กฤษฎา กลุขวั 130,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080089 10-08-2020

2582
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

3-4/63
910,000.00           130,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย กีรติ โชติรัตน์ 910,000.00            นาย กีรติ โชติรัตน์ 130,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080090 10-08-2020

2583
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

3-4/63
910,000.00           130,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายพลรวฒัน ์ดวงเขม็ 910,000.00            นายพลรวฒัน ์ดวงเขม็ 130,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080091 10-08-2020

2584
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

3-4/63
910,000.00           130,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายปฏิญญา ปัญญายศ 910,000.00            นายปฏิญญา ปัญญายศ 130,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080092 10-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2585
ผูผ้ลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 

3-4/63
910,000.00           130,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายลายสือ กงประโคน 910,000.00            นายลายสือ กงประโคน 130,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080093 10-08-2020

2586
เพื�อผลิตของที�ระลึกใชใ้นกิจกรรม

ต่างๆ ของช่อง ALTV
235,000.00           246,100.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 251,450.00            บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 246,100.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080094 10-08-2020

2587
ค่าซื�ออุปกรณ์สาํนกังาน  กระดาน

ไวทบ์อร์ด ฝ่ายพฒันาผลผลิตเนื�อหา
5,230.00               4,968.50              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
5,596.10                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
4,968.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080097 11-08-2020

2588 เครื�องเขียน 6,979.00               6,373.03              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
7,467.53                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
6,373.03                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080100 11-08-2020

2589
ค่าผลิตรายการ ชวนคิด กบันกัวิทย์

นอ้ย ไตรมาส 3-4/2563
1,650,000.00        1,650,000.05       1,650,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
1,650,000.05         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
1,650,000.05         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080108 07-08-2020

2590
ค่าผลิตรายการ เกม ทา้ภาษาไทย ไตร

มาส 3-4/2563
3,575,000.00        3,575,000.03       3,575,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 3,575,000.03         บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 3,575,000.03         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080109 05-08-2020

2591
ค่าผลิตรายการ ENGLISH Level Up 

เติมพลงัองักฤษ
1,500,000.00        1,500,000.26       1,500,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,500,000.26         บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,500,000.26         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080110 05-08-2020

2592 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 32,800.00             33,384.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 35,096.00              บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 33,384.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080111 11-08-2020

2593 จดัจา้งซ่อมอุปกรณ์ป้องกนัไฟกระโชก 197,736.00           49,434.00            49,434.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สตาบิล จาํกดั 49,434.00              บริษทั สตาบิล จาํกดั 49,434.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080112 11-08-2020

2594

จดัหา Toner Kyocera Ecosys 

P2040dn สาํหรับใชง้านศูนยข่์าว 3 

ศูนย,์ สาํนกัเครือข่ายฯ, ธูรการข่าว

33,000.00             35,310.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั จ๊อบ เอน็เตอร์ไพร์ส 

จาํกดั
35,310.00              

บริษทั จ๊อบ เอน็เตอร์ไพร์ส 

จาํกดั
35,310.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080113 11-08-2020

2595 อุปกรณ์สาํนกังาน 4,549.00               3,445.03              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
4,867.43                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,445.03                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080114 11-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2596
จดัจา้งซ่อมบาํรุงอาคารสถานี

เครื�องส่งสัญญาณโทรทศัน ์จ.เชียงราย
1,251,000.00        310,000.00          312,750.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพร เทพยายน 312,750.00            น.ส.กนกพร เทพยายน 310,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080115 11-08-2020

2597
จา้งล่ามภาษามือเดือนมิถุนายน - 

กนัยายน พ.ศ.2563
15,300.00             1,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 15,300.00              นางกนัยา  แซ่อึ�ง 1,800.00                 เร่งด่วน PO2020080116 11-08-2020

2598

ค่าเหรียญรางวลั ทอง เงิน ทองแดง  

รายการ SDN FUTSAL ND L CUP 

2020 Inspied by Thai PBS

4,760.00               5,093.20              -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  รางวลั

เหรียญทอง
5,093.20                

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  รางวลั

เหรียญทอง
5,093.20                 เร่งด่วน PO2020080117 11-08-2020

2599 จดัจา้งนกัเขียน ThaiPBSWorld 128,000.00           128,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. วีณา ธูปกระแจะ 128,000.00            น.ส. วีณา ธูปกระแจะ 128,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080118 11-08-2020

2600

จดัหาอุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย 

แบบติดตั�ง ภายนอกอาคาร สถานี

สุรินทร์

29,520.00             7,378.72              7,380.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 7,380.00                บริษทั แกนกลาง จาํกดั 7,378.72                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080119 11-08-2020

2601 ค่าผลิตรายการ คนละดาว Family 5,200,000.00        5,200,000.06       5,200,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั โต๊ะกลมโทรทศัน ์

จาํกดั
5,200,000.06         บริษทั โต๊ะกลมโทรทศัน ์จาํกดั 5,200,000.06         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080120 11-08-2020

2602 หมวกที�ระลึก รายการทุกทิศทั�วไทย 55,000.00             58,850.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลิปเพิล กรุ๊ป จาํกดั 58,850.00              บริษทั คลิปเพิล กรุ๊ป จาํกดั 58,850.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080121 11-08-2020

2603

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�เคลื�อนยา้ยฉาก รายการ

สารพนัลั�นทุ่ง กรณีเร่งด่วน

10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 10,000.00              นายอนุชา  สุจิรธนกลู 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080122 13-08-2020

2604

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 1 กลุ่มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 3,000.00                นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080123 13-08-2020

2605
จดัหาเครื�องตดัหญา้ สถานีส่ง

สัญญาณโทรทศัน ์จ.สิงห์บุรี
34,026.00             8,506.50              8,506.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 8,506.50                บริษทั แกนกลาง จาํกดั 8,506.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080124 13-08-2020

2606

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (บริษท ร็อคกี�  คิดส์ 

จาํกดั) ไตรมาส 3/2563

50,000.00             53,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ร็อคกี�  คิดส์ จาํกดั 53,500.00              บริษทั ร็อคกี�  คิดส์ จาํกดั 53,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080125 13-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2607
จา้งพนกังานฟรีแลนซ์ปฏิบติัหนา้ที�

ในฝ่าย
40,000.00             40,000.00            20,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชกร รมมุลตรี 40,000.00              น.ส.รัชกร รมมุลตรี 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080126 07-08-2020

2608 ซื�อประกนัรถOB2 174,521.28           174,521.28          174,521.28     เฉพาะเจาะจง
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั

 จาํกดั (มหาชน)
174,521.28            

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)
174,521.28            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080127 14-08-2020

2609
จดัหาพสัดุ ชุด Splice และเขา้หวัสาย 

Fiber Optic
93,457.95             805,175.00          71,690.00       ประกาศเชิญชวน

บริษทั มาสทรอน (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
100,000.01            

บริษทั มาสทรอน (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
805,175.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080128 14-08-2020

2610 จดัหาพสัดุ Fiber optic camera cable 747,663.60           805,175.00          745,790.00     ประกาศเชิญชวน
บริษทั มาสทรอน (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
800,000.05            

บริษทั มาสทรอน (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
805,175.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080128 14-08-2020

2611

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที�1/2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิติยาพร  เนืองนิชย์ 3,000.00                น.ส. ปิติยาพร  เนืองนิชย์ 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080129 14-08-2020

2612

จดัหา Toner Fuji Xerox P455 , Toner

 HP LaserJet Pro M102a ใชง้านศูนย์

วิศวกรรมทุกศูนย์

57,400.00             61,418.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
61,418.00              

บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
61,418.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080130 14-08-2020

2613
จดัหา Toner Ricoh SP230dn สาํหรับ

ใชง้านศูนยข่์าว 3 ศูนย์
8,100.00               8,667.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
8,667.00                

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
8,667.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080131 14-08-2020

2614 อุปกรณ์สาํนกังาน ศูนยก์ารเงิน 16,226.00             15,569.97            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
17,361.82              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
15,569.97              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080132 14-08-2020

2615
ค่าผลิตรายการ ดูใหรู้้ ไตรมาส 

3-4/2563
5,226,843.00        5,226,843.00       5,226,843.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยแลงเกวจ สเตชั�น 

จาํกดั
5,226,843.00         

บริษทั ไทยแลงเกวจ สเตชั�น 

จาํกดั
5,226,843.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080133 03-08-2020

2616 ซื��ออุปกรณ์เครื�องดื�มสาํหรับประชุม 24,050.00             24,050.39            24,050.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
24,050.39              

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
24,050.39              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080134 14-08-2020

2617 จดัซื�ออุปกรณ์ในการผลิต 147,300.00           116,630.00          147,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 147,237.35            บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 116,630.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080135 14-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2618 จดัซื�ออุปกรณ์สาํนกังาน 9,263.99               3,666.25              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
9,912.47                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
3,666.25                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080136 14-08-2020

2619 External Evaluation 2,000,000.00        1,850,000.00       2,000,000.00  ประกาศเชิญชวน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2,000,000.00         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1,850,000.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080138 17-08-2020

2620

แต่งหนา้ทาํผมรายการนกัข่าวพลเมือง

 C-site ไตรมาส 3-4/63 อริยธ์ชั (ก.ย.-

ธ.ค.)

55,500.00             55,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง อริยธ์ชั  คงคาใส 55,500.00              อริยธ์ชั  คงคาใส 55,500.00               เร่งด่วน PO2020080139 17-08-2020

2621

จดัหาหมึกสาํหรับ Printer  LaserJet 

P1102 ใชง้านศูนยว์ิศวกรรม ตึกใบ

หยก และฝ่ายอาคารและสถานที�

5,940.00               6,355.80              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)
6,355.80                

บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)
6,355.80                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080140 17-08-2020

2622
จดัจา้งซ่อมแซมเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

ศูนยว์ิศวกรรมขอนแก่น
616,739.44           154,184.86          154,184.86     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.เอน็จิเนียริ�ง 154,184.86            เอ.ซี.เอน็จิเนียริ�ง 154,184.86            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080142 17-08-2020

2623 ค่าจดัเกบ็เอกสารเดือน ส.ค. 63 2,038.35               2,038.35              2,038.35         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 2,038.35                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 2,038.35                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080143 17-08-2020

2624 ค่าผลิตรายการ ครอบครัวเดียวกนั 7,650,000.00        7,650,000.04       7,650,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั
7,650,000.04         

บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั
7,650,000.04         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080144 17-08-2020

2625 เพื�อจาํหน่ายในThaiPBS Shop 130,000.00           130,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว วนัวิสาข ์ว่องพานิช 130,000.00            นางสาว วนัวิสาข ์ว่องพานิช 130,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080145 17-08-2020

2626
หนงัสือสาํหรับเดก็ ชุด นิทานอ่าน

เพลิน จาํนวน 12,000 เล่ม
291,040.00           291,040.00          291,040.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 291,040.00            บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 291,040.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080146 17-08-2020

2627
วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

ศูนยภ์ูมิภาค (จ.สระแกว้)
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั บางกอก เซน ฮอทปิ

ทอล จาํกดั (มหาชน)
6,000.00                

บริษทั บางกอก เซน ฮอทปิ

ทอล จาํกดั (มหาชน)
6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080147 17-08-2020

2628

หนงัสือ บา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย 

Activity Book ไตรมาส 3/2563 

จาํนวน 10,000 เล่ม

267,500.00           267,500.00          267,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
267,500.00            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
267,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080148 17-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2629
ขออนุมติัสั�งซื�อ Snap Show One touch

 Wireless Presentation
32,474.50             32,474.50            32,474.50       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
32,474.50              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
32,474.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080149 17-08-2020

2630
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม พิธีกรกิจกรรม

ขบวนสนุก สุขหรรษา
28,000.00             28,000.00            28,000.00       เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 28,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 28,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080153 17-08-2020

2631 ค่าพิธีกรเวทีกลาง 8,000.00               8,000.00              8,000.00         เฉพาะเจาะจง หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 8,000.00                หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080154 17-08-2020

2632
ค่าบูธกิจกรรมรายการสอนศิลป์ และ 

Art Box
140,812.00           140,812.00          140,812.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 140,812.00            บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 140,812.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080155 17-08-2020

2633 ค่าบูธกิจกรรม Kids สนุก 115,239.00           115,239.00          115,239.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 115,239.00            บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 115,239.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080156 17-08-2020

2634
ค่าบูธกิจกรรมขบวนการ Fun นํ� านม 

และสนุกสะกด
131,717.00           131,717.00          131,717.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 131,717.00            บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 131,717.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080157 17-08-2020

2635
ค่าบูธ workshop รายการ Kid Ranger 

และเชา้ชวนคิด กบันกัวิทยน์อ้ย
165,905.00           165,905.00          165,905.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
165,905.00            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
165,905.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080158 17-08-2020

2636
ค่าผลิตเสื�อกิจกรรมขบวนสนุก สุข

หรรษา
50,825.00             50,825.00            50,825.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั คลิกชนันารี จาํกดั 50,825.00              บริษทั คลิกชนันารี จาํกดั 50,825.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080159 17-08-2020

2637
จดัหาเครื�องเขียนและอุปกรณ์

สาํนกังาน
43,660.60             11,049.11            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
11,679.18              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
11,049.11              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080160 17-08-2020

2638
ขออนุมติัซื�อ เครื�องโทรสาร เลขา ผ.อ.

 ส.ส.ท.
9,490.00               9,490.00              9,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอซอฟเทม จาํกดั 9,490.00                บริษทั ไอซอฟเทม จาํกดั 9,490.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080161 18-08-2020

2639
ค่าสร้างสรรคต่์อยอดขา้มสารพนัสื�อ "

 DIY สร้างอาชีพ"
481,500.00           474,010.00          481,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บ๊อกซ์ อิน เบรน จาํกดั 481,500.00            บริษทั บ๊อกซ์ อิน เบรน จาํกดั 474,010.00             เร่งด่วน PO2020080162 18-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2640
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส 

3-4/63 อนนทธ์วสั (เพิ�ม)
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 20,000.00              อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080163 17-08-2020

2641

ค่าชุดกีฬา และเสื�อโปโล  รายการ 

SDN FUTSAL NO L CUP 2020 

Inspired by Thai PBS

37,383.24             40,000.06            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อีโก ้สปอร์ต อินเตอร์

เนชั�น แนล จาํกดั
40,000.06              

บริษทั อีโก ้สปอร์ต อินเตอร์

เนชั�น แนล จาํกดั
40,000.06               เร่งด่วน PO2020080164 17-08-2020

2642
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63 ออนไลน ์นราธิป (เพิ�ฒ)
20,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00              นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080165 07-08-2020

2643
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63 ออนไลน ์นราธิป (เพิ�ฒ)
20,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00              นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080166 14-08-2020

2644

ขออนุมติัจดัจา้งงานซ่อมจอ

โปรเจคเตอร์ ขนาด 300 นิ�ว หอ้ง 

conven hall ที� 2

26,750.00             26,750.00            26,750.00       เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 26,750.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 26,750.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080167 18-08-2020

2645
ค่าการแสดงโชวร์ายการตาตา้ ตีตี�  โต

โต ้ไดโนจอมป่วน
53,500.00             53,500.00            53,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 53,500.00              บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 53,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080169 18-08-2020

2646 ค่าพิธีกรเวทีกลาง 15,000.00             15,000.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง นายทศพล  หมายสุข 15,000.00              นายทศพล  หมายสุข 15,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080170 18-08-2020

2647
การแสดงโชวบ์นเวทีรายการฉงน

ฉงายสองควายช่างสงสัย
73,830.00             73,830.00            73,830.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ผองผล จาํกดั 73,830.00              บริษทั ผองผล จาํกดั 73,830.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080171 18-08-2020

2648 บูธกิจกรรมรายการหนูนอ้ยเจา้เวหา 139,100.00           139,100.00          139,100.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พี.ดบับลิว. มิตรเกื�อกลู

 จาํกดั
139,100.00            

บริษทั พี.ดบับลิว. มิตรเกื�อกลู 

จาํกดั
139,100.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080172 18-08-2020

2649

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการเช่าอุุปกรณ์

ไฟ+จนท. รายการสารพนัลั�นทุ่ง กรณี

เร่งด่วน

347,750.00           347,750.00          347,750.00     เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 347,750.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 347,750.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080174 18-08-2020

2650

ขออนุมติั ซ่อมระบบควบคุมงาน

อาคาร (BAS) สาํหรับตูค้วบคุม อาคาร

 B ชั�นที� 1

64,200.00             64,200.00            64,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 64,200.00              บริษทั แสงอุดมชยั จาํกดั 64,200.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080175 18-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2651

ขออนุมติัจดัจา้งงานบาํรุงรักษา 

Kitchen hood exhaust system ของ 

canteen

69,550.00             69,550.00            69,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอร์โก เซอร์วิส จาํกดั 69,550.00              บริษทั เทอร์โก เซอร์วิส จาํกดั 69,550.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080176 18-08-2020

2652 ค่าผลิตรายการ PLAY LEARN เพลินดี 1,500,000.00        1,500,000.26       1,500,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,500,000.26         

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,500,000.26         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080178 14-08-2020

2653
ค่าผลิตรายการ โลกลม ๆ กบัครู

สังคมของหนู
1,500,000.00        1,500,000.26       1,500,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,500,000.26         

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,500,000.26         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080179 14-08-2020

2654
ค่าผลิตรายการ WHY ROOM หอ้ง

พิเศษใส่ใข่
1,500,000.00        1,500,000.26       1,500,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,500,000.26         

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,500,000.26         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080180 14-08-2020

2655 อะไหล่ซ่อม Intercom OB1 240,000.00           256,800.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 256,800.00            บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 256,800.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080182 18-08-2020

2656
งานรื�อป้อมไมก้ระดกเก่า พร้อมงาน

ปรับปรุง
44,940.00             44,940.00            44,940.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
44,940.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
44,940.00               เร่งด่วน PO2020080183 18-08-2020

2657
ขออนุมติัจดัจา้งทาํป้ายสติกเกอร์บอก

ทางขึ�นอาคาร C
1,605.00               1,605.00              1,605.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
1,605.00                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
1,605.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080185 18-08-2020

2658

ขออนุมติัจดัซื�อ  KT; ELECTRONIC 

FLOW MONITOR (FLOW 

SWITCH, EVAP.)

25,326.90             25,326.90            25,326.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอร์โค จาํกดั 25,326.90              บริษทั แอร์โค จาํกดั 25,326.90              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080186 18-08-2020

2659 อุปกรณ์เครื�องเขียนและอื�นๆ 20,106.00             1,941.98              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
21,513.42              

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,941.98                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080188 18-08-2020

2660
ขออนุมติังานเปลี�ยนยางประตูบาน

เลื�อน ลาน OB
25,680.00             25,680.00            25,680.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
25,680.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
25,680.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080189 18-08-2020

2661
เช่ารถ TOYOTA FORTUNER 1คนั 

10สิงหาคม - 31 ธนัวาคม
118,333.26           195,096.59          118,333.26     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
126,616.59            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
195,096.59            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080190 18-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2662
ขออนุมติัจดัซื�ออุปกรณ์สาํหรับจดัทาํ

ปลั�กพ่วง
15,076.30             15,076.30            15,076.30       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
15,076.30              

บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
15,076.30              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080191 18-08-2020

2663 นามบตัร 2,250.00               1,284.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
2,407.50                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
1,284.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080192 18-08-2020

2664 นามบตัรพนกังาน 2,000.00               2,140.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
2,140.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
2,140.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080193 18-08-2020

2665 จดัหานามบตัร 3,600.00               856.00                 900.00            เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
900.00                   

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
856.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080194 18-08-2020

2666 ค่าพิธีกรเวทีกลาง 20,000.00             20,000.00            20,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ภณัฑิลา ฟูกลิ�น 20,000.00              นางสาว ภณัฑิลา ฟูกลิ�น 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080195 18-08-2020

2667 ค่าพิธีกรเวทีกลาง 8,000.00               8,000.00              8,000.00         เฉพาะเจาะจง ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 8,000.00                ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080196 18-08-2020

2668
ค่าการแสดงโชวร์ายการ Vocab King 

และคิดคณิต
63,000.00             67,410.00            63,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 67,410.00              บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 67,410.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080197 18-08-2020

2669 เครื�องพิมพอ์กัษร (ช่างภาพข่าว) 1,766.82               1,690.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,890.50                

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน)
1,690.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080198 18-08-2020

2670
งานซ่อมแซมระบบประกอบอาคาร 

และ อาคารศูนยข์อนแก่น
10,520.00             10,520.00            10,520.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 10,520.00              นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 10,520.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080199 18-08-2020

2671
Approval for repair of 15 kW 

MOTOR AND PUMP SCHP08
41,195.00             41,195.00            41,195.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
41,195.00              

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
41,195.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080200 18-08-2020

2672 ซ่อมรถตูท้ะเบียน 51-4190 5,150.00               5,510.50              5,150.00         เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 5,510.50                ย ูมอเตอร์ 5,510.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080201 18-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2673

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (บริษทั บอลลูนนี� 

จาํกดั) ไตรมาส 3/2563

50,000.00             53,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอลลูนนี� จาํกดั 53,500.00              บริษทั บอลลูนนี� จาํกดั 53,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080202 18-08-2020

2674 ประกนัภยัโดรน ฝ่ายช่างภาพ 1,618.03               1,731.29              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)
1,731.29                

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)
1,731.29                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080203 18-08-2020

2675
ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน  ฝ่ายกลยทุธ์

สื�อสารการตลาด
24,299.07             26,000.01            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมก็โครแมช จาํกดั 26,000.01              บริษทั แมก็โครแมช จาํกดั 26,000.01              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080204 18-08-2020

2676
งานซ่อมแซมระบบประกอบอาคาร 

และ อาคาร
14,980.00             14,980.00            14,980.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พีเอส ซอร์ส จาํกดั 14,980.00              บริษทั พีเอส ซอร์ส จาํกดั 14,980.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080205 18-08-2020

2677 ระบบติดตามรถยนต ์GPS 41 คนั 36,900.00             39,483.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีอีไอ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั
39,483.00              

บริษทั ดีอีไอ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั
39,483.00               เร่งด่วน PO2020080206 18-08-2020

2678 อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล (ช่างภาพข่าว) 4,500.00               4,815.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
4,815.00                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
4,815.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080207 18-08-2020

2679
เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร ฟูจิ เดือน มีค. - 

เมย.63
52,516.83             52,516.83            52,516.83       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
52,516.82              

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
52,516.83              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080208 18-08-2020

2680 ซุม้พองลม รายการ The Camp 10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย สถาพร ยอดพราม 10,000.00              นาย สถาพร ยอดพราม 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080209 18-08-2020

2681
เพื�อผลิตอาร์ตเวิร์คเคาเตอร์และ

Backdrop ประชาสัมพนัธ์รายการ
10,890.00             11,652.30            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควิกไซน ์จาํกดั 11,652.30              บริษทั ควิกไซน ์จาํกดั 11,652.30              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080210 18-08-2020

2682
พิมพเ์อกสารคู่มือการผลิตสื�อเสียง

บรรยายภาพ
42,000.00             44,940.00            42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อิสระดี จาํกดั 44,940.00              บริษทั อิสระดี จาํกดั 44,940.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080211 18-08-2020

2683

ค่าทาํของที�ระลึก (หมวกเดินป่ามีสาย

รัด) รายการ SDN FUTSAL NO L 

CUP 2020 Inspired by Thai PBS

16,000.00             17,120.00            -                 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วน ที.เอส.การปัก 17,120.00              หา้งหุน้ส่วน ที.เอส.การปัก 17,120.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080213 19-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2684 ค่าผูต้รวจภาษาองักฤษ ละคร ปลายจวกั 60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณวรุตม ์โกศลพนัธ์ุ 60,000.00              คุณวรุตม ์โกศลพนัธ์ุ 60,000.00               เร่งด่วน PO2020080214 17-08-2020

2685
ค่าวิทยากรหลกัสูตร Content 

Marketing for HR
48,150.00             48,150.00            48,150.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดอทส์ คอนซลัแตนซี� 

จาํกดั
48,150.00              

บริษทั ดอทส์ คอนซลัแตนซี� 

จาํกดั
48,150.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080215 19-08-2020

2686

จดัหาอะไหล่สาํหรับซ่อมบาํรุง

เครื�องส่งสัญญาณโทรทศันร์ะบบ

ดิจิตอล ยี�หอ้ NEC

1,647,800.00        406,600.00          411,950.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชั�น 

(ประเทศไทย) จาํกดั
411,950.00            

บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชั�น 

(ประเทศไทย) จาํกดั
406,600.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080216 19-08-2020

2687

จดัหาอุปกรณ์ Dehydrator และ Low 

Noise Blockdown สถานีฯ ชุมพร และ

 สถานีฯ ระยอง

683,516.00           170,879.00          170,879.00     เฉพาะเจาะจง
บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
170,879.00            

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
170,879.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080217 19-08-2020

2688
เพื�อดาํเนินการจดัจา้งเจา้หนา้ที�ภายใต้

โครงการ Thai PBS Learning Shelf
80,000.00             64,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา เนียมสาํเภา 80,000.00              นางสาวอริสา เนียมสาํเภา 64,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080218 19-08-2020

2689
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมจา้หนา้ที� 

รายการ I Can Do U ทาํได้
144,000.00           24,000.00            144,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
144,000.02            

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
24,000.00               เร่งด่วน PO2020080219 10-08-2020

2690

คาจดจางผรูบจางดาเนนการ

ประสานงานการจดักิจกรรม On 

ground และดาํเนินงานสื�อสารกลุ่ม

ข่าวและรายการ

80,000.00             64,000.00            80,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวผกาวรรณ โพธิ� เจริญ 80,000.00              นางสาวผกาวรรณ โพธิ� เจริญ 64,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080220 19-08-2020

2691
ค่าผลิตรายการ สนุก สะกด ไตรมาส 

3-4/2563
1,626,400.00        1,626,400.00       1,626,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 1,626,400.00         บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 1,626,400.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080221 13-08-2020

2692
ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(แกว้เกบ็ความเยน็)
108,605.00           108,605.00          108,605.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั โบนนัซ่าพรีเมียม กรุ๊ป

 จาํกดั
108,605.00            

บริษทั โบนนัซ่าพรีเมียม กรุ๊ป 

จาํกดั
108,605.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080222 19-08-2020

2693
ลาํโพงขยายเสียงเคลื�อนที� 

(ศิลปวฒันธรรม)
5,700.00               6,099.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 6,099.00                บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 6,099.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080223 19-08-2020

2694

ขออนุมติัจดัจา้งเปลี�ยนแผงคอยลเ์ยน็

เครื�องปรับอากาศ หอ้งศูนยข์อ้มูล 

อาคาร B ชั�น 2

25,573.00             25,573.00            25,573.00       เฉพาะเจาะจง
ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
25,573.00              

ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
25,573.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080224 19-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2695
งานเปลี�ยนแผงคอยลเ์ยน็ หอ้ง Inget 

อาคาร A ชั�นที� 3
28,676.00             28,676.00            28,676.00       เฉพาะเจาะจง

ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
28,676.00              

ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
28,676.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080225 19-08-2020

2696

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ครั� งที� 3/2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 3,000.00                นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080227 20-08-2020

2697

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ครั� งที� 4/2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 3,000.00                นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080228 20-08-2020

2698

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (นาง จิราภรณ์ อรุณา

กรู) ไตรมาส 3/2563

50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ์ อรุณากรู 50,000.00              นางจิราภรณ์ อรุณากรู 50,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080232 18-08-2020

2699
พนกังานฟรีแลนส์ฝ่ายบญัชี ส.ค. - 

ธ.ค. 63
84,400.00             84,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัชริญา อยูนิ่�ม 84,400.00              นางสาวกญัชริญา อยูนิ่�ม 84,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080233 01-08-2020

2700 ค่าผูด้าํเนินรายการ Safe House 35,000.00             35,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อรรณพ บุญลอย 35,000.00              นาย อรรณพ บุญลอย 35,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080234 20-08-2020

2701 ค่าผูด้าํเนินรายการ Safe House 40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุทธิ� ภาธร มาสาํราญ 40,000.00              นางสาว สุทธิ� ภาธร มาสาํราญ 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080235 20-08-2020

2702 ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ Safe House 12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 12,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080236 20-08-2020

2703

จดัจา้งโครงการศึกษาการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารเเละความตอ้งการของผูพ้ิการ

ทางการไดย้นิ

350,000.00           327,000.00          350,000.00     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 350,000.00            มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 327,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080237 20-08-2020

2704
ขออนุมติัจดัซื�อถ่านชาร์ทและ

สายสัญาญาณ
32,585.78             32,057.20            32,585.78       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
32,585.78              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
32,057.20              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080238 21-08-2020

2705
ค่าผลิตรายการ วนันี�  กินอะไรดีนะ 

ไตรมาส 3-4/2563
1,550,430.00        1,550,430.00       1,550,430.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,550,430.00         บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,550,430.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080239 17-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2706 ค่าบริการอื�น-ค่าล่วงเวลา เดือน มิ.ย. 63 20,910.00             22,373.70            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
22,373.70              

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
22,373.70              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080240 21-08-2020

2707 ซ่อมรถทะเบียน ษล-9668 5,510.50               5,510.50              5,510.50         เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 5,510.50                ย ูมอเตอร์ 5,510.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080241 21-08-2020

2708 ซ่อมรถOB ทะเบียน 50-9168 15,160.00             16,221.20            15,160.00       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 16,221.20              ย ูมอเตอร์ 16,221.20              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080242 21-08-2020

2709 ค่าผลิตรายการ Art Cafe อาร์ตคาเฟ 1,500,000.00        1,500,000.26       1,500,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 1,500,000.26         บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 1,500,000.26         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080243 05-08-2020

2710 ซ่อมรถDSNG ทะเบียน 50-7541 10,753.50             10,753.50            10,753.50       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 10,753.50              ย ูมอเตอร์ 10,753.50              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080244 21-08-2020

2711
กลอ้งถ่ายภาพนิ�งและวิดีโอ พร้อม

อุปกรณ์ (อุปกรณ์เพิ�มเติมตามภารกิจ)
299,065.42           319,906.11          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั สตรองเอนจิเนียริ�ง

แอนดค์อนซลัแทนท ์จาํกดั
320,000.00            

บริษทั สตรองเอนจิเนียริ�ง

แอนดค์อนซลัแทนท ์จาํกดั
319,906.11            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080245 21-08-2020

2712
ค่าบริการบาํรุงรักษาระบบเวบ็ไซต ์

www.thaipbs.or.th
241,680.90           241,680.90          241,680.90     เฉพาะเจาะจง

บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
241,680.90            

บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
241,680.90            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080246 21-08-2020

2713

ตออายกุารใชงานอนเทอรเนต ณ 

อาคารสาํนกังานใหญ่ ส.ส.ท. 

ทดแทนของเดิมที�หมดสัญญา 

ระยะเวลา 1 เดือน

119,491.67           119,491.67          119,491.67     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จาํกดั
119,491.67            

บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

 จาํกดั
119,491.67             เร่งด่วน PO2020080247 21-08-2020

2714
ผลิตสื�อประชาสัมพนัธ์ Thai PBS 

Podcast และ ALTV
3,420.00               3,659.40              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควิกไซน ์จาํกดั 3,659.40                บริษทั ควิกไซน ์จาํกดั 3,659.40                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080248 21-08-2020

2715 ค่าอุปกรณ์แสง รายการ Safe House 100,000.00           100,000.02          100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จาํกดั 100,000.02            บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จาํกดั 100,000.02            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080249 20-08-2020

2716 จา้งทาํเพลงเร่งด่วนรายการ 2องศา 30,000.00             30,000.00            30,000.00       เฉพาะเจาะจง
นาย พงศพ์รหม สนิทวงศ ์ณ 

อยธุยา
30,000.00              

นาย พงศพ์รหม สนิทวงศ ์ณ 

อยธุยา
30,000.00               เร่งด่วน PO2020080250 21-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2717
จา้งทาํเพลงประกอบรายการ Th Camp

 เร่งด่วน
30,000.00             30,000.00            30,000.00       เฉพาะเจาะจง

นาย พงศพ์รหม สนิทวงศ ์ณ 

อยธุยา
30,000.00              

นาย พงศพ์รหม สนิทวงศ ์ณ 

อยธุยา
30,000.00               เร่งด่วน PO2020080251 21-08-2020

2718 จา้งผลิตและตดัต่อ ตอน รักผา่น Cyber 10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริยากร  เกิดสมบุญ 10,000.00              น.ส. สิริยากร  เกิดสมบุญ 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080252 21-08-2020

2719
จา้งทาํเพลงประกอบรายการรู้สู้ภยั 

กรณีจาํเป็น/เร่งด่วน
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นาย พงศพ์รหม สนิทวงศ ์ณ 

อยธุยา
30,000.00              

นาย พงศพ์รหม สนิทวงศ ์ณ 

อยธุยา
30,000.00               เร่งด่วน PO2020080253 21-08-2020

2720

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้าของกรม

ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 15 สถานี 

ประจาํเดือน มิถุนายน 2563

372,960.00           99,766.80            -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
99,766.80              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
99,766.80              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080254 21-08-2020

2721

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ กปส. จาํนวน 4 สถานี 

ประจาํเดือน มิถุนายน 2563

228,816.00           61,208.28            -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080255 21-08-2020

2722
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล 

รายการ Safe House
160,000.00           160,000.00          160,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ปิติพงศ ์เหลืองเกษร 160,000.00            นาย ปิติพงศ ์เหลืองเกษร 160,000.00             เร่งด่วน PO2020080256 20-08-2020

2723 ค่าผูด้าํเนินรายการ ยอดคนมหางาน 180,000.00           100,000.00          180,000.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 999 

คอมพิวเตอร์
180,000.00            

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 999 

คอมพิวเตอร์
100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080257 24-08-2020

2724
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ ยอดคนมหางาน
60,000.00             4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง กวิตา ยา้นพะโยม 60,000.00              กวิตา ยา้นพะโยม 4,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080258 24-08-2020

2725
ค่าเจา้หนา้ที�อุปกรณ์ประกอบฉาก 

รายการ ยอดคนมหางาน
8,000.00               36,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง จิรวฒัน ์วนัเพญ็ 8,000.00                จิรวฒัน ์วนัเพญ็ 36,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080259 24-08-2020

2726
ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(ขาตั�งมือถือ)
112,350.00           112,350.00          112,350.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
112,350.00            

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
112,350.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080260 24-08-2020

2727
ค่าวิทยากร Effective Engagement 

Team
12,840.00             12,840.00            12,840.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีเพิลดีเวลลอปเซ็น

เตอร์จาํกดั
12,840.00              

บริษทั พีเพิลดีเวลลอปเซ็น

เตอร์จาํกดั
12,840.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080261 24-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2728 Executive Coaching for Leadership 292,000.00           292,000.00          292,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เลิร์นนิงฮบั (ไทย

แลนด)์ จาํกดั
292,000.00            

บริษทั เลิร์นนิงฮบั (ไทย

แลนด)์ จาํกดั
292,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080263 24-08-2020

2729
ค่าบริการCloud Computing เดือน ก.ค.

 63 (ค่าบริการส่วนเกิน)
149,551.68           160,020.30          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
160,020.30            

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
160,020.30            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080264 24-08-2020

2730
ค่าสร้างสรรคต่์อยอดขา้มสารพนัสื�อ

เพื�อความรู้ "ทาํอะไรดี"
481,500.00           481,500.00          481,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เตตริส จาํกดั 481,500.00            บริษทั เตตริส จาํกดั 481,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080265 20-08-2020

2731
จา้งผลิตและตดัต่อ ตอน รู้เท่าทนัการ

ลว้งขอ้มูลฯ
10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. พรพรรณ เหล่าสกลุไทย 10,000.00              น.ส. พรพรรณ เหล่าสกลุไทย 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080266 24-08-2020

2732 ค่าการ์ดจอ VGA สาํหรับเครื�องตดัต่อ 12,950.00             13,856.50            -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นีว่า 

เทคโนโลยี
13,856.50              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นีว่า 

เทคโนโลยี
13,856.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080267 25-08-2020

2733 ค่าอะไหล่ซ่อม Camera 5,900.00               6,313.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
6,313.00                

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
6,313.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080268 25-08-2020

2734

◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ

ค่าซ่อม Memory Card Portable Record

er ยี�หอ้ PANASONIC

7,200.00               7,704.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
7,704.00                

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
7,704.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080269 25-08-2020

2735
ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือน

กรกฎาคม 63
608,946.25           608,946.25          608,946.25     เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
608,946.25            

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
608,946.25            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080270 25-08-2020

2736
ค่าเช่าอุปกรณ์กลอ้งพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ วนัใหม่วาไรตี�  (เร่งด่วน)
37,383.18             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
40,000.00              

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080271 25-08-2020

2737 ค่าผลิตรายการ อ่านป่า กบัหมอหม่อง 3,120,000.00        3,120,000.06       3,120,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แจค็คิวเมนทารี�  จาํกดั 3,120,000.06         บริษทั แจค็คิวเมนทารี�  จาํกดั 3,120,000.06         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080272 25-08-2020

2738
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ วนัใหม่วา

ไรตี�  ไตรมาส 3-4/63
330,000.00           272,500.00          330,000.00     เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมทว้ม 330,000.00            นายมารุต เนียมทว้ม 272,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080273 25-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2739
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ วนัใหม่วา

ไรตี�  ไตรมาส 3-4/63
330,000.00           272,500.00          330,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมนิ�ม 330,000.00            น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์เนียมนิ�ม 272,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080274 25-08-2020

2740
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 3-4/63
349,000.00           291,000.00          349,000.00     เฉพาะเจาะจง นางภคันนัท ์ธนาศรม 349,000.00            นางภคันนัท ์ธนาศรม 291,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080276 25-08-2020

2741
ค่าจดัหาเครื�องแต่งกาย รายการ วนั

ใหม่วาไรตี�  ไตรมาส 3-4/63
264,000.00           218,000.00          264,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 264,000.00            นาย ณฐัพล ยศเปี� ยม 218,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080278 25-08-2020

2742
ค่าบริการซ่อมแซมและเปลี�ยนอะไหล่

เลนส์ ยี�หอ้ CANON ร่น70-200L
2,600.00               2,782.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 

จาํกดั
2,782.00                

บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 

จาํกดั
2,782.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080279 25-08-2020

2743
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ HAVE A 

News Day
200,000.00           130,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง ภาณุมาศ เชื�อกลูชาติ 200,000.00            ภาณุมาศ เชื�อกลูชาติ 130,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080280 26-08-2020

2744
รถตูเ้ซอร์วิสจกัรยาน รายการ The 

Camp
6,500.00               6,955.00              6,500.00         เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนสามญัสนุกการ

ปั�น
6,955.00                หา้งหุน้ส่วนสามญัสนุกการปั�น 6,955.00                 เร่งด่วน PO2020080281 26-08-2020

2745
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ HAVE A 

News Day
200,000.00           130,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง วุฒิชยั อ่องลออ 200,000.00            วุฒิชยั อ่องลออ 130,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080282 26-08-2020

2746 ค่าผูด้าํเนินรายการ Have A New Day 750,000.00           478,000.00          750,000.00     เฉพาะเจาะจง หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 264,000.00            หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 478,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080286 26-08-2020

2747 ค่าผูด้าํเนินรายการ Have A New Day 750,000.00           478,000.00          750,000.00     เฉพาะเจาะจง หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 486,000.00            หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 478,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080286 26-08-2020

2748
จดัจา้งประเมินผลการเผยเเพร่เนื�อหา 

ALTV
1,000,000.00        999,600.00          1,000,000.00  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยั รามคาํแหง 1,000,000.00         มหาวิทยาลยั รามคาํแหง 999,600.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080287 26-08-2020

2749
จา้งเหมาบริการ งานถ่ายทอดสด Live

 & Streaming
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080288 26-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2750

ค่า◌่จดัทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็น 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที� 3 

สื�อสาธารณะ

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 4,000.00                นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080289 26-08-2020

2751

โครงการพฒันาและออกแบบ Thai 

PBS Web Analytics Realtime 

Dashboards

210,000.00           210,000.00          210,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บลิชเทค จาํกดั 210,000.00            บริษทั บลิชเทค จาํกดั 210,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080290 26-08-2020

2752
ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นกลุ่มเศรษฐกิจฯจ.กรุงเทพฯ
4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 4,000.00                นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 4,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080291 26-08-2020

2753

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็น 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที� 5 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.แพร่

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาว ศิริพร ระวีกลู 4,000.00                นางสาว ศิริพร ระวีกลู 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080292 26-08-2020

2754

คิดออม (บ.บิสทอลค์ คอร์ปอเรชั�น 

จก.) งาน WebsiteThaiPBSKids ไตร

มาส 3/2563

267,500.00           267,500.00          267,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั บิสทอลค์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
267,500.00            

บริษทั บิสทอลค์ คอร์ปอเรชั�น

 จาํกดั
267,500.00             เร่งด่วน PO2020080293 26-08-2020

2755

จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษา

หมอ้แปลงไฟฟ้า สถานีเขาท่าเพชร จ.

สุราษฎร์ธานี (เพิ�มเติม)

44,024.68             11,006.17            11,006.17       เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11,006.17              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11,006.17              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080294 26-08-2020

2756

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

กรุงเทพฯและปริมณฑลครั� งที� 5/2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 3,000.00                นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080295 26-08-2020

2757
จา้งเหมาบริการ งานถ่ายทอดสด Live

 & Streaming
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. สุรียพ์ร  แซ่ลิ�ม 6,000.00                น.ส. สุรียพ์ร  แซ่ลิ�ม 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080296 26-08-2020

2758

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.ทีโอที 

ประจาํเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 

2563

23,537.80             6,296.36              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 6,296.36                บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 6,296.36                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080297 26-08-2020

2759 ขออนุมติัจดัซื�อ Z-Touch Haft Roll 96,300.00             96,300.00            96,300.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ลีฟคลีน เทคโนโลย ี

จาํกดั
96,300.00              

บริษทั ลีฟคลีน เทคโนโลย ี

จาํกดั
96,300.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080298 26-08-2020

2760

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 5 จงัหวดัแพร่

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. อญัชลี  อินต๊ะวงค์ 3,000.00                น.ส. อญัชลี  อินต๊ะวงค์ 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080299 26-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2761

ค่าจั�างทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 2 จ. ภูเกต็

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 3,000.00                นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080300 26-08-2020

2762
เพื�อดาํเนินการจดัจา้งเจา้หนา้ที�ภายใต้

โครงการ Thai PBS Learning Shelf
80,000.00             16,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา เนียมสาํเภา 80,000.00              นางสาวอริสา เนียมสาํเภา 16,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080301 26-08-2020

2763

คาจดจางผรูบจางดาเนนการ

ประสานงานการจดักิจกรรม On 

ground และดาํเนินงานสื�อสารกลุ่ม

ข่าวและรายการ

80,000.00             16,000.00            80,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวผกาวรรณ โพธิ� เจริญ 80,000.00              นางสาวผกาวรรณ โพธิ� เจริญ 16,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080302 26-08-2020

2764

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที� 2 

การศึกษาและการเรียนรู้

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 4,000.00                นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080303 26-08-2020

2765

จดัหาการเช่าระบบจดัการขอ้มูล

จราจรคอมพิวเตอร์ (Log 

Management) (ผกูพนั 3 ปี)

1,450,000.00        1,433,265.00       1,450,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั บิ�กฟิช เอน็เตอร์ไพร์ส

 จาํกดั
1,450,000.00         

บริษทั บิ�กฟิช เอน็เตอร์ไพร์ส 

จาํกดั
1,433,265.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080304 27-08-2020

2766
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ ยอดคนมหางาน
130,000.00           67,500.01            130,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
130,000.02            

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
67,500.01              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080305 26-08-2020

2767
จดัจา้งปรับปรุงหอ้ง Blower และ

อาคาร สถานีฯ มุกดาหาร
307,040.00           76,760.00            76,760.00       เฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิ�  ชยัพงษ์ 76,760.00              นายสมศกัดิ�  ชยัพงษ์ 76,760.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080306 27-08-2020

2768 เพื�อใชผ้ลิตของที�ระลึกประจาํปี 2563 203,000.00           217,210.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 217,210.00            บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 217,210.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080307 27-08-2020

2769
จา้งเหมาบริการ งานถ่ายทอดสด Live

 & Streaming
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080308 27-08-2020

2770

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที�1/2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080309 27-08-2020

2771
จดัหาอุปกรณ์ Dehydrator สถานีฯ 

อาคารใบหยก 2
523,016.00           130,754.00          130,754.00     เฉพาะเจาะจง

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
130,754.00            

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
130,754.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080310 27-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2772

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 หอ้งสมุดหลงัไมค ์(ส.ค. - ก

64,500.00             33,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง รัศมี มณีนิล 64,500.00              รัศมี มณีนิล 33,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080311 27-08-2020

2773

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 รายการโรงหมอ (ส.ค. - ก.ย.)

91,500.00             45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 91,500.00              น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 45,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080312 27-08-2020

2774

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 ดนตรีการ, ทนัสื�อ (ส.ค. -

78,000.00             39,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 78,000.00              นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 39,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080313 27-08-2020

2775

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 GenZ & Classical Music (ส.

13,500.00             6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 13,500.00              นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 6,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080314 27-08-2020

2776

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 เพลงดนตรีวิถีอาเซียน (ส.ค.

27,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อานนัท ์นาคคง 27,000.00              นาย อานนัท ์นาคคง 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080315 27-08-2020

2777

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 พิกดัเพศ (ส.ค. - ก.ย.)

27,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดา ธราภาค 27,000.00              นางสาวรัชดา ธราภาค 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080316 27-08-2020

2778

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 Kids Hour (ส.ค. - ก.ย.)

86,000.00             44,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 86,000.00              นางสาว วรรญา  ไชยโย 44,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080317 27-08-2020

2779

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 ทีคุณ TCAS (ส.ค. - ก.ย.)

9,000.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 9,000.00                นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080318 27-08-2020

2780

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 ทีคุณ TCAS (ส.ค. - ก.ย.)

9,000.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายวรเกียรติ นิ�มมาก 9,000.00                นายวรเกียรติ นิ�มมาก 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080319 27-08-2020

2781

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 สารคดีพิเศษ (ส.ค. - ก.ย.)

18,000.00             8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง วฒันะ บุญจบั 18,000.00              วฒันะ บุญจบั 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080320 27-08-2020

2782

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 หอ้งเรียนฟ้ากวา้ง (ส.ค. -

9,000.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 9,000.00                น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020080321 27-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2783
เกา้อี�  แจกรางวลัแคมเปี� ยน จากผูที้�

ไดรั้บการโหวตทางออนไลน์
8,000.00               8,132.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 8,560.00                บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 8,132.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080325 27-08-2020

2784

เพื�อจดัจา้งสาํรวจความคาดหวงัของ

ประชาชนไทยต่อสื�อสาธารณะใน

อนาคต

2,000,000.00        1,992,543.00       2,000,000.00  เฉพาะเจาะจง
มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื�อการ

พฒันาประเทศไทย
1,992,543.00         

มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื�อการ

พฒันาประเทศไทย
1,992,543.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080328 27-08-2020

2785 ค่าบริการ Chatbot solution 111,280.00           111,280.00          111,280.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บลิชเทค จาํกดั 111,280.00            บริษทั บลิชเทค จาํกดั 111,280.00             เร่งด่วน PO2020080329 28-08-2020

2786

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที�1 สังคม

และคุณภาพชีวิต ภาคเหนือ ครั� งที�

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นาง นภาพร  มหายศนนัท์ 4,000.00                นาง นภาพร  มหายศนนัท์ 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020080330 28-08-2020

2787 เช่าวงจร MPLS จาํนวน 99 สถานี 1,694,880.00        423,720.00          423,720.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
423,720.00            

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
423,720.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080331 28-08-2020

2788
ค่าผูล้งเสียงบรรยายสารคดี รายการ 

Pride of thailand
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สุพจน ์พงษพ์รรณเจริญ 40,000.00              นาย สุพจน ์พงษพ์รรณเจริญ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080332 28-08-2020

2789 Ram เครื�อง Macpro ฝ่ายกราฟิก 811,215.13           413,961.60          676,668.00     ประกาศเชิญชวน บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 868,000.19            บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 413,961.60            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080333 28-08-2020

2790
ค่าผูด้าํเนินรายการ Thai PBS Youth 

Sepak Takraw Girls Series 2020
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสุวฒัน ์  กลิ�นเกษร 50,000.00              นายสุวฒัน ์  กลิ�นเกษร 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080334 28-08-2020

2791

ค่าอุปกรณ์เปเปอร์ชูท (พิธีปิด) รายการ

 Thai PBS Youth Sepak Takraw Girls 

Series 2020

7,476.64               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 8,000.00                อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080335 28-08-2020

2792

ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� Thai PBS 

Youth Sepak Takraw Girls Series 

2020

80,000.00             80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายธนพิชญ ์คาํศรี 80,000.00              นายธนพิชญ ์คาํศรี 80,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080336 28-08-2020

2793
ค่าเจา้หนา้ที�จดัทขอ้มูล รายการ 

สวสัดีชาวโซเซียล
42,000.00             42,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาดี ภทัรนนทนนัท์ 42,000.00              นางสาวมาดี ภทัรนนทนนัท์ 42,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080337 28-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2794
ค่าเจา้หนา้ที�จดัทขอ้มูล รายการ 

สวสัดีชาวโซเซียล
42,000.00             42,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉตัร คงปาน 42,000.00              นางสาวปาริฉตัร คงปาน 42,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080338 28-08-2020

2795

ผูด้าํเนินรายการ (หลกั) น.ส.ญาดา 

วฒันสิน รายการคิดคลบัส์ ไตรมาส 

3/2563

96,000.00             54,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาดา  วฒันสิน 96,000.00              น.ส.ญาดา  วฒันสิน 54,000.00               เร่งด่วน PO2020080340 31-08-2020

2796
ขออนุมติัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานฝ่าย 

On Air เดือน สิงหาคม - ธนัวาคม 2563
98,000.00             19,600.00            19,600.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. พชรวรรณ  ทองประไพ 98,000.00              น.ส. พชรวรรณ  ทองประไพ 19,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080341 31-08-2020

2797
ขออนุมติัจา้งผูด้าํเนินรายการู้สู้ภยั 

จาํนวน 1 อตัรา เดือนส.ค. - ก.ย. 2563
72,000.00             19,600.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. พชรวรรณ  ทองประไพ 72,000.00              น.ส. พชรวรรณ  ทองประไพ 19,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080341 31-08-2020

2798
เจา้หนา้ที�ประสานงานในกองถ่าย 

เร่งด่วน 1 - 31 สิงหาคม 2563
16,800.00             16,800.00            800.00            เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุดธิดา กลุพนัธ์

ไพจิตร
16,800.00              นางสาวสุดธิดา กลุพนัธ์ไพจิตร 16,800.00               เร่งด่วน PO2020080342 31-08-2020

2799
จา้งเร่งด่วนจนท.ตดัต่อ รายการ The 

Camp ส.ค.63
75,000.00             75,000.00            7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายวิชิต พดัพรม 75,000.00              นายวิชิต พดัพรม 75,000.00               เร่งด่วน PO2020080345 31-08-2020

2800

ขออนุมติังบประมาณจา้งผูสื้�อข่าว 

เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม 2563 ( 5 

เดือน )

122,000.00           24,400.00            24,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 122,000.00            นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 24,400.00               เร่งด่วน PO2020080348 31-08-2020

2801
จา้งช่างภาพคนที�1 รายการThe Camp 

สิงหาคม - ธนัวาคม 2563
225,000.00           45,000.00            45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤษเดช ดวงทอง 225,000.00            นายกฤษเดช ดวงทอง 45,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080349 31-08-2020

2802
จา้งช่างภาพคนที�2 รายการ The Camp

 ส.ค.-ธ.ค.63
225,000.00           45,000.00            45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัดิ�  ยอดสุรางค์ 225,000.00            นายเกียรติศกัดิ�  ยอดสุรางค์ 45,000.00               เร่งด่วน PO2020080350 31-08-2020

2803

ผูด้าํเนินรายการ (หลกั) ด.ช.อิทธิพทัธ์ 

เลก็อุทยัวรรณ รายการคิดคลบัส์ ไตร

มาส 3/2563

66,000.00             45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง ด.ช. อิทธิพทัธ์ เลก็อุทยัวรรณ 66,000.00              ด.ช. อิทธิพทัธ์ เลก็อุทยัวรรณ 45,000.00               เร่งด่วน PO2020080352 31-08-2020

2804
จา้ง Assistant Producer รายการ The 

Camp สิงหาคม - ธนัวาคม 2563
182,000.00           36,400.00            36,400.00       เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ จนัทร์มา 182,000.00            นายสุดใจ จนัทร์มา 36,400.00               เร่งด่วน PO2020080353 31-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2805
จา้ง Digital Content Generator 

สิงหาคม - กนัยายน 2563
49,200.00             24,600.00            24,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอดิศร เงสันเทียะ 49,200.00              นางสาวอดิศร เงสันเทียะ 24,600.00               เร่งด่วน PO2020080354 31-08-2020

2806

จา้งจนท.ประสานงานโครงการอนัดา

มนั-ประมวลข่าวภยัพิบติัในอาเซียน 

สิงหาคม - ธนัวาคม 2563

174,000.00           34,800.00            34,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 174,000.00            นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 34,800.00               เร่งด่วน PO2020080355 31-08-2020

2807
จา้ง Online Producer สิงหาคม - 

ธนัวาคม 2563
282,000.00           56,400.00            56,400.00       เฉพาะเจาะจง นายประสงค ์กรรโมทาร 282,000.00            นายประสงค ์กรรโมทาร 56,400.00               เร่งด่วน PO2020080356 31-08-2020

2808
ค่าผลิตรายการ Big Story เรื�องใหญ่ 

Thai PBS (ไตรมาส 4/2563)
7,506,000.00        7,506,000.07       7,506,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อี เลิร์น จาํกดั 7,506,000.07         บริษทั อี เลิร์น จาํกดั 7,506,000.07         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080357 31-08-2020

2809
เช่ารถตูพ้ร้อมคนขบั 3 คนั ตั�งแต่เดือน

 สิงหาคม - ธนัวาคม 2563
697,928.40           697,982.40          697,928.40     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
697,982.40            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
697,982.40            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080358 31-08-2020

2810
จา้งเจา้หนา้ที�จดัหาเสื�อผา้-

เครื�องประดบั เดือน ส.ค. - ธ.ค. 63
33,000.00             7,500.00              1,500.00         เฉพาะเจาะจง นาย วิสิษฎ ์ทะปะละ 33,000.00              นาย วิสิษฎ ์ทะปะละ 7,500.00                 เร่งด่วน PO2020080359 31-08-2020

2811
ขออนุมติัจดัจา้งงานติดตั�งกระจก 

อาคาร A ชั�น 4 หอ้งประชุมฝั�งนโยบาย
69,550.00             69,550.00            69,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เค ที อลูมิเนียม จาํกดั 69,550.00              บริษทั เค ที อลูมิเนียม จาํกดั 69,550.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080360 31-08-2020

2812

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 4/2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิติยาพร  เนืองนิชย์ 3,000.00                น.ส. ปิติยาพร  เนืองนิชย์ 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080361 31-08-2020

2813

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 3/2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิติยาพร  เนืองนิชย์ 3,000.00                น.ส. ปิติยาพร  เนืองนิชย์ 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080362 31-08-2020

2814

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 2/2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิติยาพร  เนืองนิชย์ 3,000.00                น.ส. ปิติยาพร  เนืองนิชย์ 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080363 31-08-2020

2815 ค่าผลิตรายการ หนงัสือเดินทาง 3,899,508.00        3,899,508.26       3,899,508.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั คลิก ไลค ์จาํกดั 3,899,508.26         บริษทั คลิก ไลค ์จาํกดั 3,899,508.26         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080364 28-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2816

จดัจา้งตรวจเชค็และลา้งทาํความ

สะอาดเครื�องปรับอากาศ สถานีอาคาร

ใบหยก 2

103,640.00           25,909.99            25,910.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยเูนี�ยนเปอร์เฟคท์ 25,910.01              หจก.ยเูนี�ยนเปอร์เฟคท์ 25,909.99              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080365 31-08-2020

2817
จา้งเหมาบริการ งานถ่ายทอดสด Live

 &  Streaming
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง  ช่วงวิทย ์อุดมธนากรกลุ 6,000.00                 ช่วงวิทย ์อุดมธนากรกลุ 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080366 31-08-2020

2818
โครงการ ALTV Quiz Challenge 

ไตรมาส 3-4/2563 จาํนวน 1 โครงการ
1,509,556.00        1,509,556.00       1,509,556.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พั�น อพั จาํกดั 1,509,556.00         บริษทั พั�น อพั จาํกดั 1,509,556.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080367 31-08-2020

2819

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการเช่าอุปกรณ์

ไฟพร้อมเจา้หนา้ที� รายการสารพนั

ลั�นทุ่ง

625,950.00           278,200.00          625,950.00     เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 625,950.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 278,200.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080368 31-08-2020

2820
ค่าผลิตรายการ Spirit of Asia ไตรมาส

 4/2563
3,900,000.00        3,900,000.11       3,900,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั แทลเลนท ์แมสมีเดีย 

จาํกดั
3,900,000.11         

บริษทั แทลเลนท ์แมสมีเดีย 

จาํกดั
3,900,000.11         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080369 31-08-2020

2821

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการเช่าอุปกรณ์

ไฟพร้อมเจา้หนา้ที� รายการสารพนั

ลั�นทุ่ง

625,950.00           347,750.00          625,950.00     เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 625,950.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 347,750.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080370 31-08-2020

2822
Photographerผลิตเนื�อหาเวบ็ไซต์

Decode (ก.ย.-ธ.ค.63)(ณฐัวฒัน)์
48,000.00             48,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัวฒัน ์ตั�งธนกิจโรจน์ 48,000.00              นาย ณฐัวฒัน ์ตั�งธนกิจโรจน์ 48,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080371 31-08-2020

2823
ค่าผลิตรายการ ART BOX กล่องนี� มี

อะไร...? ไตรมาส 3-4/2563
1,500,000.00        1,500,000.04       1,500,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 1,500,000.04         บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 1,500,000.04         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080372 26-08-2020

2824

ค่าใชบ้ริการกระแสไฟฟ้า ของ ททบ 

จาํนวน 46 สถานี  ประจาํเดือน 

กรกฎาคม 2563

757,780.80           202,706.36          -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 202,706.36            สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 202,706.36            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080373 31-08-2020

2825
ค่าผลิตรายการคิดคลบัส์ (ถ่ายทาํ+ตดั

ต่อ) ไตรมาส 3/2563
2,059,750.00        2,059,750.00       2,059,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 2,059,750.00         บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 2,059,750.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080374 26-08-2020

2826
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

3-4/2563
17,300,000.00      476,146.81          ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 17,300,000.81       บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 476,146.81            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080375 19-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2827
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

3-4/2563
17,300,000.00      476,146.81          ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 17,300,000.81       บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 476,146.81            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080376 19-08-2020

2828
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

3-4/2563
17,300,000.00      476,146.81          ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 17,300,000.81       บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 476,146.81            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080377 25-08-2020

2829
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

3-4/2563
17,300,000.00      476,146.81          ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 17,300,000.81       บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 476,146.81            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080378 19-08-2020

2830
ผูผ้ลิตเนื�อหาเวบ็ไซต ์Decode ก.ย.-

ธ.ค. 63 (เกรียงศกัดิ� )
54,000.00             54,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นาย เกรียงศกัดิ�   ธีระโกวิท

ขจร
54,000.00              นาย เกรียงศกัดิ�   ธีระโกวิทขจร 54,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080379 31-08-2020

2831

โครงการจดทาขอมูลสนบสนุนการ

ผลิตสารคดีและการสื�อสารแบบ 

Transmedia ชุด “จกัรวาลคนจนและ

ความเหลื�อมลํ�า

360,000.00           360,000.00          360,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย นภนาท  อนุพงศพ์ฒัน์ 360,000.00            นาย นภนาท  อนุพงศพ์ฒัน์ 360,000.00             เร่งด่วน PO2020080380 31-08-2020

2832
ผูผ้ลิตเนื�อหาเวบ็ไซต ์Decode ก.ย.-

ธ.ค. 63 (ประจกัษ)์
54,000.00             54,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประจกัษ ์กอ้งกีรติ 54,000.00              นาย ประจกัษ ์กอ้งกีรติ 54,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080381 31-08-2020

2833
ผูผ้ลิตเนื�อหาเวบ็ไซต ์Decode ก.ย.-

ธ.ค. 63 (โรสนี)
54,000.00             54,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. โรสนี  แกสมาน 54,000.00              น.ส. โรสนี  แกสมาน 54,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080382 31-08-2020

2834
ผูผ้ลิตเนื�อหาเวบ็ไซต ์Decode ก.ย.-

ธ.ค. 63 (ษษัฐรัมย)์
54,000.00             54,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ษษัฐรัมย ์ ธรรมบุษดี 54,000.00              นาย ษษัฐรัมย ์ ธรรมบุษดี 54,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080383 31-08-2020

2835
Photographerผลิตเนื�อหาเวบ็ไซต์

Decode ก.ย.-ธ.ค.63(วชัรวิชญ)์
48,000.00             48,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย วชัรวิชญ ์ ภู่ดอก 48,000.00              นาย วชัรวิชญ ์ ภู่ดอก 48,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080384 31-08-2020

2836
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

3-4/2563
17,300,000.00      476,146.81          ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 17,300,000.81       บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 476,146.81            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080385 19-08-2020

2837

ค่าใชบ้ริการกระแสไฟฟ้า ของ ททบ 

สถานีเสริมสะพานแดง ประจาํเดือน 

กรกฎาคม 2563

4,992.00               1,335.36              -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,335.36                สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,335.36                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080386 31-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2838
ค่าผลิตรายการ คิดคณิต ไตรมาส 

3-4/2563
3,060,200.00        3,060,200.00       3,060,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 3,060,200.00         บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 3,060,200.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080387 21-08-2020

2839
ค่าผลิตรายการ Come Home บา้นที�

กลบัมา (ไตรมาส 4/2563)
2,999,424.00        2,999,424.00       2,999,424.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน ์จาํกดั 2,999,424.00         บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน ์จาํกดั 2,999,424.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080388 28-08-2020

2840
กิจกรรม Kids Reporter Workshop 

ไตรมาส 4/2563
134,820.00           134,820.00          134,820.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

134,820.00            

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

134,820.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080389 31-08-2020

2841
ค่าลิขสิทธิ� การ์ตูนต่างประเทศ ชุด 

Chi’s Sweet Adventure ภาค 1-2
1,562,617.00        1,672,000.19       -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดรีม เอกซ์เพรส(เดกซ)์

  จาํกดั
1,672,000.19         

บริษทั ดรีม เอกซ์เพรส(เดกซ)์ 

 จาํกดั
1,672,000.19          เร่งด่วน PO2020080390 24-08-2020

2842
ค่าซื�อลิขสิทธิ� สารคดีจาก Deutsche 

Welle
594,373.20           19,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง DEUTSCHE WELLE 595,086.60            DEUTSCHE WELLE 19,000.00               เร่งด่วน PO2020080391 27-08-2020

2843
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        99,000.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 5,660,800.00         คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080392 31-08-2020

2844
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        85,800.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,660,800.00         ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 85,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080393 31-08-2020

2845
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        38,900.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 5,660,800.00         นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 38,900.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080394 31-08-2020

2846
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        61,250.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 5,660,800.00         ฐาปนี คงบุตร 61,250.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080395 31-08-2020

2847
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        16,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 5,660,800.00         ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 16,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080396 31-08-2020

2848
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        16,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 5,660,800.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 16,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080397 31-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2849
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        58,550.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 5,660,800.00         คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 58,550.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080398 31-08-2020

2850
จา้งPost Prodution เร่งด่วนเดือน

สิงหาคม 1 เดือน
35,000.00             35,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายวรเทพ ภกัดี 35,000.00              นายวรเทพ ภกัดี 35,000.00               เร่งด่วน PO2020080400 31-08-2020

2851
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        100,700.00          5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 5,660,800.00         คุณกฤติยา  แพนลา 100,700.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080401 31-08-2020

2852
ค่าผลิตรายการ Foodwork ไตรมาส 

3-4/63
3,557,964.00        3,557,964.00       3,557,964.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ยานแม่ จาํกดั 3,557,964.00         บริษทั ยานแม่ จาํกดั 3,557,964.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080404 28-08-2020

2853
ค่าผลิตรายการ มหาอาํนาจบา้นนา 

ไตรมาส 3-4/63
2,601,170.00        2,601,170.00       2,601,170.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ยานแม่ จาํกดั 2,601,170.00         บริษทั ยานแม่ จาํกดั 2,601,170.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080405 28-08-2020

2854
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           6,000.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
316,800.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
6,000.00                 เร่งด่วน PO2020080407 31-08-2020

2855
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           3,600.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 316,800.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020080408 31-08-2020

2856
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           4,800.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 316,800.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020080409 31-08-2020

2857
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           7,200.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 316,800.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 7,200.00                 เร่งด่วน PO2020080410 31-08-2020

2858
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           6,000.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 316,800.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020080411 31-08-2020

2859
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           4,800.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 316,800.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020080412 31-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2860
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           4,800.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 316,800.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020080413 31-08-2020

2861
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           3,600.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 316,800.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020080415 31-08-2020

2862
จา้งเจา้หนา้ที�ตดัต่อเร่งด่วน ประจาํ

ศูนยฯ์ ส.ค. 63
22,600.00             10,206.00            22,600.00       เฉพาะเจาะจง นาย จิตริน เตื�อยโยชน์ 10,206.00              นาย จิตริน เตื�อยโยชน์ 10,206.00               เร่งด่วน PO2020080416 31-08-2020

2863
จา้งครีเอทีฟ-กราฟิกดีไซน ์ประจาํ

ศูนยฯ์ เร่งด่วน สิงหาคม 2563
30,400.00             14,700.00            30,400.00       เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัดนยั ใหม่ซอ้น 14,700.00              นาย ณฐัดนยั ใหม่ซอ้น 14,700.00               เร่งด่วน PO2020080417 31-08-2020

2864

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080430 07-08-2020

2865

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080431 14-08-2020

2866

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080432 21-08-2020

2867

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080433 28-08-2020

2868
จา้งผลิตเปิดบ้านฯ ตอน รู้เท่าทนั 

อลักอลิธึ�ม bubble
10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 10,000.00              นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 10,000.00               เร่งด่วน PO2020080434 31-08-2020

2869
จา้งถ่ายทาํและบนัทึกวิดีโองานไทยพี

บีเอสสัญจร
5,000.00               5,000.00              5,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 5,000.00                นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 5,000.00                 เร่งด่วน PO2020080436 24-08-2020

2870 ค่าผูด้าํเนินรายการ ยอดคนมหางาน 180,000.00           80,000.00            180,000.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 999 

คอมพิวเตอร์
180,000.00            

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 999 

คอมพิวเตอร์
80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080437 31-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2871
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ ยอดคนมหางาน
60,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง จิรวฒัน ์วนัเพญ็ 60,000.00              จิรวฒัน ์วนัเพญ็ 24,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080438 31-08-2020

2872
ค่าผูอ้อกแบบจดัทาํฉาก รายการ ยอด

คนมหางาน
96,000.00             96,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย มนตรี เรืองสุวรรณ์ 96,000.00              นาย มนตรี เรืองสุวรรณ์ 96,000.00               เร่งด่วน PO2020080439 14-08-2020

2873

ค่าผูช่้วยช่างภาพ รายการ SDN 

FUTSAL NO L CUP 2020 Inspired 

by Thai PBS

9,000.00               9,630.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไดนามิค บรอดคาสติ�ง

 ซิสเตม็ จาํกดั
9,630.00                

บริษทั ไดนามิค บรอดคาสติ�ง

 ซิสเตม็ จาํกดั
9,630.00                 เร่งด่วน PO2020080440 31-08-2020

2874
ค่าผลิตสื�อสิ�งพิมพ ์ ลงบน Banner 

Mex  จดักิจกรรม ALTV (เร่งด่วน)
12,120.00             12,968.40            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควิกไซน ์จาํกดั 12,968.40              บริษทั ควิกไซน ์จาํกดั 12,968.40               เร่งด่วน PO2020080441 27-08-2020

2875
ค่าผลิตวสัดุโครงสร้างอลูมิเนียม Roll

 Up  กิจกรรม ALTV (เร่งด่วน)
46,800.00             50,076.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอด ออน จาํกดั 50,076.00              บริษทั แอด ออน จาํกดั 50,076.00               เร่งด่วน PO2020080442 27-08-2020

2876
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ ยอดคนมหางาน
130,000.00           62,500.01            130,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
130,000.02            

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
62,500.01              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080443 31-08-2020

2877
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ ยอดคนมหางาน
24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง ภาวินท ์กิจโอสถ 24,000.00              ภาวินท ์กิจโอสถ 24,000.00               เร่งด่วน PO2020080444 31-08-2020

2878
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ วนั

ใหม่วาไรตี�  ไตรมาส 3-4/63
856,000.00           85,600.00            856,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
856,000.00            

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
85,600.00               เร่งด่วน PO2020080445 31-08-2020

2879
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ I Can 

Do U ทาํได้
18,000.00             3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 18,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 3,000.00                 เร่งด่วน PO2020080446 31-08-2020

2880
ค่าเจา้หนา้ที�อุปกรณ์ประกอบฉาก 

รายการ ยอดคนมหางาน
8,000.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง กวิตา ยา้นพะโยม 8,000.00                กวิตา ยา้นพะโยม 4,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080457 31-08-2020

2881
ค่าผูเ้ขียนบท รายการ Class one ทาง

ฉนั-ฝันเธอ
110,500.00           8,500.00              110,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอริญชยั สรสินธ์ 110,500.00            นายอริญชยั สรสินธ์ 8,500.00                 เร่งด่วน PO2020080462 31-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2882
ค่าผูส้ร้างสรรคข์อ้มูล รายการ Class 

one ทางฉนั-ฝันเธอ
130,000.00           10,000.00            130,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย พรรษ เหมะรัต 130,000.00            นาย พรรษ เหมะรัต 10,000.00               เร่งด่วน PO2020080463 31-08-2020

2883

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�เคลื�อนยา้ยฉาก รายการ

สารพนัลั�นทุ่ง กรณีเร่งด่วน

8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 8,000.00                นายอนุชา  สุจิรธนกลู 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080465 27-08-2020

2884 จดัจา้งนกัเขียน ThaiPBSWorld 32,000.00             32,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. วีณา ธูปกระแจะ 32,000.00              น.ส. วีณา ธูปกระแจะ 32,000.00               เร่งด่วน PO2020080466 31-08-2020

2885
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส 

3-4/63 อนนทธ์วสั (เพิ�ม)
40,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 40,000.00              อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080467 10-08-2020

2886
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส 

3-4/63 ออนไลน ์นราธิป (เพิ�ม)
10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00              นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080468 21-08-2020

2887
ขออนุมติัจา้งเจา้หนา้ที�ซ่อมแซม ฉาก

รายการสารพนัลั�นทุ่ง กรณีเร่งด่วน
2,000.00               2,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 2,000.00                นายอนุชา  สุจิรธนกลู 2,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080469 27-08-2020

2888

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 หอ้งสมุดหลงัไมค ์(ส.ค. - ก

64,500.00             31,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง รัศมี มณีนิล 64,500.00              รัศมี มณีนิล 31,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080471 31-08-2020

2889

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 รายการโรงหมอ (ส.ค. - ก.ย.)

91,500.00             46,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 91,500.00              น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 46,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080472 31-08-2020

2890

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 ดนตรีการ, ทนัสื�อ (ส.ค. -

78,000.00             39,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 78,000.00              นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 39,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080473 31-08-2020

2891

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 GenZ & Classical Music (ส.

13,500.00             7,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 13,500.00              นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 7,500.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080474 31-08-2020

2892

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 เพลงดนตรีวิถีอาเซียน (ส.ค.

27,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อานนัท ์นาคคง 27,000.00              นาย อานนัท ์นาคคง 15,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080475 31-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2893
ค่าพิธีกรสถานีประชาชนสัญจร 

จงัหวดัสงขลา #วนัที� 21 สิงหาคม 2563
18,691.59             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค แมส จาํกดั 20,000.00              บริษทั โอเค แมส จาํกดั 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080476 31-08-2020

2894

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 พิกดัเพศ (ส.ค. - ก.ย.)

27,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดา ธราภาค 27,000.00              นางสาวรัชดา ธราภาค 15,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080477 31-08-2020

2895

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 Kids Hour (ส.ค. - ก.ย.)

86,000.00             42,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 86,000.00              นางสาว วรรญา  ไชยโย 42,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080478 31-08-2020

2896

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 ทีคุณ TCAS (ส.ค. - ก.ย.)

9,000.00               5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 9,000.00                นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 5,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080479 31-08-2020

2897

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 ทีคุณ TCAS (ส.ค. - ก.ย.)

9,000.00               5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายวรเกียรติ นิ�มมาก 9,000.00                นายวรเกียรติ นิ�มมาก 5,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080480 31-08-2020

2898

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 สารคดีพิเศษ (ส.ค. - ก.ย.)

18,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง วฒันะ บุญจบั 18,000.00              วฒันะ บุญจบั 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080481 31-08-2020

2899

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 หอ้งเรียนฟ้ากวา้ง (ส.ค. -

9,000.00               5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 9,000.00                น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 5,000.00                 เร่งด่วน PO2020080482 31-08-2020

2900

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 ภูมิคุม้กนั (ส.ค. - ก.ย.)

12,000.00             6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิลยั สมทรง 12,000.00              นางสาวศิวิลยั สมทรง 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020080483 31-08-2020

2901

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 หลบมุมอ่าน (ส.ค. - ก.ย.)

13,500.00             7,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 13,500.00              นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 7,500.00                 เร่งด่วน PO2020080484 31-08-2020

2902

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 พิกดัเพศ (ส.ค. - ก.ย.)

9,000.00               5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 9,000.00                นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 5,000.00                 เร่งด่วน PO2020080485 31-08-2020

2903

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 รายการภูมิคุม้กนั ช่วงคิดก

30,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 30,000.00              นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 15,000.00               เร่งด่วน PO2020080486 31-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2904

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

3/2563 มองอดีต, ยลอุษาคเนย ์(ส.ค.

27,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายดินาร์  บุญธรรม 27,000.00              นายดินาร์  บุญธรรม 15,000.00               เร่งด่วน PO2020080487 31-08-2020

2905

ค่าเช่าอุปกรณ์กลอ้งสโลว ์Thai PBS 

Youth Sepak Takraw Girls Series 

2020

260,000.00           260,000.00          260,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์บรอด

แคซท ์เซอร์วิส จาํกดั
260,000.00            

บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์บรอด

แคซท ์เซอร์วิส จาํกดั
260,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080488 31-08-2020

2906
ค่าผูค้วบคุมการผลิต รายการ สวสัดี

ชาวโซเซียล
377,250.00           260,000.00          377,250.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์บรอด

แคซท ์เซอร์วิส จาํกดั
377,250.00            

บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์บรอด

แคซท ์เซอร์วิส จาํกดั
260,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080488 31-08-2020

2907

ค่าอุปกรณ์พิเศษ/กลอ้ง VDIO/ถ่าย

ภาพนิ�ง/ตดัต่อ-จนท.Thai PBS Youth 

Sepak Takraw Girls Series 2020

160,000.00           160,000.01          160,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
160,000.01            

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
160,000.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080490 31-08-2020

2908
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 3-4/63
15,000.00             6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 15,000.00              น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080491 31-08-2020

2909
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ HAVE A 

News Day
200,000.00           10,000.00            200,000.00     เฉพาะเจาะจง วุฒิชยั อ่องลออ 200,000.00            วุฒิชยั อ่องลออ 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080492 31-08-2020

2910
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ HAVE A 

News Day
200,000.00           10,000.00            200,000.00     เฉพาะเจาะจง ภาณุมาศ เชื�อกลูชาติ 200,000.00            ภาณุมาศ เชื�อกลูชาติ 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080493 31-08-2020

2911
ค่าจดัหาเครื�องแต่งกาย รายการ HAVE

 A News Day
420,000.00           70,000.00            420,000.00     เฉพาะเจาะจง อมรศกัดิ�  รัศมีชยัศิลป์ 420,000.00            อมรศกัดิ�  รัศมีชยัศิลป์ 70,000.00               เร่งด่วน PO2020080495 31-08-2020

2912 ค่าผูด้าํเนินรายการ Have A New Day 750,000.00           120,500.00          750,000.00     เฉพาะเจาะจง หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 264,000.00            หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 120,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080499 31-08-2020

2913 ค่าผูด้าํเนินรายการ Have A New Day 750,000.00           120,500.00          750,000.00     เฉพาะเจาะจง หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 486,000.00            หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 120,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080499 31-08-2020

2914 ค่าผูด้าํเนินรายการ Have A New Day 702,000.00           110,500.00          702,000.00     เฉพาะเจาะจง ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 702,000.00            ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 110,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080500 31-08-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2915 ค่าผูด้าํเนินรายการ Have A New Day 786,000.00           129,000.00          786,000.00     เฉพาะเจาะจง เจน่าห์ เลนน ์พาร์เมลี 786,000.00            เจน่าห์ เลนน ์พาร์เมลี 129,000.00             เร่งด่วน PO2020080501 31-08-2020

2916 ค่าผูด้าํเนินรายการ Have A New Day 786,000.00           45,000.00            786,000.00     เฉพาะเจาะจง เจน่าห์ เลนน ์พาร์เมลี 786,000.00            เจน่าห์ เลนน ์พาร์เมลี 45,000.00               เร่งด่วน PO2020080502 31-08-2020

2917
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ HAVE A 

News Day
200,000.00           35,000.00            200,000.00     เฉพาะเจาะจง วุฒิชยั อ่องลออ 200,000.00            วุฒิชยั อ่องลออ 35,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080503 31-08-2020

2918
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ HAVE A 

News Day
200,000.00           35,000.00            200,000.00     เฉพาะเจาะจง ภาณุมาศ เชื�อกลูชาติ 200,000.00            ภาณุมาศ เชื�อกลูชาติ 35,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020080504 31-08-2020

2919 ค่าผูด้าํเนินรายการ Have A New Day 786,000.00           141,000.00          786,000.00     เฉพาะเจาะจง เจน่าห์ เลนน ์พาร์เมลี 786,000.00            เจน่าห์ เลนน ์พาร์เมลี 141,000.00             เร่งด่วน PO2020080505 31-08-2020

2920
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
62,983.80             7,488.01              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 67,392.67              บริษทั หา้ให ้จาํกดั 7,488.01                 เร่งด่วน PO2020080507 04-08-2020

2921
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
62,983.80             7,488.01              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 67,392.67              บริษทั หา้ให ้จาํกดั 7,488.01                 เร่งด่วน PO2020080508 11-08-2020

2922
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
62,983.80             7,488.01              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 67,392.67              บริษทั หา้ให ้จาํกดั 7,488.01                 เร่งด่วน PO2020080509 25-08-2020

2923
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
62,983.80             7,488.01              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 67,392.67              บริษทั หา้ให ้จาํกดั 7,488.01                 เร่งด่วน PO2020080510 18-08-2020

2924

โครงการผลิตสื�อการเรียนรู้เพื�อสังคม 

(TSS Active Learning TV) รายการ

สนุกเรียน ไตรมาส 2/2563

500,000.00           500,000.00          500,000.00     เฉพาะเจาะจง
โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
500,000.00            

โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
500,000.00             เร่งด่วน PO2020080511 10-08-2020

2925
เพื�อสื�อสารประชาสัมพนัธ์การ

ปรับเปลี�ยนคลื�นความถี�ยา่น 700MHz
55,600.00             59,492.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออลล ์พีอาร์ จาํกดั 59,492.00              บริษทั ออลล ์พีอาร์ จาํกดั 59,492.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090001 01-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2926

ค่าเช่าใชสิ้�งอาํนวยความสะดวกของ 

บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื�อติดตั�ง

อาคารเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

57,600.00             15,408.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
15,408.00              

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
15,408.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090002 01-09-2020

2927

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ ททบ จาํนวน 46  สถานี 

ประจาํเดือน กรกฎาคม 2563

6,685,952.00        1,788,492.16       -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,788,492.16         สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,788,492.16         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090003 01-09-2020

2928
ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.ทีโอที
33,372,120.00      8,343,030.00       8,343,030.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 8,343,030.00         บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 8,343,030.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090004 01-09-2020

2929 Memory Card Recorder Player 75,500.00             80,785.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
80,785.00              

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
80,785.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090005 02-09-2020

2930 กระดาษทิชชูกล่องคลีนิค 1,476.00               1,579.32              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
1,579.32                

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
1,579.32                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090006 02-09-2020

2931

จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

(Notebook) อุปกรณ์ส่วนควบ

เครื�องส่งสัญญาณโทรทศันย์ี�หอ้ Plisch

14,600.00             3,650.00              3,650.00         เฉพาะเจาะจง นายจรัญ   ไทรทอง 3,650.00                นายจรัญ   ไทรทอง 3,650.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090007 02-09-2020

2932
ขออนุมติัจดัจา้งงานบาํรุงรักษาเครื�อง

ออกกาํลงักายหอ้ง Fitness
4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง

นายเวสารัชชธ์ปราชญ ์ รุ่ง

พาทรัพย์
4,000.00                

นายเวสารัชชธ์ปราชญ ์ รุ่งพา

ทรัพย์
4,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090008 02-09-2020

2933
1.ค่าผลิตรายการ คิดสนุก ไตรมาส 

3-4/2563
2,407,500.00        2,407,500.00       2,407,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 2,407,500.00         บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 2,407,500.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090009 01-09-2020

2934
ค่าวสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน  ฝ่ายตรวจ

คุณภาพและจดัการเนื�อหา
3,200.00               3,424.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,424.00                บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,424.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090010 02-09-2020

2935 อุปกรณ์เครื�องเขียนและอื�นๆ 20,106.00             5,029.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
21,513.42              

บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
5,029.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090011 02-09-2020

2936 ซื�อExternal harddisk จาํนวน 10 เครื�อง 89,000.00             95,230.00            8,900.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
95,230.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
95,230.00               เร่งด่วน PO2020090012 02-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2937
จา้งเหมาบริการ งานถ่ายทอดสด Live

 & Streaming
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090013 02-09-2020

2938 เพื�อใชใ้นฝ่ายสื�อสารการตลาดเพื�อสังค 5,303.00               4,303.12              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
5,674.21                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
4,303.12                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090014 02-09-2020

2939 อุปกรณ์เบด็เตลด็ของช่างภาพ 6,107.00               5,755.69              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
6,534.49                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
5,755.69                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090015 02-09-2020

2940 ค่าพิธีกรศึกเรือยาวชิงจา้วสายนํ�า ปี 63 32,000.00             32,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 32,000.00              นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 32,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090016 02-09-2020

2941 ค่าพิธีกร ศึกเรือยาวชิงจา้วสายนํ�า ปี 63 32,000.00             32,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 32,000.00              น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 32,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090017 02-09-2020

2942 ค่าพิธีกรศึกเรือยาวชิงจา้วสายนํ�า ปี 63 32,000.00             32,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 32,000.00              นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 32,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090018 02-09-2020

2943
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
118,968.38           104,832.14          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 127,297.26            บริษทั หา้ให ้จาํกดั 104,832.14            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090019 01-09-2020

2944
ค่าวิทยากรรับเชิญ Community of 

Innovators
15,000.00             15,000.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัไทม ์ดิจิทลั จาํกดั 15,000.00              บริษทัไทม ์ดิจิทลั จาํกดั 15,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090020 03-09-2020

2945
จดัจา้งทาํกนัสาดและถมดินรอบอาคาร

 สถานีญ อุดรธานี
18,000.00             4,500.00              4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายใหม่ สิงสุขมุ 4,500.00                นายใหม่ สิงสุขมุ 4,500.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090021 03-09-2020

2946
ค่าบริการตรวจเชค็และเปลี�ยนอะไหล่

 Drone
52,000.00             33,705.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 55,640.00              บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 33,705.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090022 03-09-2020

2947
ขออนุมติัจดัจา้งงานซ่อมรั�วหลงัคา 

ศูนยภ์ูมิภาค อ.หาดใหญ่
85,600.00             85,600.00            85,600.00       เฉพาะเจาะจง นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 85,600.00              นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 85,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090023 03-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2948

ค่าจา้งจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็น 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที� 6 

พหุวฒันธรรม ศาสนา ฯ

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 4,000.00                นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020090024 03-09-2020

2949 Quality Rating 2563 60,000.00             60,000.00            60,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณพกัติ�  อุไรวรรณ 60,000.00              น.ส. พรรณพกัติ�  อุไรวรรณ 60,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090026 03-09-2020

2950
จดัหาอุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย 

แบบติดตั�ง สถานีฯ ชุมพร
44,940.00             11,235.00            11,235.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 11,235.00              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 11,235.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090027 03-09-2020

2951 ซื�อกระดาษสาํนกั สวส. 1,560.00               1,669.20              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 1,669.20                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 1,669.20                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090028 08-09-2020

2952
ขออนุมติัจดัจา้งฉากกั�นพลาสติก 

Counter shield
26,193.60             26,193.60            26,193.60       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
26,193.60              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
26,193.60              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090029 08-09-2020

2953
เพื�อปฏิบติังานในฝ่ายสื�อสารการตลาด

เพื�อสังคม ส่วนงานThaiPBS Shop
60,000.00             45,000.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพสุ์ภคั วิลาศ 60,000.00              น.ส. พิมพสุ์ภคั วิลาศ 45,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090030 08-09-2020

2954

จดัจา้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ 

ภายใตโ้ครงการวิเคราะห์พฤติกรรม

การใชสื้�อ (Consumer Insight) 2563

1,500,000.00        1,415,000.01       1,500,000.00  ประกาศเชิญชวน
บริษทั เอม็วีพี คอนซลัท์

แทนท ์จาํกดั
1,500,000.00         

บริษทั เอม็วีพี คอนซลัทแ์ทนท์

 จาํกดั
1,415,000.01         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090031 08-09-2020

2955
ของที�ระลึกสาํหรับผูต้อบ

แบบสอบถาม
217,000.00           205,333.00          217,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 216,140.00            บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 205,333.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090032 08-09-2020

2956
ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(หมอนรองคอ)
122,247.50           122,247.50          122,247.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั กิมมิค ทอลค์ จาํกดั 122,247.50            บริษทั กิมมิค ทอลค์ จาํกดั 122,247.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090033 08-09-2020

2957 ขออนุมติัจดัซื�อ Motor start capacitor 1,947.40               1,947.40              1,947.40         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
1,947.40                

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
1,947.40                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090034 08-09-2020

2958

จดัจา้งศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื�อ

พฒันาเนื�อหาที�สนบัสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (ภาคกลาง)

111,500.00           111,500.00          111,500.00     เฉพาะเจาะจง นางธนัยนิ์ชา วิโรจนรุ์จน์ 111,500.00            นางธนัยนิ์ชา วิโรจนรุ์จน์ 111,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090037 08-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2959

จดัจา้งศึกษาและรวบรวมขอ้มูล เพื�อ

พฒันาเนื�อหาที�สนบัสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (ภาคเหนือ))

111,500.00           111,500.00          111,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกนก นิลดาํ 111,500.00            นางสาวกรกนก นิลดาํ 111,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090039 08-09-2020

2960

จดัจา้งศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื�อ

พฒันาเนื�อหาที�สนบัสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (กทม.และปริมณฑล)

111,500.00           111,500.00          111,500.00     เฉพาะเจาะจง นาง สิริพร มีนะนนัทน์ 111,500.00            นาง สิริพร มีนะนนัทน์ 111,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090040 08-09-2020

2961 ค่าวสัดุสิ�นเปลืองสาํนกังาน 10,166.35             8,530.07              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
10,877.99              

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
8,530.07                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090041 08-09-2020

2962

จดัจา้งศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื�อ

พฒันาเนื�อหาที�สนบัสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

111,500.00           111,500.00          111,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวองัคณา พรมรักษา 111,500.00            นางสาวองัคณา พรมรักษา 111,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090042 08-09-2020

2963 เครื�องเขียน ฝ่ายพสัดุและจดัหารายการ 18,614.00             17,377.56            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
19,916.98              

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
17,377.56              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090043 08-09-2020

2964

จดัจา้งศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื�อ

พฒันาเนื�อหาที�สนบัสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (ภาคใต)้

111,500.00           111,500.00          111,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนภร เจริญธญัสกลุ 111,500.00            น.ส. ธนภร เจริญธญัสกลุ 111,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090044 08-09-2020

2965
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส 

3-4/63 อนนทธ์วสั (เพิ�ม)
40,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 40,000.00              อนนทธ์วสั บุตรอินทร์ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090045 02-09-2020

2966
ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน Notebook  ฝ่าย

ตรวจคุณภาพ
100,000.00           30,923.00            100,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
100,000.00            

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
30,923.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090046 09-09-2020

2967

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพมันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 6 จงัหวดัตาก 8-9 สิงหาคม 2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางคนึง สมบุญมี 3,000.00                นางคนึง สมบุญมี 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090047 09-09-2020

2968
ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน Notebook  ฝ่าย

ตรวจคุณภาพ
100,000.00           68,908.00            100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 100,000.00            บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 68,908.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090048 09-09-2020

2969

จดัหาการใชง้านอินเทอร์เน็ต ณ 

อาคารสาํนกังานใหญ่ ส.ส.ท. 

ทดแทนขเองเดิม ระยะเวลา 32 เดือน

1,233,333.36        1,224,080.00       1,233,333.36  ประกาศเชิญชวน
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
1,233,333.36         

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
1,224,080.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090049 09-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2970

จดัจา้งรื�อถอนและขนยา้ย

เครื�องปรับอากาศ ส.ใบหยก 2 ไปยงั 

ส.สิงห์บุรี

25,680.00             6,420.00              6,420.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยเูนี�ยนเปอร์เฟคท์ 6,420.00                หจก.ยเูนี�ยนเปอร์เฟคท์ 6,420.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090050 09-09-2020

2971
เพื�อผลิตเสียงบรรยาย

ภาษาต่างประเทศรายการไทยศิลป์
556,400.00           556,400.00          556,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ยานแม่ จาํกดั 556,400.00            บริษทั ยานแม่ จาํกดั 556,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090051 03-09-2020

2972 อุปกรณ์แสง เสียง รายการ The Camp 29,906.55             32,000.01            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 32,000.01              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 32,000.01              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090052 09-09-2020

2973
ค่าผูส้ร้างสรรค ์รายการ สวสัดีชาว

โซเซียล
329,654.00           201,684.00          329,654.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรัตน ์เมธีกลุ 321,684.00            นางสาวกรรัตน ์เมธีกลุ 201,684.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090053 02-09-2020

2974 อุปกรณ์สาํนกังานฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 3,900.00               4,173.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090054 10-09-2020

2975
Request for approval to purchase 

power strip
36,594.00             36,594.00            36,594.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
36,594.00              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
36,594.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090055 10-09-2020

2976

โครงการผลิตข่าวและรายการดา้น

นโยบายสาธารณะเพื�อรณรงคใ์น

รูปแบบTranmedia

395,900.00           374,500.00          395,900.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
395,900.00            

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
374,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090056 10-09-2020

2977
ขออนุมติัจดัจา้งงานเดินสาย LAN 

และสายไฟ หนา้หอ้ง Briefing
24,075.00             24,075.00            24,075.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 24,075.00              บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 24,075.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090057 10-09-2020

2978

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

เพื�อพฒันาคุณภาพรายการภาคกลาง

ครั� งที�2/2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090058 10-09-2020

2979
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ คิดการณ์

ใหม่ BRANSTORM
21,000.00             21,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 21,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 21,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090059 10-09-2020

2980

ค่าจดัทาํฉากและติดตั�ง  พร้อมรื�อถอน

ฉาก รายการ คิดการณ์ใหม่ 

BRANSTORM

96,000.00             96,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ยะรินทร์ 96,000.00              นายนิคม ยะรินทร์ 96,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090060 10-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2981
เครื�องเขียนเดือน ก.ย.63 ดา้นผลิต

รายการ
22,064.00             18,856.92            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
4,654.50                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
18,856.92              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090061 10-09-2020

2982
เครื�องเขียนเดือน ก.ย.63 ดา้นผลิต

รายการ
22,064.00             18,856.92            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
18,953.98              

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
18,856.92              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090061 10-09-2020

2983
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ  I Can Do

 U ทาํได้
18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 18,000.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 18,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090062 10-09-2020

2984
จดัจา้งพนกังานทาํความสะอาด

ภาชนะประจาํหอ้งอาหาร
32,400.00             32,400.00            32,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 32,400.00              นางสาวพรจนัทร์  ภูมิพนัธ์ 32,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090063 10-09-2020

2985
จดัจา้งพนกังานทาํความสะอาด

ภาชนะประจาํหอ้งอาหารส.ส.ท.
32,400.00             32,400.00            32,400.00       เฉพาะเจาะจง นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 32,400.00              นาง พนาวนั  พงษเ์จริญ 32,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090064 10-09-2020

2986
จดัจา้งพนกังานทาํความสะอาด

ภาชนะประจาํหอ้งอาหาร
32,400.00             32,400.00            32,400.00       เฉพาะเจาะจง นาย บุญธรรม พงษเ์จริญ 32,400.00              นาย บุญธรรม พงษเ์จริญ 32,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090065 10-09-2020

2987
ค่าผลิตรายการ สารรคดีชุด Lost in 

Thailand
2,250,000.00        2,150,000.01       2,250,000.00  คดัเลือก

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
2,250,000.01         

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
2,150,000.01         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090066 10-09-2020

2988

โครงการออกแบบและพฒนา Chatbot

 บริการตอบรับและใหข้อ้มูลข่าวสาร

อตัโนมติัผา่น LINE, Facebook ระยะที�

 2

1,662,000.00        1,768,340.01       1,662,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญมีแลบ็ จาํกดั 1,778,340.00         บริษทั บุญมีแลบ็ จาํกดั 1,768,340.01         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090067 11-09-2020

2989 จดัหา server รับภาพจากกลอ้งข่าว 4K 2,600,000.00        2,550,000.01       2,600,000.00  ประกาศเชิญชวน บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 2,600,000.02         บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 2,550,000.01         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090068 11-09-2020

2990
ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน ระบบ Low Res 

จาํนวน 4 ชุด หนา้จอ 8 จอ
220,000.00           219,564.00          220,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
219,999.99            

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
219,564.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090069 11-09-2020

2991

ค่าเจา้หนา้ที�ออกแบบอุปกรณ์

ประกอบฉาก รายการ  I Can Do U ทาํ

ได้

130,000.00           70,000.00            130,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชฎิล ยนืยิ�ง 130,000.00            นายชฎิล ยนืยิ�ง 70,000.00               เร่งด่วน PO2020090070 10-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

2992
ค่าอุปกรณืถ่ายทาํรายการพร้อม

เจา้หนา้ที� รายการ  I Can Do U ทาํได้
144,000.00           96,000.01            144,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
144,000.02            

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
96,000.01               เร่งด่วน PO2020090071 10-09-2020

2993
ค่าอุปกรณ์แสง รายการ  I Can Do U 

ทาํได้
132,000.00           88,000.01            132,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จาํกดั 132,000.02            บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จาํกดั 88,000.01               เร่งด่วน PO2020090072 10-09-2020

2994
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

3-4/2563
17,300,000.00      12,538,532.70     ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 17,300,000.81       บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 12,538,532.70       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090073 03-09-2020

2995
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

3-4/2563
17,300,000.00      476,146.81          ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 17,300,000.81       บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 476,146.81            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090074 03-09-2020

2996
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

3-4/2563
17,300,000.00      476,146.81          ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 17,300,000.81       บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 476,146.81            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090075 03-09-2020

2997
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

3-4/2563
17,300,000.00      476,146.81          ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 17,300,000.81       บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 476,146.81            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090076 03-09-2020

2998
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

3-4/2563
17,300,000.00      476,146.81          ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 17,300,000.81       บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 476,146.81            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090077 03-09-2020

2999
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 

3-4/2563
17,300,000.00      476,146.81          ########### เฉพาะเจาะจง บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 17,300,000.81       บริษทั มีฤทธิ�  ๖๕ จาํกดั 476,146.81            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090078 03-09-2020

3000 ค่าของที�ระลึก รายการ ท่องโลกกวา้ง 22,000.00             23,540.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ม.พีรพนัธ์ 1996 จาํกดั 23,540.00              บริษทั ม.พีรพนัธ์ 1996 จาํกดั 23,540.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090079 11-09-2020

3001
ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ ความจริงไม่ตาย ไตรมาส 4
3,885,570.00        3,885,570.02       3,885,570.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 3,885,570.02         บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 3,885,570.02         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090080 11-09-2020

3002 สาํหรับงานประชุม 6,895.00               7,377.65              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
7,377.65                

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
7,377.65                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090081 14-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3003
ขออนุมติัจดัซื�อ POLYTREAT-CC, 

CHLORINE 90%, CHLORINE 10%
46,438.00             46,438.00            46,438.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 46,438.00              บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 46,438.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090082 14-09-2020

3004
ค่าผูส้ร้างสรรค ์VTR ประกอบ 

รายการ คิดการณ์ใหม่ BRANSTORM
195,000.00           195,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนภูมิ มณีชาติ 195,000.00            นายธนภูมิ มณีชาติ 195,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090083 14-09-2020

3005
ขออนุมติัจดัซื�อ ปั� มฟีส คลอรีน นํ�า

ระบบบาํบดั
10,165.00             10,165.00            10,165.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 10,165.00              บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 10,165.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090084 14-09-2020

3006
ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก (จอ LED) 

รายการ คิดการณ์ใหม่ BRAINSTORM
183,505.00           183,505.00          183,505.00     เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 183,505.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 183,505.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090085 14-09-2020

3007
ค่าผูส้ร้างสรรค ์VTR ประกอบ 

รายการ คิดการณ์ใหม่ BRAINSTORM
195,000.00           195,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพีระพงษ ์จาํนงค์ 195,000.00            นายพีระพงษ ์จาํนงค์ 195,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090086 14-09-2020

3008
ขออนุมติัจดัซื�อเคมีสาํหรับลา้ง 

Aluminium Fin Coil
11,770.00             11,770.00            11,770.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 11,770.00              บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 11,770.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090087 14-09-2020

3009
ค่าเจา้หนา้ที�บทสคริปท ์รายการ คิด

การณ์ใหม่ BRAINSTORM
130,000.00           130,000.00          130,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสายนํ�า นทีคุณธรรม 130,000.00            นางสาวสายนํ�า นทีคุณธรรม 130,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090088 14-09-2020

3010
ผูช่้วยผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์รายการ 

คิดการณ์ใหม่ BRANSTORM
260,000.00           260,000.00          260,000.00     เฉพาะเจาะจง นายปราบ ปราบภยั 260,000.00            นายปราบ ปราบภยั 260,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090089 14-09-2020

3011

ค่าเจา้หนา้ที�จดัทาํขอ้มูลเชิงสถิติและ

ผลโพล รายการ คิดการณ์ใหม่ 

BRAINSTORM

182,000.00           182,000.00          182,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชนินทร์ ขา้วเหนียว 182,000.00            นายชนินทร์ ขา้วเหนียว 182,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090090 14-09-2020

3012

ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูลและ

ประสานงาน รายการ คิดการณ์ใหม่ 

BRAINSTORM

195,000.00           195,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิษฎา วิทยสิงห์ 195,000.00            นางสาวอภิษฎา วิทยสิงห์ 195,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090091 14-09-2020

3013

ค่าเจา้หนา้ที�จดัทาํขอ้มูลเชิงสถิติและ

ผลโพล รายการ คิดการณ์ใหม่ 

BRAINSTORM

182,000.00           195,000.00          182,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิษฎา วิทยสิงห์ 182,000.00            นางสาวอภิษฎา วิทยสิงห์ 195,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090091 14-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3014
ผูด้าํเนินรายการ คิดการณ์ใหม่ 

BRAINSTORM
325,000.00           325,000.00          325,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชยันนท ์ หาญคีรีรัตน์ 325,000.00            นายชยันนท ์ หาญคีรีรัตน์ 325,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090093 14-09-2020

3015
◌่ค่าผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์รายการ 

คิดการณ์ใหม่ BRANSTORM
390,000.00           390,000.00          390,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติชยั วรรณ์ประเสริฐ 390,000.00            นายกิตติชยั วรรณ์ประเสริฐ 390,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090094 14-09-2020

3016 ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถกระเชา้ไฟฟ้า 4,815.00               4,815.00              4,815.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาสเตอร์ เอน็เตอร์

ไพรซ์ จาํกดั
4,815.00                

บริษทั ฟาสเตอร์ เอน็เตอร์

ไพรซ์ จาํกดั
4,815.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090095 14-09-2020

3017
ค่าตดัต่อและกราฟิกพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ คิดการณ์ใหม่ BRAINSTORM
325,000.00           325,000.06          325,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั โมชนัวิลล ์(ไทย

แลนด)์ จาํกดั
325,000.06            

บริษทั โมชนัวิลล ์(ไทยแลนด)์

 จาํกดั
325,000.06            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090096 14-09-2020

3018

อุปกรณ์กาํจดัการแพร่กระจายของ

ไวรัสโคโรน่า เชื�อโรค และเชื�อราฯ

99.99%

27,700.00             26,964.00            27,700.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยเูอม็ดบับลิว พลสั 

จาํกดั
27,686.25              บริษทั ยเูอม็ดบับลิว พลสั จาํกดั 26,964.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090097 14-09-2020

3019
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสุโขทยั ไตรมาส 4
28,160.00             7,040.00              7,040.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. พาฝัน บวับึง 7,040.00                น.ส. พาฝัน บวับึง 7,040.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090098 14-09-2020

3020
ค่าออกแบบหนา้ปก หนงัสือการ์ตูน 

ไทยสู้โควิด-19 COMIC
2,000.00               2,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายกิติศกัดิ�   เอสันเทียะ 2,000.00                นายกิติศกัดิ�   เอสันเทียะ 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020090099 14-09-2020

3021
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมแพร่
33,280.00             8,320.00              8,320.00         เฉพาะเจาะจง นางรัตนา แพรศิลป์ 8,320.00                นางรัตนา แพรศิลป์ 8,320.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090100 14-09-2020

3022
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสระแกว้ ไตรมาส 4
30,720.00             7,680.00              7,680.00         เฉพาะเจาะจง นางวรรณี วงษดี์ 7,680.00                นางวรรณี วงษดี์ 7,680.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090101 14-09-2020

3023
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสุรินทร์ ไตรมาส 4
49,920.00             12,480.00            12,480.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉนัทนา สมสอาด 12,480.00              น.ส. ฉนัทนา สมสอาด 12,480.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090102 14-09-2020

3024
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมอุบลราชธานี ไตรมาส 4
33,280.00             8,320.00              8,320.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. สมบูรณ์ ประทีปทอง 8,320.00                น.ส. สมบูรณ์ ประทีปทอง 8,320.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090103 14-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3025
จดัจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนย์

วิศวกรรมสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 4
38,400.00             9,600.00              9,600.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ยเุพญ็ มุกดา 9,600.00                น.ส.ยเุพญ็ มุกดา 9,600.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090104 14-09-2020

3026
ค่าผลิตภาพยนตร์โทรทศัน ์วนัพ่อ

แห่งชาติ ปี 2563
1,500,000.00        1,450,000.00       1,500,000.00  คดัเลือก บริษทั ธีมเมติก จาํกดั 1,500,000.00         บริษทั ธีมเมติก จาํกดั 1,450,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090105 15-09-2020

3027 ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการ โรคอุบติัใหม่ 135,000.00           135,000.00          135,000.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวทวิชากร โชติสุภา

พงศา
135,000.00            นางสาวทวิชากร โชติสุภาพงศา 135,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090106 09-09-2020

3028
จดัหาซอฟตแ์วร์ระบบรับ-ส่งภาพและ

เสียง Aspera
128,400.00           128,400.00          128,400.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั อินโนว่า ซิสเตม็ส์ 

จาํกดั
128,400.00            บริษทั อินโนว่า ซิสเตม็ส์ จาํกดั 128,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090109 14-09-2020

3029
ค่าผูส้ร้างสรรคข์อ้มูล โครงการทุน

วฒันธรรม
41,000.00             41,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายคติ มุธุขนัธ์ 41,000.00              นายคติ มุธุขนัธ์ 41,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090110 14-09-2020

3030
ค่าวสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน  ฝ่ายตรวจ

คุณภาพและจดัการเนื�อหา
19,590.00             13,482.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ที. คอมมิวนิ

เคชั�นส์ จาํกดั
20,961.30              

บริษทั เอส.ที. คอมมิวนิเคชั�นส์

 จาํกดั
13,482.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090111 15-09-2020

3031 ของใชใ้นสาํนกังาน 2,824.80               2,508.04              2,824.80         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
2,824.80                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
2,508.04                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090112 15-09-2020

3032
จดัหาแฟลชไดร์ฟ และเมา้ส์ไร้สาย ใช้

งานฝ่ายเทคโนโลยสีารสเนทศ
2,395.00               1,733.02              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
2,562.65                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
1,733.02                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090113 15-09-2020

3033 จดัหาเครื�องเขียน เดือน ก.ย. 63 5,495.00               4,282.77              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
5,879.65                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
4,282.77                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090114 15-09-2020

3034
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ โรค

อุบติัใหม่
90,000.00             90,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายวีระพรรณ ถาวร 90,000.00              นายวีระพรรณ ถาวร 90,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090115 09-09-2020

3035
ค่าเจา้หนา้ที�กาํกบัดา้นขอ้มูล รายการ

โรคอุบติัใหม่
75,000.00             75,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายคติ มุธุขนัธ์ 75,000.00              นายคติ มุธุขนัธ์ 75,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090116 09-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3036
ค่าเจา้หนา้ที�กราฟิกคอมพิวเเตอร์ 

รายการ โรคอุบติัใหม่
45,000.00             45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิดา ทิพยน์อ้ย 45,000.00              นางสาวสุธิดา ทิพยน์อ้ย 45,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090117 09-09-2020

3037
ค่าผูค้วบคุมการผลิตรายการ  Home 

School (ALTV)
90,300.00             90,300.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร ลิ�มบริบูรณ์ 90,300.00              นายสถาพร ลิ�มบริบูรณ์ 90,300.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090118 09-09-2020

3038
ค่าเจา้หนา้ที�ประสานงานขอ้มูล

ต่างประเทศ รายการ NEW GLOBAL
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววีรยา วิชยประเสริฐกลุ 100,000.00            นางสาววีรยา วิชยประเสริฐกลุ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090119 09-09-2020

3039
ค่าผูก้าํกบัรายการและเขียนบท 

รายการ NEW GLOBAL
195,000.00           195,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 195,000.00            นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 195,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090120 09-09-2020

3040
จดัหา Toner HP OfficeJet 7612 ใช้

งานฝ่ายบริหารทั�วไป
4,010.00               4,290.70              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
4,290.70                

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
4,290.70                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090121 15-09-2020

3041
ค่าวสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน  ฝ่ายตรวจ

คุณภาพและจดัการเนื�อหา
19,590.00             3,134.99              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
20,961.30              

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
3,134.99                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090122 15-09-2020

3042
จดัหาอุปกรณ์ดา้นสารสนเทศสาํหรับ

คณะกรรมการนโยบายใหม่
297,256.70           296,721.70          297,256.70     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
297,256.70            

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
296,721.70            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090123 15-09-2020

3043
จา้งล่ามภาษามือเดือนมิถุนายน - 

กนัยายน พ.ศ.2563
15,300.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 15,300.00              คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 900.00                    เร่งด่วน PO2020090124 15-09-2020

3044
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ  

Cool CRU จารยเ์จ๋ง
72,000.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 77,040.00              คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090124 15-09-2020

3045
จา้งล่ามภาษามือเดือนมิถุนายน - 

กนัยายน พ.ศ.2563
15,300.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 15,300.00              นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                    เร่งด่วน PO2020090125 15-09-2020

3046
แต่งหนา้ทาํผมรายการนกัข่าวพลเมือง

 C-site เร่งด่วน เดือนส.ค. 63  อริยธ์ชั
13,500.00             13,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง อริยธ์ชั  คงคาใส 13,500.00              อริยธ์ชั  คงคาใส 13,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090126 15-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3047
ค่าลิขสิทธิ� รายการ Full Frame Photo 

Mission
1,000,000.00        1,000,000.00       1,000,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แจค็คิวเมนทารี�  จาํกดั 1,000,000.00         บริษทั แจค็คิวเมนทารี�  จาํกดั 1,000,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090127 01-09-2020

3048
ค่าเจา้หนา้ที�เขียนบทและสคริปท ์

รายการ โรคอุบติัใหม่
105,000.00           105,000.00          105,000.00     เฉพาะเจาะจง นายณฐันนท ์ชาลีวงศ์ 105,000.00            นายณฐันนท ์ชาลีวงศ์ 105,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090128 09-09-2020

3049 ค่าผูก้าํกบัสารคดี โรคอุบติัใหม่ 165,000.00           165,000.00          165,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุธีร์ เรืองโรจน์ 165,000.00            นายสุธีร์ เรืองโรจน์ 165,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090129 09-09-2020

3050

เพื�อดาํเนินการต่อสัญญาบริการ

ฐานขอ้มูลออนไลน์

NewsCenter&IQNewsClipปี2563

767,832.00           703,846.00          767,832.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโฟเควสท ์จาํกดั 767,832.00            บริษทั อินโฟเควสท ์จาํกดั 703,846.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090130 15-09-2020

3051
จดัหาวงจร MPLS และ Internet จาก 

บมจ.กสท โทรคมนาคม
2,219,265.60        554,816.40          554,816.40     เฉพาะเจาะจง

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
554,816.40            

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
554,816.40            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090131 15-09-2020

3052
ค่าเช่าอุปกรณ์กราฟฟิกส์�หนา้จอ

แสดงอกัษร จาํนวน 1 ชุด
160,000.00           42,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นีว่า 

เทคโนโลยี
171,200.00            

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นีว่า 

เทคโนโลยี
42,800.00               เร่งด่วน PO2020090132 16-09-2020

3053

ค่าจา้งจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 5/2563

3,000.00               3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิติยาพร  เนืองนิชย์ 3,000.00                น.ส. ปิติยาพร  เนืองนิชย์ 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090133 16-09-2020

3054

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็น6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที� 6 

พหุวฒันธรรม ศาสนา ฯ

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 4,000.00                นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090134 16-09-2020

3055
จดัจา้งซ่อมหมอ้นํ�าเครื�องกาํเนิด

ไฟฟ้าสาํรอง
83,460.00             20,865.00            20,865.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัอุดมเดช 

เรดิเอเตอร์
20,865.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัอุดมเดช เรดิ

เอเตอร์
20,865.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090136 16-09-2020

3056 ค่าซื�อลิขสิทธ์สารคดีจาก BBC Studios 4,792,939.20        447,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง
BBC Studios Distribution 

Limited
4,792,939.20         

BBC Studios Distribution 

Limited
447,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090137 09-09-2020

3057 ค่าลิขสิทธิ� สารคดีจาก BBC Studios 4,557,991.20        447,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง
BBC Studios Distribution 

Limited
4,557,991.20         

BBC Studios Distribution 

Limited
447,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090137 09-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3058

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

กรุงเทพฯและปริมณฑลครั� งที� 6/2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 3,000.00                นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090138 16-09-2020

3059 ค่าวสัดุสิ�นเปลือง 2,340.00               2,503.80              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 2,503.80                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 2,503.80                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090139 16-09-2020

3060
ขออนุมติัจดัหาผูผ้ลิต Studio Virtual 

Tour 360
200,000.00           200,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ชายน ์ซีจี สตูดิโอ จาํกดั 200,000.00            บริษทั ชายน ์ซีจี สตูดิโอ จาํกดั 200,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090140 16-09-2020

3061 ขออนุมิติจดัชื�อสติ�กเกอร์ฝ้า 1,605.00               1,605.00              1,605.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
1,605.00                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
1,605.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090141 16-09-2020

3062
ค่าสร้างสรรคต่์อยอดขา้มสารพนัสื�อ 

"หอ้งแห่งความรู้"
481,500.00           481,500.00          481,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทูลยนิูท จาํกดั 481,500.00            บริษทั ทูลยนิูท จาํกดั 481,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090142 16-09-2020

3063

โครงการผลิตสารคดีเพื�อสร้าง 

Informed Citizens  (สารคดี ชุด 

"ซอกหลืบของเมือง")

500,000.00           500,000.00          500,000.00     เฉพาะเจาะจง รวีภทัร์  จงไพบูลยกิ์จ 500,000.00            รวีภทัร์  จงไพบูลยกิ์จ 500,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090143 16-09-2020

3064

โครงการผลิตสารคดีเพื�อสร้าง 

Informed Citizens สารคดี ชุด"ซอกห

ลืบของเมือง"

500,000.00           500,000.00          500,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัตมาพร หาญประจวบ 500,000.00            น.ส.ปัตมาพร หาญประจวบ 500,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090144 16-09-2020

3065

โครงการผลิตสารคดีเพื�อสร้าง 

Informed Citizens สารคดี ชุด"ซอกห

ลืบของเมือง"

500,000.00           500,000.00          500,000.00     เฉพาะเจาะจง อภิชาติ  ศรีจาํปา 500,000.00            อภิชาติ  ศรีจาํปา 500,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090145 16-09-2020

3066 เปลี�ยน หลอดไฟ หาดใหญ่ 2,942.50               2,942.50              2,942.50         เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 319 

วิศวกรรม
2,942.50                

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 319 

วิศวกรรม
2,942.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090146 16-09-2020

3067
ค่าผูด้าํเนินรายการ สารคดี NEW 

GLOBAL
200,000.00           200,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง นายคู เพ่ย ชง 200,000.00            นายคู เพ่ย ชง 200,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090147 14-09-2020

3068
หลกัสูตรกระดาษหนึ�งใบเขา้ใจ

ประเดน็
171,200.00           171,200.00          171,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บียอนด ์เทรนนิ�ง จาํกดั 171,200.00            บริษทั บียอนด ์เทรนนิ�ง จาํกดั 171,200.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090148 16-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3069
ค่าจา้งดาํเนินการจดักิจกรรม Meeting

 ครูวิทยาศาสตร์
948,715.50           948,715.50          948,715.50     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
948,715.50            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
948,715.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090149 16-09-2020

3070 ถ่านของช่างภาพ 2,400.00               2,279.96              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
2,568.00                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
2,279.96                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090150 17-09-2020

3071
จดัหาวสัดุและอุปกรณ์สาํหรับทาํป้าย

ชื�อนกัศึกษา
3,255.68               3,255.68              3,255.68         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
3,255.68                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
3,255.68                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090151 17-09-2020

3072

ค่าจา้งจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็น 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที�1 

สังคมและคุณภาพซีวิต ภาคกลาง

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 4,000.00                นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090152 17-09-2020

3073
ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย Super 

Active
4,494,000.00        4,494,000.00       4,494,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 4,494,000.00         บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 4,494,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090153 08-09-2020

3074

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ กรม

ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 15 สถานี 

ประจาํเดือน กรกฎาคม 2563

343,224.00           91,812.42            -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
91,812.42              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
91,812.42              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090154 17-09-2020

3075 ค่าจดัเกบ็เอกสารเดือน ก.ย. 63 1,909.95               1,909.95              1,909.95         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 1,909.95                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 1,909.95                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090155 17-09-2020

3076 ค่าผลิตรายการ โตค้ลื�นอนาคต 2,800,000.00        2,800,000.14       2,800,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ดรีม ฮนัเตอร์ จาํกดั 2,800,000.14         บริษทั ดรีม ฮนัเตอร์ จาํกดั 2,800,000.14         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090156 08-09-2020

3077

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ กปส. จาํนวน 4 สถานี 

ประจาํเดือน กรกฎาคม 2563

228,816.00           61,208.28            -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090157 17-09-2020

3078

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ ททบ สถานี

เสริมสะพานแดง ประจาํเดือน 

สิงหาคม 2563

5,544.00               1,483.02              -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,483.02                สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,483.02                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090158 17-09-2020

3079
ตรวจสุขภาพพนกังานศูนยแ์พร่ ปี 

2563
15,800.00             15,800.00            15,800.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลแพร่

พร้อมมิตร จาํกดั
15,800.00              

บริษทั โรงพยาบาลแพร่พร้อม

มิตร จาํกดั
15,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090159 17-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3080
ตรวจสุขภาพพนกังานศูนยข์อนแก่น ปี

 2563
53,250.00             53,250.00            53,250.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น

ราม จาํกดั
53,250.00              

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น

ราม จาํกดั
53,250.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090160 17-09-2020

3081
ตรวจสุขภาพพนกังานศูนยเ์ชียงใหม่ ปี

 2563
75,100.00             72,600.00            75,100.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่

ราม จาํกดั
72,600.00              

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่

ราม จาํกดั
72,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090162 17-09-2020

3082
ตรวจสุขภาพพนกังานศูนยส์งขลา ปี 

2563
44,260.00             43,810.00            44,260.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ

หาดใหญ่ จาํกดั
44,260.00              

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ

หาดใหญ่ จาํกดั
43,810.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090163 17-09-2020

3083
ค่าเช่าอุปกรณ์กราฟฟิกส์�หนา้จอ

แสดงอกัษร จาํนวน 1 ชุด
160,000.00           128,400.00          -                 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นีว่า 

เทคโนโลยี
171,200.00            

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นีว่า 

เทคโนโลยี
128,400.00             เร่งด่วน PO2020090165 17-09-2020

3084
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ (สื�อสารแผน, ค่า

อุปกรณ์ และอื�นๆ)
4,639.00               3,961.90              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
4,963.73                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
3,961.90                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090166 17-09-2020

3085
ค่าวสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน ฝ่ายตรวจ

คุณภาพและจดัการเนื�อหา
24,000.00             25,680.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 25,680.00              บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 25,680.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090167 17-09-2020

3086
ป้ายกรรมการนโยบายขนาด14x50 

ซม. พลาสวูด้ 10 มิล ทาํสีติดสติ�กเกอร์
3,210.00               3,210.00              3,210.00         เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 3,210.00                ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090168 17-09-2020

3087
ค่าผลิตรายการ พื�นที�ชีวิต ไตรมาส 

4/2563
1,015,002.00        1,015,002.00       1,015,002.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั โกลบอลอินเตอร์คอม

มิวนิเคชั�น  จาํกดั
1,015,002.00         

บริษทั โกลบอลอินเตอร์คอม

มิวนิเคชั�น  จาํกดั
1,015,002.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090169 17-09-2020

3088 ซ่อมแซม ไฟฉุกเฉิน ขอนแก่น 9,200.00               9,200.00              9,200.00         เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 9,200.00                นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 9,200.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090170 18-09-2020

3089
ค่าผุจ้ดัทาํบทประพนัธ์ ซีรีส์โทรทศัน์

แนว Court Story และ Investigative
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุนนัท ์พนัธชาติ 40,000.00              น.ส. จารุนนัท ์พนัธชาติ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090171 18-09-2020

3090
ตรวจสุขภาพพนกังานศูนยสุ์โขทยั ปี 

2563
19,080.00             19,080.00            19,080.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ

พิษณุโลก จาํกดั
19,080.00              

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ

พิษณุโลก จาํกดั
19,080.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090172 18-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3091
ขออนุมติัจดัซื�อจดัจา้งติดตั�ง

เครื�องปรับอากาศ
47,722.00             47,722.00            47,722.00       เฉพาะเจาะจง

ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
47,722.00              

ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
47,722.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090173 18-09-2020

3092
ตรวจสุขภาพพนกังานศูนย์

อุบลราชธานี ปี 2563
14,670.00             14,670.00            14,670.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อุบลรักษ ์จาํกดั 14,670.00              บริษทั อุบลรักษ ์จาํกดั 14,670.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090174 18-09-2020

3093
ตรวจสุขภาพพนกังานศูนย์

สุราษฏร์ธานี ปี 2563
10,600.00             10,600.00            10,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สุราษฎร์เวชกิจ จาํกดั 10,600.00              บริษทั สุราษฎร์เวชกิจ จาํกดั 10,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090175 18-09-2020

3094
ตรวจสุขภาพพนกังานศูนยสุ์รินทร์ ปี 

2563
17,810.00             17,810.00            17,810.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั สุรินทร์รวมแพทย ์

จาํกดั
17,810.00              บริษทั สุรินทร์รวมแพทย ์จาํกดั 17,810.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090176 18-09-2020

3095

ขออนุมติัจดัซื�อและติดตั�ง

เครื�องปรับอากาศ หอ้ง HUB ชั�นที� 3 

อาคาร B

24,503.00             24,503.00            24,503.00       เฉพาะเจาะจง
ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
24,503.00              

ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
24,503.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090177 18-09-2020

3096
ค่าผูค้วบคุมการผลิต ซีรีส์โทรทศัน์

แนว Court Story และ Investigative
240,000.00           240,000.00          240,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดรุณี  ทองคาํ 240,000.00            น.ส.ดรุณี  ทองคาํ 240,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090178 18-09-2020

3097
ค่าผูจ้ดัทาํบท ซีรีส์โทรทศันแ์นว 

Court Story และ Investigative
300,000.00           300,000.00          300,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุนนัท ์พนัธชาติ 300,000.00            น.ส. จารุนนัท ์พนัธชาติ 300,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090179 18-09-2020

3098
ค่าผูด้าํเนินรายการ Thai PBS Youth 

Sepak Takraw Girls Series 2020
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 40,000.00              น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090180 01-09-2020

3099
ค่าเจา้หนา้ที� Co-Producer รายการ  

Cool CRU จารยเ์จ๋ง
24,000.00             24,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 24,000.00              น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 24,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090181 18-09-2020

3100
ค่าเจา้หนา้ที�เขียนบท รายการ  Cool 

CRU จารยเ์จ๋ง
128,000.00           32,000.00            128,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 32,000.00              นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 32,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090182 18-09-2020

3101
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ  

Cool CRU จารยเ์จ๋ง
72,000.00             77,040.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
77,040.00              

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
77,040.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090183 18-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3102
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ  Cool CRU

 จารยเ์จ๋ง
18,400.00             18,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรภร เก่งสกลุ 18,400.00              น.ส.ภทัรภร เก่งสกลุ 18,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090184 18-09-2020

3103
จา้งทีมผลิตรายการ2องศา กรณีจาํเป็น/

เร่งด่วน เดือนก.ย. 63
594,000.00           158,895.00          158,895.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 635,580.00            บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 158,895.00             เร่งด่วน PO2020090185 04-09-2020

3104
ค่าผลิตรายการ คิดทนัข่าว ไตรมาส 

4/2563
1,293,630.00        1,293,630.00       1,293,630.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,293,630.00         

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,293,630.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090186 21-09-2020

3105 clip คุณค่าวิกฤต-ที�พึ�ง 180,000.00           180,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายมณฑล อยูสู่งเนิน 180,000.00            นายมณฑล อยูสู่งเนิน 180,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090187 21-09-2020

3106
โปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิตเนื�อหา

รายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 4/63
150,000.00           150,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง

นายเจริญกลู   เฉลียวเกรียง

ไกร
150,000.00            นายเจริญกลู   เฉลียวเกรียงไกร 150,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090188 21-09-2020

3107

ผูพ้ฒันาทิศทางเนื�อหายทุธศาสตร์

และพฒันาทิศทางเครือข่ายสื�อ

สาธารณะ ไตรมาส 4/63 เสกสรรค์

210,000.00           210,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย เสกสรรค ์ประเสริฐกลุ 210,000.00            นาย เสกสรรค ์ประเสริฐกลุ 210,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090189 21-09-2020

3108
จา้งล่ามภาษามือเดือนมิถุนายน - 

กนัยายน พ.ศ.2563
15,300.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 15,300.00              นางกนัยา  แซ่อึ�ง 900.00                    เร่งด่วน PO2020090190 21-09-2020

3109 หมึก ฝ่ายกราฟิก 14,766.00             14,766.00            14,766.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
14,766.00              

บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
14,766.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090191 21-09-2020

3110

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090192 04-09-2020

3111

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090193 11-09-2020

3112 กระดาษ A4 23,400.00             25,038.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 25,038.00              บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 25,038.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090194 21-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3113
จา้งเหมาบริการ งานถ่ายทอดสด Live

 & Streaming
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090195 21-09-2020

3114
จดัจา้งเช่าเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า สถานี

สมุทรสงคราม
8,560.00               8,560.00              8,560.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซี แอนด ์เค เพาเวอร์ 

เจน จาํกดั
8,560.00                

บริษทั ซี แอนด ์เค เพาเวอร์ 

เจน จาํกดั
8,560.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090196 21-09-2020

3115
ขออนุมติัจดัจา้งงานซ่อมมอเตอร์ 

Cooling Tower No. 3-1
16,050.00             16,050.00            16,050.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
16,050.00              

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
16,050.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090197 21-09-2020

3116
Approval for Cooling Tower Motor 

Repair No. 2-1
16,050.00             16,050.00            16,050.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอี

โวลูชั�น จาํกดั
16,050.00              

บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น

 จาํกดั
16,050.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090198 21-09-2020

3117
ค่าอะไหล่ซ่อมเปลี�ยนเลนส์ ยี�หอ้ 

Canon
9,453.68               10,115.44            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 

จาํกดั
10,115.44              

บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 

จาํกดั
10,115.44              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090199 21-09-2020

3118 ค่าอะไหล่ซ่อม Lens Canon 10,073.78             10,778.94            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 

จาํกดั
10,778.94              

บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 

จาํกดั
10,778.94              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090200 21-09-2020

3119
เพื�อจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ เครื�องใช้

สาํนกังาน
10,914.00             10,914.00            10,914.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคเอส 1689 จาํกดั 10,914.00              บริษทั เคเอส 1689 จาํกดั 10,914.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090201 21-09-2020

3120
ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(แบตเตอรี�สาํรอง)
167,990.00           164,780.00          167,990.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
167,990.00            

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
164,780.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090202 21-09-2020

3121
ขออนุมติัจดัซื�อปั� มเติมอากาศ 

SUBMERSIBLE AERATOR (AT-03)
57,512.50             57,512.50            57,512.50       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
57,512.50              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
57,512.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090203 21-09-2020

3122

ค่าชุดนกักีฬา/ชุดโปโลโคชัฝเสื�อแขง้

ขนั Thai PBS Youth Sepak Takraw 

Girals Series 2020

23,177.68             24,800.11            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อีโก ้สปอร์ต อินเตอร์

เนชั�น แนล จาํกดั
24,800.11              

บริษทั อีโก ้สปอร์ต อินเตอร์

เนชั�น แนล จาํกดั
24,800.11               เร่งด่วน PO2020090204 02-09-2020

3123
ตรวจสุขภาพพนกังานส่วนกลาง ปี 

2563
400,000.00           392,700.00          400,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี 

จาํกดั (มหาชน)
400,000.00            

บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี 

จาํกดั (มหาชน)
392,700.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090205 21-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3124
ค่าผลิตรายการ เ(ก)รียนไหนดี (Season

 2)
1,829,165.00        1,829,165.00       1,829,165.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
1,829,165.00         

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
1,829,165.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090206 18-09-2020

3125

ขออนุมติัจดัซื�อพร้อมติดตั�ง ทีวี

มอนิเตอร์ รองรับระบบกลอ้งวงจรปิด

 หอ้งควบคุม

90,736.00             90,736.00            90,736.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอซอฟเทม จาํกดั 90,736.00              บริษทั ไอซอฟเทม จาํกดั 90,736.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090207 21-09-2020

3126

ค่าบริการตรวจเชค็พร้อมเปลี�ยน

อะไหล่ Wireless Badypack 

Transmitter

18,000.00             19,260.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 19,260.00              บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 19,260.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090208 22-09-2020

3127

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท 

จาํนวน 4 สถานี ประจาํเดือน 

กรกฎาคม 2563

293,952.00           78,632.16            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 78,632.16              บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 78,632.16              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090209 22-09-2020

3128

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท 

จาํนวน 4 สถานี ประจาํเดือน สิงหาคม

 2563

308,380.80           82,491.86            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 82,491.86              บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 82,491.86              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090210 22-09-2020

3129
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
118,968.38           7,488.01              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 127,297.26            บริษทั หา้ให ้จาํกดั 7,488.01                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090211 03-09-2020

3130

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท 

จาํนวน 40 สถานี ประจาํเดือน 

กรกฎาคม 2563

556,980.36           148,992.25          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 148,992.25            บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 148,992.25            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090212 22-09-2020

3131

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท 

จาํนวน 40 สถานี ประจาํเดือน 

สิงหาคม 2563

556,683.96           148,912.96          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 148,912.96            บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 148,912.96            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090213 22-09-2020

3132
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
118,968.38           7,488.01              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 127,297.26            บริษทั หา้ให ้จาํกดั 7,488.01                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090214 08-09-2020

3133
จา้งผลิต Transmedia รายการ News 

Beeps
118,968.38           7,488.01              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้ให ้จาํกดั 127,297.26            บริษทั หา้ให ้จาํกดั 7,488.01                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090215 15-09-2020

3134

จดัหาการใชง้านอินเทอร์เน็ตใชง้าน

อินเทอร์เน็ตณอาคารสาํนกังานใหญ่

ส.ส.ท.เพื�อทดแทนของเดิม 33 เดือน

1,387,500.03        1,293,749.96       1,387,500.03  ประกาศเชิญชวน
บริษทั ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จาํกดั
1,387,500.03         

บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

 จาํกดั
1,293,749.96         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090216 22-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3135 งานจา้งช่างแต่งหนา้ ทาํผม 5,000.00               5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,000.00                ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,000.00                 เร่งด่วน PO2020090217 21-09-2020

3136

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวคยความสะดวก 

ของ บมจ.อสมท จาํนวน 4 สถานี 

ประจาํเดือน กรกฎาคม 2563

1,144,765.64        306,224.81          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 306,224.81            บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 306,224.81            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090218 22-09-2020

3137

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.อสมท จาํนวน 4 สถานี 

ประจาํเดือน สิงหาคม 2563

1,144,765.64        306,224.81          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 306,224.81            บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 306,224.81            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090219 22-09-2020

3138

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ กปส. จาํนวน 15 สถานี 

ประจาํเดือน กรกฎาคม 2563

2,011,324.00        538,029.17          -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090220 22-09-2020

3139

ค่าใชบ้ริการกระแสไฟฟ้า ของ ททบ 

จาํนวน 46 สถานี ประจาํเดือน 

สิงหาคม 2563

805,069.32           215,356.04          -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 215,356.04            สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 215,356.04            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090221 22-09-2020

3140
ค่าผลิต จดัพิมพ ์หนงัสือการ์ตูน ไทย

สู้โควิด-19 COMIC
62,000.00             66,340.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทีเอส อินเตอร์พริ�นท ์

จาํกดั
66,340.00              

บริษทั ทีเอส อินเตอร์พริ�นท ์

จาํกดั
66,340.00               เร่งด่วน PO2020090222 14-09-2020

3141 จดัหาสายอากาศรับสัญญาณโทรทศัน์ 470,265.00           464,380.00          470,265.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทัเน็กซ์เจน โซลูชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
470,265.00            

บริษทัเน็กซ์เจน โซลูชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
464,380.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090223 22-09-2020

3142 หมึกพิมพเ์ครื�องถ่ายเอกสาร 10,000.00             10,700.00            2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,700.00              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090224 22-09-2020

3143 ของใชใ้นสาํนกังาน 4,173.00               4,173.00              4,173.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090225 22-09-2020

3144

ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต์

 Outsource 29 คน (เดือน สิงหาคม-

กนัยายน 2563)

1,044,000.00        1,117,080.00       -                 คดัเลือก
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
1,117,080.00         

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
1,117,080.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090226 22-09-2020

3145
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ Safe

 House
231,680.00           239,680.00          231,680.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
239,680.00            

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
239,680.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090227 09-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3146
ค่าอุปกรณืถ่ายทาํรายการพร้อม

เจา้หนา้ที� รายการ  I Can Do U ทาํได้
144,000.00           24,000.00            144,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
144,000.02            

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
24,000.00               เร่งด่วน PO2020090230 21-09-2020

3147
ขออนุมติัใชง้บและจดัหาหนา้กาก

อนามยั กรณีเร่งด่วน
20,000.00             21,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 21,400.00              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 21,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090231 22-09-2020

3148 อุปกรณ์เครื�องเขียนและสาํนกังาน 70,648.00             63,409.85            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
75,593.36              

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
63,409.85              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090232 22-09-2020

3149
กิจกรรม สะอาดจงั กบั Fun นํ� านม 

ไตรมาส 3-4/2563
1,461,941.00        1,461,941.00       1,461,941.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 1,461,941.00         บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 1,461,941.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090233 22-09-2020

3150
ผลิตและติดตั�งป้ายประชาสัมพนัธ์

รายการ
71,904.00             71,904.00            71,904.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดบับลิว.โอ.เอ.แอด๊

เว่อร์ไทซิ้�ง  จาํกดั
71,904.00              

บริษทั ดบับลิว.โอ.เอ.แอด๊

เว่อร์ไทซิ้�ง  จาํกดั
71,904.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090234 22-09-2020

3151
ค่าจา้งผลิตเปิดบา้นฯตอน รู้เท่าทนั

อาการ Truama
10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 10,000.00              นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090235 22-09-2020

3152
จดัหาอุปกรณ์ Hub Switches และ

อุปกรณ์ส่วนควบ
3,599,738.96        818,550.00          899,934.74     ประกาศเชิญชวน

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
899,934.74            

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
818,550.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090236 22-09-2020

3153

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.อสมท จาํนวน 40 สถานี 

ประจาํเดือน กรกฎาคม 2563

5,330,152.00        1,425,815.66       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,425,815.66         บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,425,815.66         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090237 23-09-2020

3154

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.อสมท จาํนวน 40 สถานี 

ประจาํเดือน สิงหาคม 2563

5,330,152.00        1,425,815.66       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,425,815.66         บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,425,815.66         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090238 23-09-2020

3155
ค่าซ่อม Memory Card Portable 

Recorder Panasonic
7,200.00               7,704.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
7,704.00                

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
7,704.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090239 23-09-2020

3156 ค่าอะไหล่ซ่อม Camera Panasonic 6,900.00               7,383.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
7,383.00                

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
7,383.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090240 23-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3157
ค่าอะไหล๋ซ่อม CAMERA 

PANASONIC
11,500.00             12,305.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
12,305.00              

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
12,305.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090241 23-09-2020

3158
เพื�อดาํเนินการจดัซื�อซอฟแวร์ระบบ

ป้องกนัภยัคุกคาม
208,720.00           223,330.40          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั 223,330.40            บริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั 223,330.40            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090242 23-09-2020

3159

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที�6/2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิติยาพร  เนืองนิชย์ 3,000.00                น.ส. ปิติยาพร  เนืองนิชย์ 3,000.00                 เร่งด่วน PO2020090243 23-09-2020

3160

เพื�อนกนัฉนักบัลูก (น.ส.ปิยะฉตัร 

กรุณานนท)์ ไตรมาส 3/25 โครงการ 

Website Thai PBS Kids63

180,000.00           180,000.00          180,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 180,000.00            น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 180,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090244 23-09-2020

3161
ขออนุมติัจดัซื�อไฟพาร์ LED 54x3W 

RGBW
6,259.50               6,259.50              6,259.50         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
6,259.50                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
6,259.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090245 23-09-2020

3162
ขออนุมติัใชง้บจดัหาผูผ้ลิตรายการ 

รายการชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร 16 ตอน
2,960,000.00        370,000.00          2,960,000.00  เฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัดิ�  หาญประจวบ 2,960,000.00         นายกิตติศกัดิ�  หาญประจวบ 370,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090246 23-09-2020

3163
ขออนุมติัใชง้บจดัหาผูผ้ลิตรายการ 

รายการชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร 16 ตอน
2,960,000.00        370,000.00          2,960,000.00  เฉพาะเจาะจง นายธิติพงศ ์ใบหอม 2,960,000.00         นายธิติพงศ ์ใบหอม 370,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090247 23-09-2020

3164
ขออนุมติัใชง้บจดัหาผูผ้ลิตรายการ 

รายการชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร 16 ตอน
2,960,000.00        555,000.00          2,960,000.00  เฉพาะเจาะจง รวีภทัร์  จงไพบูลยกิ์จ 2,960,000.00         รวีภทัร์  จงไพบูลยกิ์จ 555,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090248 23-09-2020

3165
ขออนุมติัใชง้บจดัหาผูผ้ลิตรายการ 

รายการชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร 16 ตอน
2,960,000.00        185,000.00          2,960,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสุพงศ ์จิตตเ์มือง 2,960,000.00         นายสุพงศ ์จิตตเ์มือง 185,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090249 23-09-2020

3166
ขออนุมติัใชง้บจดัหาผูผ้ลิตรายการ 

รายการชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร 16 ตอน
2,960,000.00        370,000.00          2,960,000.00  เฉพาะเจาะจง สิทธิชยั  เรียบร้อย 2,960,000.00         สิทธิชยั  เรียบร้อย 370,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090250 23-09-2020

3167
ขออนุมติัใชง้บจดัหาผูผ้ลิตรายการ 

รายการชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร 16 ตอน
2,960,000.00        185,000.00          2,960,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพิทกัษ ์ขามกลุา 2,960,000.00         นายพิทกัษ ์ขามกลุา 185,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090251 23-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3168
ขออนุมติัใชง้บจดัหาผูผ้ลิตรายการ 

รายการชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร 16 ตอน
2,960,000.00        370,000.00          2,960,000.00  เฉพาะเจาะจง อภิชาติ  ศรีจาํปา 2,960,000.00         อภิชาติ  ศรีจาํปา 370,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090252 23-09-2020

3169
ขออนุมติัใชง้บจดัหาผูผ้ลิตรายการ 

รายการชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร 16 ตอน
2,960,000.00        555,000.00          2,960,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 2,960,000.00         นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 555,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090253 23-09-2020

3170
จดัหาเปลี�ยนคอมเพรสเซอร์

เครื�องปรับอากาศ
40,000.00             9,999.99              10,000.00       เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชยัแอร์ 10,000.00              ส.เจริญชยัแอร์ 9,999.99                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090254 23-09-2020

3171

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (นาย วรวุฒิ เชย

ประเสริฐ) ไตรมาส 4/2563

100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย วรวุฒิ เชยประเสริฐ 100,000.00            นาย วรวุฒิ เชยประเสริฐ 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090255 23-09-2020

3172
ขออนุมติัจดัหาผลิตกระเป่าผา้ We are

 Thai PBS
75,328.00             75,328.00            75,328.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 75,328.00              บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 75,328.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090256 23-09-2020

3173

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที� 2 

การศึกษาและการเรียนรู้

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. มณีนุช  ศรีเสนา 4,000.00                น.ส. มณีนุช  ศรีเสนา 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020090257 23-09-2020

3174
ค่าอุปกรณ์แสง รายการ  I Can Do U 

ทาํได้
132,000.00           22,000.00            132,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จาํกดั 132,000.02            บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จาํกดั 22,000.00               เร่งด่วน PO2020090258 22-09-2020

3175
ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็สื�อสาธารณะ
4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ชยัวุฒิ  บุตรเหล่ 4,000.00                นาย ชยัวุฒิ  บุตรเหล่ 4,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090259 23-09-2020

3176

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพการผลิต

รายการ ครั� งที� 3/2563

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090260 23-09-2020

3177

ค่าสั�งซื�ออุปกรณ์สาํนกังาน iPadPro 

พร้อม Smart keyboard ฝ่ายกลยทุธ์

สื�อสารการตลาด

74,766.36             79,180.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
80,000.01              

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
79,180.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090261 24-09-2020

3178

จดัหาการเช่า IP Radio พร้อมอุปกรณ์

 สาํหรับใชใ้นภารกิจทาํข่าวการ

ชุมนุมทางการเมืองของนกัศึกษา

72,000.00             77,040.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทัเอม็โอที เรดิโอ จาํกดั 77,040.00              บริษทัเอม็โอที เรดิโอ จาํกดั 77,040.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090262 24-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3179

โครงการจดหาระบบเพม

ประสิทธิภาพการเชื�อมต่อขององคก์ร 

(SDWAN) และระบบบริหารจดัการ

เครือข่ายองคก์ร

38,980,000.00      37,500,000.00     ########### ประกาศเชิญชวน
บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
38,980,000.00       

บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
37,500,000.00       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090263 24-09-2020

3180
จดัจา้งซ่อมเครื�องวดัอุณหภูมิ ของ 

สถานีฯอาคารใบหยก 2
13,952.80             3,488.20              3,488.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 3,488.20                บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 3,488.20                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090264 24-09-2020

3181

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ ททบ จาํนวน 46 สถานี 

ประจาํเดือน สิงหาคม 2563

6,685,952.00        1,788,492.16       -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,788,492.16         สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,788,492.16         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090265 24-09-2020

3182
หลกัสูตร “English communication 

course for ThaiPBS”
212,500.00           212,500.00          212,500.00     เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ
212,500.00            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 212,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090266 24-09-2020

3183

จดัหาหมึก Printer สาํหรับใชง้านฝ่าย

ผช.ช่างภาพ, ส่วนงานเลขารองผอ.

ส.ส.ท. และสาํรองส่วนกลาง

13,940.00             14,915.80            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
14,915.80              

บริษทั วิลคอน ดิสทริบิวชั�น 

จาํกดั
14,915.80              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090267 24-09-2020

3184
จดัหา Printer สาํหรับใชง้านสาํรอง

ยมื-คืน ใชง้านภาคสนาม
3,880.00               4,151.60              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
4,151.60                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
4,151.60                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090268 24-09-2020

3185
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ คนสู้โรค 

ไตร 3-4/63
51,000.00             31,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 51,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 31,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090269 24-09-2020

3186 จดัหา Toner for Printer HP 107W 4,470.00               4,782.90              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
4,782.90                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
4,782.90                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090270 24-09-2020

3187 ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมท่อนํ�าประปา 12,840.00             12,840.00            12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั คิวเทค พลสั จาํกดั 12,840.00              บริษทั คิวเทค พลสั จาํกดั 12,840.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090271 24-09-2020

3188 เอก็ซ์เทอร์นลัฮาร์ดิสก์ 18,083.00             18,083.00            18,083.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
18,083.00              

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
18,083.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090272 24-09-2020

3189
เพื�อผลิตแทก็สาํหรับของที�ระลึก

พิทกัษ ์วิภา วดี
4,800.00               5,136.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กิมมิค ทอลค์ จาํกดั 5,136.00                บริษทั กิมมิค ทอลค์ จาํกดั 5,136.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090273 24-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3190
จดัจา้งเช่าเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า สถานีฯ 

เวียงป่าเป้า
10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวาทิต นอ้ยวนันา 10,000.00              นายวาทิต นอ้ยวนันา 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090274 24-09-2020

3191 จา้งทาํโบวสี์ทองติดเกา้อี�VIP 12,500.00             12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ฐิติรัตน ์เธียรธนดุลย์ 12,500.00              นางสาว ฐิติรัตน ์เธียรธนดุลย์ 12,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090275 24-09-2020

3192
จา้งครีเอทีฟ-กราฟิกดีไซน ์ประจาํ

ศูนยฯ์ กนัยายน-ธนัวาคม 2563
121,600.00           91,200.00            30,400.00       เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัดนยั ใหม่ซอ้น 121,600.00            นาย ณฐัดนยั ใหม่ซอ้น 91,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090276 24-09-2020

3193
จา้งเจา้หนา้ที�ตดัต่อ ประจาํศูนยฯ์ 

กนัยายน - ธนัวาคม 2563
90,400.00             67,800.00            22,600.00       เฉพาะเจาะจง นาย จิตริน เตื�อยโยชน์ 90,400.00              นาย จิตริน เตื�อยโยชน์ 67,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090277 24-09-2020

3194
จา้งเจา้หนา้ที�จดัหาเสื�อผา้-

เครื�องประดบั เดือน ส.ค. - ธ.ค. 63
33,000.00             19,500.00            1,500.00         เฉพาะเจาะจง นาย วิสิษฎ ์ทะปะละ 33,000.00              นาย วิสิษฎ ์ทะปะละ 19,500.00               เร่งด่วน PO2020090278 24-09-2020

3195
ขออนุมติัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานฝ่าย 

On Air เดือน สิงหาคม - ธนัวาคม 2563
98,000.00             58,800.00            19,600.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. พชรวรรณ  ทองประไพ 98,000.00              น.ส. พชรวรรณ  ทองประไพ 58,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090279 24-09-2020

3196
จา้งDigital content Generator 

ตุลาคม-ธนัวาคม 2563
73,800.00             73,800.00            24,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอดิศร เงสันเทียะ 73,800.00              นางสาวอดิศร เงสันเทียะ 73,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090281 24-09-2020

3197

ขออนุมติังบประมาณจา้งผูสื้�อข่าว 

เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม 2563 ( 5 

เดือน )

122,000.00           73,200.00            24,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 122,000.00            นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 73,200.00               เร่งด่วน PO2020090283 24-09-2020

3198
จา้งช่างภาพคนที�1 รายการThe Camp 

สิงหาคม - ธนัวาคม 2563
225,000.00           135,000.00          45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤษเดช ดวงทอง 225,000.00            นายกฤษเดช ดวงทอง 135,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090284 24-09-2020

3199
จา้ง Online Producer สิงหาคม - 

ธนัวาคม 2563
282,000.00           169,200.00          56,400.00       เฉพาะเจาะจง นายประสงค ์กรรโมทาร 282,000.00            นายประสงค ์กรรโมทาร 169,200.00             เร่งด่วน PO2020090285 24-09-2020

3200

จา้งจนท.ประสานงานโครงการอนัดา

มนั-ประมวลข่าวภยัพิบติัในอาเซียน 

สิงหาคม - ธนัวาคม 2563

174,000.00           104,400.00          34,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 174,000.00            นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 104,400.00             เร่งด่วน PO2020090286 24-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3201
จา้งช่างภาพคนที�2 รายการ The Camp

 ส.ค.-ธ.ค.63
225,000.00           135,000.00          45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัดิ�  ยอดสุรางค์ 225,000.00            นายเกียรติศกัดิ�  ยอดสุรางค์ 135,000.00             เร่งด่วน PO2020090287 24-09-2020

3202
จา้งPost Production ประจาํศูนยฯ์  

ระยะยาว เดือน ก.ย. - ธ.ค. 63
140,000.00           105,000.00          35,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรเทพ ภกัดี 140,000.00            นายวรเทพ ภกัดี 105,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090288 24-09-2020

3203
จา้ง Assistant Producer รายการ The 

Camp สิงหาคม - ธนัวาคม 2563
182,000.00           109,200.00          36,400.00       เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ จนัทร์มา 182,000.00            นายสุดใจ จนัทร์มา 109,200.00             เร่งด่วน PO2020090289 24-09-2020

3204
ค่าเช่าเครื�องคอมพิวเตอร์ Notebook 

สาํนกัสร้างสรรคเ์นื�อหา
499,732.80           499,732.80          499,732.80     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
499,732.80            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
499,732.80            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090290 24-09-2020

3205

ขออนุมติัจา้งผูด้าํเนินรายการ ประจาํ

ศูนยพ์ฒันาการสื�อสารดา้นภยัพิบติั 

ต.ค. - ธ.ค. 63

104,000.00           104,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางภคันนัท ์ธนาศรม 104,000.00            นางภคันนัท ์ธนาศรม 104,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090291 24-09-2020

3206
ขออนุมติัจา้งช่างแต่งหนา้-ทาํผม ต.ค. 

63 - ธ.ค. 63
39,000.00             39,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 39,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 39,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090292 24-09-2020

3207
ตรวจสุขภาพพนกังานศูนยส์ระแกว้ ปี

 2563
13,620.00             13,620.00            13,620.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทับางกอก เชน ฮอสปิ

ทอล จาํกดั
13,620.00              

บริษทับางกอก เชน ฮอสปิทอล

 จาํกดั
13,620.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090293 24-09-2020

3208
โครงการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์

 ALTV.TV
3,800,000.00        3,759,999.99       3,800,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
3,800,000.00         

บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
3,759,999.99         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090294 25-09-2020

3209

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (นาง สรวงมนฑ ์สิทธิ

สมาน) ไตรมาส 4/2563

60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสรวงมณฑ ์  สิทธิสมาน 60,000.00              นางสรวงมณฑ ์  สิทธิสมาน 60,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090295 25-09-2020

3210
Future Journalist เวบ็Decode สมิ

ตานนั  ไตรมาสที� 4/63
72,000.00             72,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมิตานนั  หยงสตาร์ 72,000.00              น.ส. สมิตานนั  หยงสตาร์ 72,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090296 25-09-2020

3211
Future Journalist เวบ็Decode ทิพากร 

ไตรมาสที� 4/63
72,000.00             72,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธิ� 72,000.00              น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธิ� 72,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090297 25-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3212
ขออนุมติัจดัจา้งงานติดตั�งระบบปรับ

อากาศ หอ้งควบคุม อาคาร C
52,430.00             52,430.00            52,430.00       เฉพาะเจาะจง

ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
52,430.00              

ประยรู แอร์คอนดิชั�น แอนด ์

เซอร์วิส
52,430.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090298 25-09-2020

3213
ค่าเช่า Printer Ricoh จาํนวน 14 เครื�อง 

เพื�อประกอบการเบิกจ่าย ปีที�2/3
1,330,395.36        40,880.57            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
1,423,523.04         

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
40,880.57              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090299 25-09-2020

3214
อุปกรณ์ประกอบมือถือสาํหรับ

รายงานสด
21,080.00             21,080.01            21,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดงั จาํกดั 21,080.01              บริษทั ดงั จาํกดั 21,080.01              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090300 25-09-2020

3215

ขออนุมติัจดัจา้งงานซ่อมลู่วิ�งไฟฟ้า รุ่น

 790 หอ้งออกกาํลงักาย อาคาร C ชั�นที�

 1

10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายเวสารัชชธ์ปราชญ ์ รุ่ง

พาทรัพย์
10,000.00              

นายเวสารัชชธ์ปราชญ ์ รุ่งพา

ทรัพย์
10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090301 25-09-2020

3216 ซื�อกระดาษ A4 8,346.00               8,346.00              8,346.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 8,346.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 8,346.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090302 25-09-2020

3217
จดัซื�อตูน้ํ� าดื�ม ศูนยภ์ูมิภาค อาํเภอ

หาดใหญ่
10,914.00             10,914.00            10,914.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 319 

วิศวกรรม
10,914.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 319 

วิศวกรรม
10,914.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090303 25-09-2020

3218
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ  I 

Can Do U ทาํได้
169,000.00           169,000.10          169,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พิคเจอร์ เพอร์เฟค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั
169,000.10            

บริษทั พิคเจอร์ เพอร์เฟค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั
169,000.10            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090304 25-09-2020

3219
ค่า DATASAVE 3 เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.

8 63
5,729.85               5,729.85              5,729.85         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 5,729.85                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 5,729.85                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090305 25-09-2020

3220
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูล รายการ 

 I Can Do U ทาํได้
195,000.00           105,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง

นาย พงษศ์กัดิ�   ศิริเศรษฐ์

ไพศาล
195,000.00            

นาย พงษศ์กัดิ�   ศิริเศรษฐ์

ไพศาล
105,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090306 25-09-2020

3221
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูล รายการ 

 I Can Do U ทาํได้
195,000.00           105,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 195,000.00            น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 105,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090307 25-09-2020

3222 ขออนุมติัจดัซื�อจาระบี 3,424.00               3,424.00              3,424.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
3,424.00                

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
3,424.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090308 25-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3223
ค่าเจา้หนา้ที�เขียนบท รายการ  I Can 

Do U ทาํได้
195,000.00           105,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายภูวฤทธิ�  ภูวภิรมยข์วญั 195,000.00            นายภูวฤทธิ�  ภูวภิรมยข์วญั 105,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090309 25-09-2020

3224
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการI Can Do U 

ทาํได้
260,000.00           140,000.00          260,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 260,000.00            น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 140,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090311 25-09-2020

3225 ขออนุมติัจดัซื�อประแจปอนด์ 11,633.00             11,663.00            11,633.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
11,663.00              

บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
11,663.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090312 25-09-2020

3226

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 3 จ. นครศรีธรรมราช

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 3,000.00                นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090313 25-09-2020

3227
เพื�อประชาสัมพนัธ์งานปรับเปลี�ยน

คลื�นความถี�ยา่น 700MHz
46,728.97             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออลล ์พีอาร์ จาํกดั 50,000.00              บริษทั ออลล ์พีอาร์ จาํกดั 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090314 25-09-2020

3228 ขออนุมติัจดัซื�อตูเ้ยน็ 9,416.00               8,900.00              9,416.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั แสงชยั อีเลค็โทรนิค 

จาํกดั
9,416.00                

บริษทั แสงชยั อีเลค็โทรนิค 

จาํกดั
8,900.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090315 25-09-2020

3229

ขออนุมติังบประมาณเช่าไฟพร้อม

เจา้หนา้ที� รายการ “สารพนัลั�นทุ่ง 

บางเขน” เดือน ตุลาคม 2563

347,750.00           347,750.00          347,750.00     เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 347,750.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 347,750.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090316 25-09-2020

3230

ค่าเช่า LED DISPLAY SCREENS P3

 ที�ใชใ้นงานกิจกรรม The Visual Talk

 : กรุงเทพสีเขียวอ่อน

32,100.00             32,100.00            32,100.00       เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 32,100.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 32,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090317 28-09-2020

3231
กิจกรรม คิดคลิป Kid’s Clip 

Workshop ปี 2563
148,730.00           148,730.00          148,730.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 148,730.00            บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 148,730.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090319 25-09-2020

3232 ขอซื�ออุปกรณ์ดนตรี 40,000.00             40,000.00            40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีที มิวสิค จาํกดั 40,000.03              บริษทั ซีที มิวสิค จาํกดั 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090320 28-09-2020

3233

ค่าเหรียญรางวลั/ถว้ยรางวลั รายการ 

Thai PBS Youth Sepak Takraw Gils 

Series 2020

4,190.00               4,483.30              -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รางวลั

เหรียญทอง
4,483.30                

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รางวลั

เหรียญทอง
4,483.30                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090321 28-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3234

ค่าป้ายเงินรางวลั/ใบเกี�ยรติบตัร 

รายการ Thai PBS Youth Sepak 

Takraw Gils Series 2020

1,890.00               2,022.30              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพลท คอร์เนอร์ จาํกดั 2,022.30                บริษทั เพลท คอร์เนอร์ จาํกดั 2,022.30                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090322 28-09-2020

3235
ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นกลุ่มเศรษฐกิจฯภาคเหนือ
4,000.00               4,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางคนึง สมบุญมี 4,000.00                นางคนึง สมบุญมี 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020090323 28-09-2020

3236
ค่าผลิตรายการ สภาเสียงเดียงสา ไตร

มาส 4/2563
3,241,030.00        3,241,030.00       3,241,030.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 3,241,030.00         บริษทั ทโมนไทย จาํกดั 3,241,030.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090324 25-09-2020

3237

ต่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นกลุ่มประเดน็เศรษฐกิจภาค

อีสาน

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร  วรชยัพิทกัษ์ 4,000.00                นางสาวพชรพร  วรชยัพิทกัษ์ 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090325 29-09-2020

3238
ค่าจดัทาํรายงานรับฟังเพื�อพฒันา

คุณภาพรายการ จ.ระนอง
3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 3,000.00                นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 3,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090326 29-09-2020

3239
ค่าผูจ้ดัทาํกราฟฟิก รายการ Class one

 ทางฉนั-ฝันเธอ
91,000.00             91,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธชัพงศ ์กโุบลา 91,000.00              นาย ธชัพงศ ์กโุบลา 91,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090327 25-09-2020

3240
ค่าผลิตรายการ Fit in 5 โตไปทุกวนั 

ไตรมาส 4/2563
2,099,982.00        419,996.40          2,099,982.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 2,099,982.00         บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 419,996.40            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090328 28-09-2020

3241
งานปรับปรุงระบบเตือนภยัดบัเพลิง 

Preaction Alarm
130,754.00           124,216.30          130,754.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั หาญ เอน็จิเนียริ�ง 

โซลูชั�นส์ จาํกดั (มหาชน)
130,754.00            

บริษทั หาญ เอน็จิเนียริ�ง 

โซลูชั�นส์ จาํกดั (มหาชน)
124,216.30            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090329 29-09-2020

3242
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 3-4/63
1,085,000.00        735,000.00          1,085,000.00  เฉพาะเจาะจง คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 1,085,000.00         คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 735,000.00             เร่งด่วน PO2020090330 07-09-2020

3243
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ วนั

ใหม่วาไรตี�  ไตรมาส 3-4/63
856,000.00           535,000.00          856,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
856,000.00            

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
535,000.00             เร่งด่วน PO2020090331 08-09-2020

3244
ค่าเช่าศูนยว์ิศวกรรมชุพร วนัที� 1-14 

กนัยายน 2563 (เพิ�มเติม)
400.00                 100.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัดิ�  ไกรนฤมล 100.00                   นายกิตติศกัดิ�  ไกรนฤมล 100.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090332 29-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3245 ค่าผลิตรายการ บา้นพลงัใจ 3,980,000.00        1,990,000.02       3,980,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 3,980,000.03         บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 1,990,000.02         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090333 30-09-2020

3246 จดัซื�อโปรแกรมตดัต่อ AVID 79,073.00             79,073.00            79,073.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
79,073.00              

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
79,073.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090334 29-09-2020

3247

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (นาง จิราภรณ์ อรุณา

กรู) ไตรมาส 4/2563

100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ์ อรุณากรู 100,000.00            นางจิราภรณ์ อรุณากรู 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090335 29-09-2020

3248

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (น.ส.เมริษา ยอด

มณฑป) ไตรมาส 4/2563

30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 30,000.00              น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 30,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090336 29-09-2020

3249

จดัหารถยนตเ์ช่า จาํนวน 4 คนั 

ระยะเวลา 5 เดือน 15 วนั (ตั�งแต่วนัที� 

1 ก.ย. 2563 - 15 ก.พ. 2564)

612,040.00           612,040.00          612,040.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
616,014.28            

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
612,040.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090337 29-09-2020

3250

สมุดโนต้สาํหรับใชใ้นกิจกรรม

โครงการ Thai PBS Acacdemy 

ทดแทนของเดิมที�กาํลงัจะหมด

19,800.00             21,186.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 21,186.00              บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 21,186.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090338 30-09-2020

3251 ค่าอะไหล่ซ่อม Lens Canon 5,633.24               6,027.57              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 

จาํกดั
6,027.57                

บริษทั อิมเมจ วิชวล 1993 

จาํกดั
6,027.57                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090339 30-09-2020

3252
ค่าหอ้งตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที�  รายการ

 Class one ทางฉนั-ฝันเธอ
325,000.00           325,000.00          325,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ ทิพโกมุท 325,000.00            นาย นพคุณ ทิพโกมุท 325,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090340 30-09-2020

3253
ค่าผูก้าํกบัรายการ Class one ทางฉนั-

ฝันเธอ
333,000.00           333,000.00          333,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสิทธานต ์ฉลองธรรม 333,000.00            นายสิทธานต ์ฉลองธรรม 333,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090341 30-09-2020

3254
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการ Class one 

ทางฉนั-ฝันเธอ
242,000.00           242,000.00          242,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 242,000.00            นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 242,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090342 30-09-2020

3255
ค่าเช่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ที� รายการ

 Class one ทางฉนั-ฝันเธอ
483,000.00           483,000.00          483,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย รัฐวิช แก่นสาร 483,000.00            นาย รัฐวิช แก่นสาร 483,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090343 30-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3256
ค่าเจา้หนา้ที�เขียนบท รายการ Class 

one ทางฉนั-ฝันเธอ
110,500.00           110,500.00          110,500.00     เฉพาะเจาะจง นาย ศุภชยั ทองศกัดิ� 110,500.00            นาย ศุภชยั ทองศกัดิ� 110,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090344 30-09-2020

3257
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูล รายการ

 Class one ทางฉนั-ฝันเธอ
138,000.00           138,000.00          138,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย พรรษ เหมะรัต 138,000.00            นาย พรรษ เหมะรัต 138,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090345 30-09-2020

3258

งานจา้งแปลคลิปสั�น (ภาษาองักฤษ

เป็นภาษาไทย) สาํหรับเผยแพร่บน

เวบ็ไซตแ์ละสื�อออนไลนไ์ทยพีบีเอส

34,720.00             34,720.00            34,720.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยนนัท ์ปรีชาโชติ 34,720.00              นางสาวปิยนนัท ์ปรีชาโชติ 34,720.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090346 30-09-2020

3259
ค่าพิธีกร ถทส.เรือยาวฯ ปี  63 สนาม

5-10
48,000.00             48,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 48,000.00              น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 48,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090347 30-09-2020

3260
ค่าพิธีกร ถทส.เรือยาวฯ ปี  63 สนาม

5-10
48,000.00             48,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 48,000.00              นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 48,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090348 30-09-2020

3261
ค่าพิธีกร ถทส.เรือยาวฯ ปี  63 สนาม

5-10
48,000.00             48,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 48,000.00              นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 48,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090349 30-09-2020

3262

ค่าผลิตรายการ ละคร เสียงเลก็ๆ 

Channel (ชื�ออาจมีการเปลี�ยนแปลง) 

ไตรมาส 4/2563

6,009,655.00        6,009,655.00       6,009,655.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั โคช้ คิน จาํกดั 6,009,655.00         บริษทั โคช้ คิน จาํกดั 6,009,655.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090350 15-09-2020

3263

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที� 3 สื�อ

สาธารณะ

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นางคนึง สมบุญมี 4,000.00                นางคนึง สมบุญมี 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090351 30-09-2020

3264
ขออนุมติัจดัจา้งงานปรับปรุงพื�นถนน

และตีเส้นจราจร สสท. ส่วนกลาง
209,345.50           209,345.50          209,345.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั เจน-วาย เพน้ท ์จาํกดั 209,345.50            บริษทั เจน-วาย เพน้ท ์จาํกดั 209,345.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090352 30-09-2020

3265

ขออนุมติัใชง้บจดัหาผูผ้ลิตรายการ 

รายการชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร 2 ตอน 

กรณีเร่งด่วน

370,000.00           185,000.00          370,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัดิ�  หาญประจวบ 370,000.00            นายกิตติศกัดิ�  หาญประจวบ 185,000.00             เร่งด่วน PO2020090353 15-09-2020

3266

ขออนุมติัใชง้บจดัหาผูผ้ลิตรายการ 

รายการชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร 2 ตอน 

กรณีเร่งด่วน

370,000.00           185,000.00          370,000.00     เฉพาะเจาะจง รวีภทัร์  จงไพบูลยกิ์จ 370,000.00            รวีภทัร์  จงไพบูลยกิ์จ 185,000.00             เร่งด่วน PO2020090354 21-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3267
เพื�อปฏิบติังานในฝ่ายสื�อสารการตลาด

เพื�อสังคม ส่วนงานThaiPBS Shop
60,000.00             15,000.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพสุ์ภคั วิลาศ 60,000.00              น.ส. พิมพสุ์ภคั วิลาศ 15,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090355 30-09-2020

3268 จา้งพนกังานลา้งจาน (รายวนั) 4,680.00               4,680.00              4,680.00         เฉพาะเจาะจง นาง ทองคาํ เสถียรวฒันา 4,680.00                นาง ทองคาํ เสถียรวฒันา 4,680.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090356 30-09-2020

3269 ค่าจดัทาํบริการเสียงบรรยายภาพ (AD) 45,000.00             45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุไรวรรณ  แกว้พวง 45,000.00              น.ส.อุไรวรรณ  แกว้พวง 45,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090357 30-09-2020

3270

ค่าพาหนะเดินทางล่ามภาษามือเพื�อ

เขา้มาสแตนบาย"เกาะติดชุมนุม 63" 

กรณีจาํเป็นเร่งด่วน

500.00                 500.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 500.00                   นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 500.00                    เร่งด่วน PO2020090358 20-09-2020

3271
จา้งเจา้หนา้ที�จดัหาเสื�อผา้-

เครื�องประดบั เดือน ส.ค. - ธ.ค. 63
33,000.00             6,000.00              1,500.00         เฉพาะเจาะจง นาย วิสิษฎ ์ทะปะละ 33,000.00              นาย วิสิษฎ ์ทะปะละ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020090359 30-09-2020

3272

ขออนุมติังบประมาณจา้งผูสื้�อข่าว 

เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม 2563 ( 5 

เดือน )

122,000.00           24,400.00            24,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 122,000.00            นางสาวสมพร ศรีวิเลิศ 24,400.00               เร่งด่วน PO2020090360 30-09-2020

3273
จา้งPost Production ประจาํศูนยฯ์  

ระยะยาว เดือน ก.ย. - ธ.ค. 63
140,000.00           35,000.00            35,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรเทพ ภกัดี 140,000.00            นายวรเทพ ภกัดี 35,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090361 30-09-2020

3274
ขออนุมติัจา้งเจา้หนา้ที�ประสานฝ่าย 

On Air เดือน สิงหาคม - ธนัวาคม 2563
98,000.00             19,600.00            19,600.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. พชรวรรณ  ทองประไพ 98,000.00              น.ส. พชรวรรณ  ทองประไพ 19,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090362 30-09-2020

3275
จา้งช่างภาพคนที�2 รายการ The Camp

 ส.ค.-ธ.ค.63
225,000.00           45,000.00            45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัดิ�  ยอดสุรางค์ 225,000.00            นายเกียรติศกัดิ�  ยอดสุรางค์ 45,000.00               เร่งด่วน PO2020090363 30-09-2020

3276
จา้งช่างภาพคนที�1 รายการThe Camp 

สิงหาคม - ธนัวาคม 2563
225,000.00           45,000.00            45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤษเดช ดวงทอง 225,000.00            นายกฤษเดช ดวงทอง 45,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090364 30-09-2020

3277
จา้ง Online Producer สิงหาคม - 

ธนัวาคม 2563
282,000.00           56,400.00            56,400.00       เฉพาะเจาะจง นายประสงค ์กรรโมทาร 282,000.00            นายประสงค ์กรรโมทาร 56,400.00               เร่งด่วน PO2020090365 30-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3278
จา้งครีเอทีฟ-กราฟิกดีไซน ์ประจาํ

ศูนยฯ์ กนัยายน-ธนัวาคม 2563
121,600.00           30,400.00            30,400.00       เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัดนยั ใหม่ซอ้น 121,600.00            นาย ณฐัดนยั ใหม่ซอ้น 30,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090366 30-09-2020

3279

จา้งจนท.ประสานงานโครงการอนัดา

มนั-ประมวลข่าวภยัพิบติัในอาเซียน 

สิงหาคม - ธนัวาคม 2563

174,000.00           22,600.00            34,800.00       เฉพาะเจาะจง นาย จิตริน เตื�อยโยชน์ 174,000.00            นาย จิตริน เตื�อยโยชน์ 22,600.00               เร่งด่วน PO2020090367 30-09-2020

3280

จา้งจนท.ประสานงานโครงการอนัดา

มนั-ประมวลข่าวภยัพิบติัในอาเซียน 

สิงหาคม - ธนัวาคม 2563

174,000.00           34,800.00            34,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 174,000.00            นางสาวอุรัสยา แยม้นุ่น 34,800.00               เร่งด่วน PO2020090368 30-09-2020

3281
จา้ง Assistant Producer รายการ The 

Camp สิงหาคม - ธนัวาคม 2563
182,000.00           36,400.00            36,400.00       เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ จนัทร์มา 182,000.00            นายสุดใจ จนัทร์มา 36,400.00               เร่งด่วน PO2020090369 30-09-2020

3282
จา้ง Digital Content Generator 

สิงหาคม - กนัยายน 2563
49,200.00             24,600.00            24,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอดิศร เงสันเทียะ 49,200.00              นางสาวอดิศร เงสันเทียะ 24,600.00               เร่งด่วน PO2020090370 30-09-2020

3283
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        38,800.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 5,660,800.00         นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 38,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090372 30-09-2020

3284
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        99,000.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 5,660,800.00         คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090373 30-09-2020

3285
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        94,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 5,660,800.00         คุณกฤติยา  แพนลา 94,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090374 30-09-2020

3286
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        55,300.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 5,660,800.00         คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 55,300.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090375 30-09-2020

3287
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        62,800.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 5,660,800.00         ฐาปนี คงบุตร 62,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090376 30-09-2020

3288
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        85,800.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,660,800.00         ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 85,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090377 30-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3289
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 5,660,800.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090378 30-09-2020

3290
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        14,900.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 5,660,800.00         ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 14,900.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090379 30-09-2020

3291
ค่าลิขสิทธิ� สารคดี ชุด CHILD IN THE

 WILD และ WHERE PEOPLE READ
608,748.53           19,250.00            -                 เฉพาะเจาะจง Harbour Rights Limited 608,748.53            Harbour Rights Limited 19,250.00               เร่งด่วน PO2020090380 30-09-2020

3292
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 108,000.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090381 30-09-2020

3293
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           2,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 108,000.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090382 30-09-2020

3294
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 108,000.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090383 30-09-2020

3295
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           1,800.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 108,000.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 1,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090384 30-09-2020

3296
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 108,000.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090385 30-09-2020

3297
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           1,800.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 108,000.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090386 30-09-2020

3298
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           2,700.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 108,000.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,700.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090387 30-09-2020

3299
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           900.00                 108,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 108,000.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090388 30-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3300
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           3,600.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
108,000.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
3,600.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090389 30-09-2020

3301
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ HAVE A 

News Day
200,000.00           25,000.00            200,000.00     เฉพาะเจาะจง วุฒิชยั อ่องลออ 200,000.00            วุฒิชยั อ่องลออ 25,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090390 30-09-2020

3302 ค่าผูด้าํเนินรายการ Have A New Day 702,000.00           128,000.00          702,000.00     เฉพาะเจาะจง ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 702,000.00            ธนภทัร ศุภวรรณาวิวฒัน์ 128,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090393 30-09-2020

3303
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ HAVE A 

News Day
200,000.00           25,000.00            200,000.00     เฉพาะเจาะจง ภาณุมาศ เชื�อกลูชาติ 200,000.00            ภาณุมาศ เชื�อกลูชาติ 25,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090394 30-09-2020

3304

ค่าเจา้หนา้ที�ออกแบบอุปกรณ์

ประกอบฉาก รายการ  I Can Do U ทาํ

ได้

130,000.00           60,000.00            130,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชฎิล ยนืยิ�ง 130,000.00            นายชฎิล ยนืยิ�ง 60,000.00               เร่งด่วน PO2020090395 30-09-2020

3305
ค่าผูก้าํกบัและสนร้างสรรคร์ายการ  I 

Can Do U ทาํได้
325,000.00           150,000.00          325,000.00     เฉพาะเจาะจง นายดนยั อมัพรดนยั 325,000.00            นายดนยั อมัพรดนยั 150,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090396 30-09-2020

3306
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูล รายการ 

 I Can Do U ทาํได้
195,000.00           90,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 195,000.00            น.ส.ศิริเพญ็  อมัพรดนยั 90,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090397 30-09-2020

3307
ค่าเจา้หนา้ที�เขียนบท รายการ  I Can 

Do U ทาํได้
195,000.00           90,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง นายภูวฤทธิ�  ภูวภิรมยข์วญั 195,000.00            นายภูวฤทธิ�  ภูวภิรมยข์วญั 90,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090398 30-09-2020

3308
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการI Can Do U 

ทาํได้
260,000.00           120,000.00          260,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 260,000.00            น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมยข์วญั 120,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090399 30-09-2020

3309
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูล รายการ 

 I Can Do U ทาํได้
195,000.00           90,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง

นาย พงษศ์กัดิ�   ศิริเศรษฐ์

ไพศาล
195,000.00            

นาย พงษศ์กัดิ�   ศิริเศรษฐ์

ไพศาล
90,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090400 30-09-2020

3310
ค่าแต่งหนา้-ทาํผม รายการ คนสู้โรค 

ไตร 3-4/63
51,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 51,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090401 30-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3311
ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 

ไตรมาส 2-3/63
108,000.00           1,800.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 108,000.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 1,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090402 30-09-2020

3312
เจา้หนา้ที�ตดัต่อ เร่งด่วน กนัยายน 

รายการ The Camp
22,500.00             22,500.00            7,500.00         เฉพาะเจาะจง นาย ปวีณ์ เมลานนท์ 22,500.00              นาย ปวีณ์ เมลานนท์ 22,500.00               เร่งด่วน PO2020090404 30-09-2020

3313 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           8,000.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 608,800.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020090406 30-09-2020

3314 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           1,700.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 608,800.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 1,700.00                 เร่งด่วน PO2020090407 30-09-2020

3315 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           7,400.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 608,800.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 7,400.00                 เร่งด่วน PO2020090408 30-09-2020

3316 ค่าผลิตรายการ บา้นพลงัใจ 3,980,000.00        398,000.00          3,980,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 3,980,000.03         บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 398,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090409 30-09-2020

3317 ค่าผลิตรายการ บา้นพลงัใจ 3,980,000.00        398,000.00          3,980,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 3,980,000.03         บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 398,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090410 30-09-2020

3318 ค่าผลิตรายการ บา้นพลงัใจ 3,980,000.00        398,000.00          3,980,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 3,980,000.03         บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 398,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090411 30-09-2020

3319 ค่าผลิตรายการ บา้นพลงัใจ 3,980,000.00        398,000.00          3,980,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 3,980,000.03         บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 398,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090412 30-09-2020

3320 ค่าผลิตรายการ บา้นพลงัใจ 3,980,000.00        398,000.00          3,980,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 3,980,000.03         บริษทั แมวขยนัดี จาํกดั 398,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090413 30-09-2020

3321

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090419 25-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3322
ค่าผลิตรายการ Game Caster เล่นให้

เดก็มนัส์ดู (season 2)
2,247,000.00        2,247,000.12       2,247,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บียอน ก๊อดไลค ์จาํกดั 2,247,000.12         บริษทั บียอน ก๊อดไลค ์จาํกดั 2,247,000.12         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090420 29-09-2020

3323
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           1,200.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 316,800.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020090421 30-09-2020

3324
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           6,000.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 316,800.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020090422 30-09-2020

3325
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           6,000.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 316,800.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020090423 30-09-2020

3326
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           6,000.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 316,800.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020090424 30-09-2020

3327
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           3,600.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 316,800.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020090425 30-09-2020

3328
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           6,000.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 316,800.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020090426 30-09-2020

3329
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           3,600.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 316,800.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020090427 30-09-2020

3330
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           4,800.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 316,800.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020090428 30-09-2020

3331
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           6,000.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 316,800.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020090430 30-09-2020

3332
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           4,800.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
316,800.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
4,800.00                 เร่งด่วน PO2020090431 30-09-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3333

ค่าจดัทาํบริการเสียงบรรยายภาพ (AD)

 และจดัทาํบริการคาํบรรยายแทนเสียง

 CC

822,200.00           822,200.31          822,200.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดานนัท ์เทเลวิชั�น 

จาํกดั
822,200.31            บริษทั ดานนัท ์เทเลวิชั�น จาํกดั 822,200.31            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090433 24-09-2020

3334
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 3-4/63
240,000.00           180,000.00          240,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 240,000.00            น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 180,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090434 30-09-2020

3335
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 800,000.00            นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020090435 30-09-2020

3336
บริการเช่าใช ้LINE Official Account

 @ThaiPBS
13,054,000.00      7,169,000.09       ########### เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไลน ์คอมพานี

(ประเทศไทย)จาํกดั
13,054,000.09       

บริษทั ไลน ์คอมพานี

(ประเทศไทย)จาํกดั
7,169,000.09         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100001 01-10-2020

3337
ค่าอะไหล่หวัขากลอ้ง 20 S1 (◌้

Headtripod) ยี�หอ้ Sachthler
5,600.00               5,992.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีแอล.อีควิปเมน้ท์

(ประเทศไทย) จาํกดั
5,992.00                

บริษทั ซีแอล.อีควิปเมน้ท์

(ประเทศไทย) จาํกดั
5,992.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100003 01-10-2020

3338
จดัหากลอ้งถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ 

จาํนวน 1 ชุด และโดรน 1 ลาํ
419,627.25           419,627.25          419,627.25     เฉพาะเจาะจง

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
419,627.25            

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
419,627.25            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100004 01-10-2020

3339
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรค ์รายการ 

โฮมสคูล
210,000.00           100,000.00          210,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว พิรดา จุรารักษพ์งศ์ 210,000.00            นางสาว พิรดา จุรารักษพ์งศ์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100005 02-10-2020

3340

กระเป้าผา้ดิบสาํหรับกิจกรรม Thai 

PBS Academy ทดแทนของเดิมที�

กาํลงัจะหมด

58,000.00             62,060.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 62,060.00              บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 62,060.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100006 02-10-2020

3341
ค่าเจา้หนา้ที�จดัหาอุปกรณ์ประกอบ

ฉาก รายการ โฮมสคูล
52,500.00             25,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นาย กลางชลธยาน ์ พ่อคา้

ชา้งวริศ
52,500.00              

นาย กลางชลธยาน ์ พ่อคา้

ชา้งวริศ
25,000.00               เร่งด่วน PO2020100007 02-10-2020

3342 ค่าจดัทาํบริการเสียงบรรยายภาพ (AD) 40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางรวีวรรณ  พร้อมชยัยาพร 40,000.00              นางรวีวรรณ  พร้อมชยัยาพร 40,000.00               เร่งด่วน PO2020100008 02-10-2020

3343 ค่าจดัทาํบริการเสียงบรรยายภาพ (AD) 60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณศิริชยั เจริญกิจธนกลุ 60,000.00              คุณศิริชยั เจริญกิจธนกลุ 60,000.00               เร่งด่วน PO2020100009 02-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3344 ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการ โฮมสคูล 105,000.00           50,000.00            105,000.00     เฉพาะเจาะจง นางบุษกร บา้นใหม่ 105,000.00            นางบุษกร บา้นใหม่ 50,000.00               เร่งด่วน PO2020100010 02-10-2020

3345
ค่าผลิตรายการ กินอยูคื่อ ไตรมาส 

4/2563
658,050.00           658,050.00          658,050.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 658,050.00            บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 658,050.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100011 02-10-2020

3346
ค่าผลิตรายการ  ภาษาไทยไม่จาํกดั 

(Q4/2563)
1,100,000.00        1,100,000.19       1,100,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,100,000.19         บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,100,000.19         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100012 02-10-2020

3347
ค่าบริการCloud Computing เดือน 

ส.ค. 63 (ค่าบริการส่วนเกิน)
148,430.19           158,820.30          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
158,820.30            

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
158,820.30            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100013 02-10-2020

3348 ค่าผลิตละครสั�น ชุด ปากทอ้ง 4,000,000.00        4,000,000.00       4,000,000.00  คดัเลือก บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 4,000,000.00         บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 4,000,000.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100014 02-10-2020

3349
จดัหาอุปกรณ์ที�ใชใ้นการติดตั�ง กลอ้ง

วงจรปิด (IP camera)
147,189.20           36,797.30            36,797.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 36,797.30              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 36,797.30              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100015 02-10-2020

3350
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคล์าํดบัภาพ 

รายการ สวสัดีชาวโซเซียล
56,000.00             56,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พรเทพ นาถพินิจ 56,000.00              นาย พรเทพ นาถพินิจ 56,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100017 02-10-2020

3351
จดัหา Toner Ricoh SPC250ST ใช้

งานส่วนกลางอาคาร A ชั�น 4  และ HR
32,924.00             33,277.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
35,228.68              

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
33,277.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100018 05-10-2020

3352
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สิริธารณ์  เลาวกลุ 750,000.00            นางสาว สิริธารณ์  เลาวกลุ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100020 05-10-2020

3353
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย วรวุฒิ  ชูชยั 750,000.00            นาย วรวุฒิ  ชูชยั 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100021 05-10-2020

3354
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสร้อยแกว้ คาํมาลา 750,000.00            นางสาวสร้อยแกว้ คาํมาลา 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100022 05-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3355
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นางสาว ศุภิสรา  กิตติคุณา

รักษ์
750,000.00            นางสาว ศุภิสรา  กิตติคุณารักษ์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100023 05-10-2020

3356
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอิศรินทร์ วรรัตน์ 750,000.00            นายอิศรินทร์ วรรัตน์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100024 05-10-2020

3357
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์ 750,000.00            นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100025 05-10-2020

3358
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายไท ประดิษฐเกษร 750,000.00            นายไท ประดิษฐเกษร 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100026 05-10-2020

3359
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายขวญัชิต โพธิ� กระสังข์ 750,000.00            นายขวญัชิต โพธิ� กระสังข์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100027 05-10-2020

3360
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ขวญัชยั ศุภกฤตธนากลุ 750,000.00            นาย ขวญัชยั ศุภกฤตธนากลุ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100028 05-10-2020

3361
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ปัญญา คาํลาภ 750,000.00            นาย ปัญญา คาํลาภ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100029 05-10-2020

3362
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชยัรัตน ์จิโรจนม์นตรี 750,000.00            นายชยัรัตน ์จิโรจนม์นตรี 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100030 05-10-2020

3363
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อนนัตธ์นา มงคลศิริ 750,000.00            นาย อนนัตธ์นา มงคลศิริ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100031 05-10-2020

3364
ผูผ้ลิตรายการที�นี�บา้นเรา ไตรมาส 

3-4/63
750,000.00           50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ เกษา 750,000.00            นาย สราวุฒิ เกษา 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100032 05-10-2020

3365 กระดาษ A4 1,950.00               2,086.50              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 2,086.50                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 2,086.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100033 05-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3366
เพื�อการประชาสัมพนัธ์องคก์รในงาน

ถ่ายทอดสดศึกเรือยาวชิงจา้วสายนํ�า
39,000.00             39,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิชยั วิสุทธากลุ 39,000.00              นาย วุฒิชยั วิสุทธากลุ 39,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100034 05-10-2020

3367
อุปกรณ์ประกอบการจดัอบรมและ

กิจกรรม
73,490.00             73,509.00            -                 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อพั สตูดิโอ

 โปรดกัชั�น
78,634.30              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อพั สตูดิโอ

 โปรดกัชั�น
73,509.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100038 05-10-2020

3368

5.3.1. โครงการการประเมนความ

เสี�ยงทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ปรับปรุงแผนการจดัการความต่อเนื�อง

ในการทาํงาน

1,200,000.00        1,150,000.00       1,200,000.00  เฉพาะเจาะจง

สาํนกังานศูนยว์ิจยัและให้

คาํปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

1,200,000.00         

สาํนกังานศูนยว์ิจยัและให้

คาํปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

1,150,000.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100039 05-10-2020

3369
ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็สื�อสาธารณะ
4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร  วรชยัพิทกัษ์ 4,000.00                นางสาวพชรพร  วรชยัพิทกัษ์ 4,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100040 05-10-2020

3370
ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนสิงหาคม

 63
480,070.00           480,070.00          480,070.00     เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
480,070.00            

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
480,070.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100041 05-10-2020

3371
หลกัสูตรภาษาองักฤษผา่นระบบ

หอ้งเรียนออนไลนแ์บบตวัต่อตวั
472,500.00           472,500.00          472,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอนดรูว ์บิ�กส์ จาํกดั 472,500.00            บริษทั แอนดรูว ์บิ�กส์ จาํกดั 472,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100044 05-10-2020

3372

ผูด้าํเนินรายการ (หลกั) ด.ช.อิทธิพทัธ์ 

เลก็อุทยัวรรณ รายการคิดคลบัส์ ไตร

มาส 3/2563

12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง ด.ช. อิทธิพทัธ์ เลก็อุทยัวรรณ 12,000.00              ด.ช. อิทธิพทัธ์ เลก็อุทยัวรรณ 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100045 05-10-2020

3373

ผูด้าํเนินรายการ (หลกั) น.ส.ญาดา 

วฒันสิน รายการคิดคลบัส์ ไตรมาส 

3/2563

18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาดา  วฒันสิน 18,000.00              น.ส.ญาดา  วฒันสิน 18,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100046 05-10-2020

3374

ผูด้าํเนินรายการ ด.ช.ปัณณวิชญ ์เลก็

อุทยัวรรณ (เสริม) รายการคิดคลบัส์ 

ไตรมาส 4/2563

88,000.00             88,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง ด.ช.ปัณณวิชญ ์เลก็อุทยัวรรณ 88,000.00              ด.ช.ปัณณวิชญ ์เลก็อุทยัวรรณ 88,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100047 05-10-2020

3375 สาํหรับใชง้านเขา้หวัสาย LAN 900.00                 963.00                 -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
963.00                   

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
963.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100048 06-10-2020

3376

ช่างแต่งหนา้-ทาํผม นาย พิริยากร 

แกลว้กสิกรณ์ รายการคิดคลบั ไตร

มาส 4/2563

26,400.00             26,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 26,400.00              คุณพิริยากร แกลว้กสิกรณ์ 26,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100049 05-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3377

ผูจ้ดัหาอุปกรณ์ประกอบรายการ 

นางกศกร ตอ้งกระโทก รายการคิด

คลบั ไตรมาส 4/2563

22,000.00             22,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาง กศกร  ตอ้งกระโทก 22,000.00              นาง กศกร  ตอ้งกระโทก 22,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100050 05-10-2020

3378

ผูด้าํเนินรายการ (หลกั) ด.ช.อิทธิพทัธ์ 

เลก็อุทยัวรรณ รายการคิดคลบัส์ ไตร

มาส 4/2563

63,000.00             63,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง ด.ช. อิทธิพทัธ์ เลก็อุทยัวรรณ 63,000.00              ด.ช. อิทธิพทัธ์ เลก็อุทยัวรรณ 63,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100051 05-10-2020

3379

ผูด้าํเนินรายการ (หลกั) น.ส.ญาดา 

วฒันสิน รายการคิดคลบัส์ ไตรมาส 

4/2563

69,000.00             69,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาดา  วฒันสิน 69,000.00              น.ส.ญาดา  วฒันสิน 69,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100052 05-10-2020

3380
ขออนุมติัจดัจา้งงานทาํหมวกลูกหมุน 

อาคาร OB
35,310.00             35,310.00            35,310.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
35,310.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
35,310.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100053 06-10-2020

3381

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (นาง เสาวภา พรจินดา

รักษ)์ ไตรมาส 42563

100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 100,000.00            นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100054 05-10-2020

3382
ขออนุมติัจดัจา้งงานเปลี�ยนกา้งปลา 

Softener ถงั B
10,700.00             10,700.00            10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 10,700.00              บริษทั วิศวกรรมเคมี จาํกดั 10,700.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100055 06-10-2020

3383 จดัจา้งซ่อมอุปกรณ์ป้องกนัไฟกระโชก 53,928.00             13,482.00            13,482.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สตาบิล จาํกดั 13,482.00              บริษทั สตาบิล จาํกดั 13,482.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100056 06-10-2020

3384

จดัหาท่อร้อยสายไฟ พร้อมอุปกรณ์ 

สาํหรับสถานีลูกข่าย ศูนยว์ิศวกรรม

กรุงเทพ

67,897.92             16,974.48            16,974.48       เฉพาะเจาะจง
บริษทั พี ไอ เอส คอมเมอร์

เชียล จาํกดั
16,974.48              

บริษทั พี ไอ เอส คอมเมอร์

เชียล จาํกดั
16,974.48              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100057 06-10-2020

3385 ค่าผลิตละครสั�น ชุด ปากทอ้ง 4,000,000.00        4,000,000.00       4,000,000.00  คดัเลือก บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 4,000,000.00         บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 4,000,000.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100058 01-10-2020

3386

จดหา Toner Canon326 ใชงาน

รายการร้องทุกขฯ์/Toner HP ใชง้าน

หอ้งพยาบาล, หอ้งผช.ช่างภาพฯ, ฝ่าย

กฎหมาย

40,040.00             42,479.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
42,842.80              

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
42,479.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100059 06-10-2020

3387

ค่าเช่าอาคาร สถานที� ถนน และเสา

อากาศ ของ บมจ.กสท สถานีทวน

สัญญาณเขาป้อม ฯ (ก.ย.-ธ.ค.2563)

1,312,000.00        350,960.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
350,960.00            

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
350,960.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100060 06-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3388

ค่าเช่าอาคาร สถานที� ถนนฯ 

แบมจ.กสท ส.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

และ ส.สมุทรสงคราม (ก.ย.-ธ.ค.2563)

2,240,000.00        599,200.00          -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
599,200.00            

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
599,200.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100061 06-10-2020

3389 จา้งผลิตเปิดบา้นตอน  Social Chaming 10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 10,000.00              นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100062 06-10-2020

3390

คาใชบรการไฟฟา ของ บมจ.ทโอท 

ชุมสายโทรศพัทเ์กาะพะงนั จ.สุ

ราษฎร์ธานี ประจาํเดือน สิงหาคม 

2563

12,612.60             3,373.87              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 3,373.87                บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 3,373.87                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100063 06-10-2020

3391
จา้งล่ามภาษามือเดือนมิถุนายน - 

กนัยายน พ.ศ.2563
15,300.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 15,300.00              นางกนัยา  แซ่อึ�ง 900.00                    เร่งด่วน PO2020100065 06-10-2020

3392
ขออนุมติัจดัซื�ออุปกรณ์ตรวจจบัควนั

ระบบดบัเพลิงแบบชะลอนํ�า
2,140.00               2,140.00              2,140.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั หาญ เอน็จิเนียริ�ง 

โซลูชั�นส์ จาํกดั (มหาชน)
2,140.00                

บริษทั หาญ เอน็จิเนียริ�ง 

โซลูชั�นส์ จาํกดั (มหาชน)
2,140.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100066 06-10-2020

3393

จา้งถ่ายทอดสด Facebook Live 

พร้อมออุปกรณ์ งานHand to hand 

Music for Social Movements ครั� งที�5

28,037.38             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะไลฟอาย จาํกดั 30,000.00              บริษทั เดอะไลฟอาย จาํกดั 30,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100067 06-10-2020

3394
ค่าผลิตรายการ Fit in 5 โตไปทุกวนั 

ไตรมาส 4/2563
2,099,982.00        1,679,985.60       2,099,982.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 2,099,982.00         บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,679,985.60         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100068 06-10-2020

3395
จา้งทีมผลิตรายการ2องศา กรณีจาํเป็น/

เร่งด่วน เดือนก.ย. 63
594,000.00           476,685.00          158,895.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 635,580.00            บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 476,685.00             เร่งด่วน PO2020100069 06-10-2020

3396

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�เคลื�อนยา้ยฉาก รายการ

สารพนัลั�นทุ่ง กรณีเร่งด่วน

12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 12,000.00              นายอนุชา  สุจิรธนกลู 12,000.00               เร่งด่วน PO2020100070 06-10-2020

3397

ขออนุมติัจดัซื�อถงัดบัเพลิง ติดตั�ง ณ 

หอ้ง DATA CENTER อาคาร A ชั�นที�

 3 และอาคาร B ชั�นที� 1

7,276.00               7,276.00              7,276.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
7,276.00                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
7,276.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100071 06-10-2020

3398
ขออนุมติัจดัซื�อหลอดไฟ LED และ

รางสแตนเลส
2,844.06               2,844.06              2,844.06         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
2,844.06                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
2,844.06                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100072 06-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3399
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ ท่าไมต้าย
480,000.00           360,000.00          480,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ธนวฒัน ์จุลละเกศ 480,000.00            นาย ธนวฒัน ์จุลละเกศ 360,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100074 06-10-2020

3400
เสื�อรายการ The Camp 2 แคมป์ กรณี

จาํเป็นเร่งด่วน
33,280.00             33,280.00            160.00            เฉพาะเจาะจง นาย ณดิษ งามสุทธิโภไคย 33,280.00              นาย ณดิษ งามสุทธิโภไคย 33,280.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100076 07-10-2020

3401
ค่าตตัต่ดพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ ท่า

ไมต้าย
240,000.00           180,000.00          240,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย พิริยะ อุย้ไพบูลยส์วสัดิ� 240,000.00            นาย พิริยะ อุย้ไพบูลยส์วสัดิ� 180,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100078 06-10-2020

3402
เสื�อลายรถไฟรายการ The Camp ค่าย

หรรษา กรณีเร่งด่วน
14,950.00             15,996.50            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เค วนั จาํกดั 15,996.50              บริษทั ซี เค วนั จาํกดั 15,996.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100079 07-10-2020

3403

เจา้หนา้ที�แปลเทป Asean PBS คนที�1  

เดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือน

ธนัวาคม 2563

25,000.00             25,000.00            5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสิโมนา มีสายญาติ 25,000.00              นางสาวสิโมนา มีสายญาติ 25,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100080 07-10-2020

3404

เจา้หนา้ที�แปลเทปคนที�2 รายการ 

AseanPBS พฤศจิกายน - ธนัวาคม 

2563

40,000.00             40,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย สุผจญ กลิ�นสุวรรณ 40,000.00              นาย สุผจญ กลิ�นสุวรรณ 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100081 07-10-2020

3405
ผูช่้วยติดตั�งแสง งานรายการ The 

Camp  ค่ายหรรษา กรณีจาํเป็นเร่งด่วน
3,900.00               4,173.00              -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 4,173.00                อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 4,173.00                 เร่งด่วน PO2020100082 07-10-2020

3406 ค่าผลิตละครสั�น ชุด ปากทอ้ง 4,000,000.00        4,000,000.00       4,000,000.00  คดัเลือก บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 4,000,000.00         บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 4,000,000.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100083 07-10-2020

3407
จดัจา้งตรวจสอบและแกไ้ขไฟฟ้า

ขดัขอ้ง สถานี ฯ ระนอง
25,348.68             6,337.17              6,337.17         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,337.17                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,337.17                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100084 07-10-2020

3408 จร้าผลิตและตดัต่อ VTR 9,500.00               9,500.00              9,500.00         เฉพาะเจาะจง นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 9,500.00                นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 9,500.00                 เร่งด่วน PO2020100085 07-10-2020

3409 ค่าผลิตละครสั�น ชุด ปากทอ้ง 4,000,000.00        4,000,000.00       4,000,000.00  คดัเลือก บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 4,000,000.00         บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 4,000,000.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100086 07-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3410

ค่าผูค้วบคุมและพฒันา ดา้นบทละคร 

ซีรีส์โทรทศันแ์นว Court Story และ 

Investigative

80,000.00             80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสรรัตน ์ จิรบวรวิสุทธิ� 80,000.00              นายสรรัตน ์ จิรบวรวิสุทธิ� 80,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100087 05-10-2020

3411
จดัหาถงัเกบ็นํ�า สถานีสมุทรสงคราม

,มวกเหลก็ และชยับาดาล
123,264.00           30,816.00            30,816.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 30,816.00              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 30,816.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100088 07-10-2020

3412
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ โฮมสคูล
594,000.00           180,000.00          594,000.00     เฉพาะเจาะจง ภาวินท ์กิจโอสถ 378,000.00            ภาวินท ์กิจโอสถ 180,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100089 07-10-2020

3413
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที�  รายการ 

โฮมสคูล
224,700.00           107,000.00          224,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกศิลป์ ครีเอชั�น จาํกดั 224,700.00            บริษทั เอกศิลป์ ครีเอชั�น จาํกดั 107,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100090 07-10-2020

3414 ค่าผูจ้ดัหานกัแสดง รายการ โฮมสคูล 420,000.00           200,000.00          420,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สมบติั วงศทิ์พย์ 420,000.00            นาย สมบติั วงศทิ์พย์ 200,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100091 07-10-2020

3415 ค่าผูก้าํกบัรายการ  โฮมสคูล 315,000.00           150,000.00          315,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณพีระพงษ ์ศรีสวสัดิ� 315,000.00            คุณพีระพงษ ์ศรีสวสัดิ� 150,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100092 07-10-2020

3416
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ กปส. 

ประจาํเดือน สิงหาคม 2563
348,480.00           93,218.40            -                 เฉพาะเจาะจง

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
93,218.40              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
93,218.40              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100093 07-10-2020

3417

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ กปส. จาํนวน 4 สถานี 

ประจาํเดือน สิงหาคม 2563

228,816.00           61,208.28            -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
61,208.28              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100094 07-10-2020

3418
จา้งผลิตรายการเปิดบา้น ตอน 

Attention Seeking
10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 10,000.00              นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100095 07-10-2020

3419
ขออนุมติัจดัจา้งงานซ่อมท่อนาํ◌้เยน็ 

ระบบปรับอากาศ
49,369.80             49,369.80            49,369.80       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอม็ แอนด ์เอม็ 

โซลูชั�น จาํกดั
49,369.80              

บริษทั เอม็ แอนด ์เอม็ โซลูชั�น

 จาํกดั
49,369.80              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100096 07-10-2020

3420 ค่าผลิต Art Cafe อาร์ตคาเฟ (Q4/2563) 1,100,000.00        1,100,000.19       1,100,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 1,100,000.19         บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 1,100,000.19         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100097 06-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3421
ค่าผลิตรายการ โลกกลม ๆ กบัครู

สังคมของหนู (Q4/2563)
1,100,000.00        1,100,000.19       1,100,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,100,000.19         

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,100,000.19         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100098 05-10-2020

3422
ค่าผลิตรายการ WHY ROOM หอ้ง

พิเศษใส่ไข่ (Q4/2563)
1,100,000.00        1,100,000.19       1,100,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,100,000.19         

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,100,000.19         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100099 07-10-2020

3423
ค่าผลิตรายการ PLAY LEARN เพลิน

ดี วิทยาศาสตร์
1,100,000.00        1,100,000.19       1,100,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,100,000.19         

บริษทั เฮดแอนดฮ์าร์ท ครีเอ

ทีฟแอนดส์ตราทีจิคโซลูชั�น 

จาํกดั

1,100,000.19         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100100 05-10-2020

3424
ค่าผลิตรายการ ENGLISH Level Up 

เติมพลงัองักฤษ (Q4/2563)
1,100,000.00        1,100,000.19       1,100,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,100,000.19         บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,100,000.19         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100101 05-10-2020

3425 จดัหากระเป๋าใส่ LED 2,250.00               2,407.50              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทัเอสดีไอ อีดิท ซิสเทม็ 

จาํกดั
2,407.50                

บริษทัเอสดีไอ อีดิท ซิสเทม็ 

จาํกดั
2,407.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100102 08-10-2020

3426 ค่าอะไหล่ซ่อม Camera Sony 13,730.00             14,691.10            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 14,691.10              บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 14,691.10              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100103 08-10-2020

3427 ค่าอะไหล่ซ่อม Camera Sony 14,730.00             15,761.10            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 15,761.10              บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 15,761.10              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100104 08-10-2020

3428
ค่าอะไหล่และค่าบริการ Display 

Video Wall
13,900.00             14,873.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั สตรองบราเดอร์ส 

๑๙๖๑ จาํกดั
14,873.00              

บริษทั สตรองบราเดอร์ส 

๑๙๖๑ จาํกดั
14,873.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100105 08-10-2020

3429 ค่าบริการอื�น-ค่าล่วงเวลา เดือน ก.ค. 63 26,630.00             28,494.10            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
28,494.10              

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
28,494.10              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100106 08-10-2020

3430
ค่าผูด้าํเนินรายการ  Thai PBS Youth 

Sepak Takraw Men Series 2020
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 40,000.00              น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100107 08-10-2020

3431
ค่าผูด้าํเนินรายการ Thai PBS Youth 

Sepak Takraw Men Series 2020
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสุวฒัน ์  กลิ�นเกษร 50,000.00              นายสุวฒัน ์  กลิ�นเกษร 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100108 08-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3432 ซ่อมรถทะเบียน 93-9339 5,136.00               5,136.00              5,136.00         เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 5,136.00                ย ูมอเตอร์ 5,136.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100109 08-10-2020

3433
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� Thai PBS 

Youth Sepak Takraw Men Series 2020
80,000.00             80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายธนพิชญ ์คาํศรี 80,000.00              นายธนพิชญ ์คาํศรี 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100110 08-10-2020

3434 ซ่อมรถกระบะ ทะเบียน ฒว-3286 16,734.80             16,734.80            16,734.80       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 16,734.80              ย ูมอเตอร์ 16,734.80              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100111 08-10-2020

3435 ซ่อมรถเก๋ง ทะเบียน ษล-9668 1,979.50               1,979.50              1,979.50         เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 1,979.50                ย ูมอเตอร์ 1,979.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100112 08-10-2020

3436

ค่าอุปกรณ์เปเปอร์ชูท(พิธีปิด) Thai 

PBS Youth Sepak Takraw Men Series 

2020

7,476.64               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 8,000.00                อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100113 08-10-2020

3437 กระดาษ A4 สาํนกัเครือข่ายฯ ต.ค.63 3,360.00               3,338.40              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 3,595.20                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 3,338.40                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100114 08-10-2020

3438 กระดาษทิชชูกล่องคลีนิค 4,428.00               4,737.96              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
4,737.96                

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
4,737.96                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100115 08-10-2020

3439

ค่าเหรียญรางวลั/ถว้ยรางวลั รายการ 

Thai PBS Youth Sepak Takraw Men 

Series 2020

4,190.00               4,483.30              -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รางวลั

เหรียญทอง
4,483.30                

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รางวลั

เหรียญทอง
4,483.30                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100116 08-10-2020

3440

โครงการพฒันาและปรับปรุง

ระบบงานเวบ็ไซต ์OTT 

(www.vipa.me)

10,325,500.00      9,990,000.00       ########### ประกาศเชิญชวน
บริษทัดิจิตอล โซลูชั�น 

อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั
10,325,500.00       

บริษทัดิจิตอล โซลูชั�น อินเตอร์

เนชั�นแนล จาํกดั
9,990,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100117 08-10-2020

3441

ค่าเสื�อนกักีฬาและโคช้ รายการ  Thai 

PBS Youth Sepak Takraw Men Series 

2020

23,178.08             24,800.54            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อีโก ้สปอร์ต อินเตอร์

เนชั�น แนล จาํกดั
24,800.54              

บริษทั อีโก ้สปอร์ต อินเตอร์

เนชั�น แนล จาํกดั
24,800.54              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100118 08-10-2020

3442

ค่าป้ายเงินรางวลั/ใบเกียรติบตัร/สติก

เกอร์ลงพีพีบอร์ด Thai PBS Youth 

Sepak Takraw Men Series 2020

2,290.00               2,450.30              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพลท คอร์เนอร์ จาํกดั 2,450.30                บริษทั เพลท คอร์เนอร์ จาํกดั 2,450.30                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100119 08-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3443
ค่าเจา้หนา้ที�เขียนบทรายการ Cool 

CRU
56,000.00             56,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 56,000.00              นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 56,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100120 08-10-2020

3444
ค่าผูค้วบคุมและพฒันารายการ ยทุธ

ภูมิปลายจวกั
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสรรัตน ์ จิรบวรวิสุทธิ� 100,000.00            นายสรรัตน ์ จิรบวรวิสุทธิ� 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100121 08-10-2020

3445
งานติดตั�ง เครื�องปรับอากาศ

ศูนยภ์ูมิภาค เชียงใหม่
34,240.00             34,240.00            34,240.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พีเอส ซอร์ส จาํกดั 34,240.00              บริษทั พีเอส ซอร์ส จาํกดั 34,240.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100122 08-10-2020

3446 เครื�องเขียน 28,951.00             25,369.08            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
30,977.57              

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
25,369.08              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100124 08-10-2020

3447 เครื�องเขียนสาํนกัเครือข่ายฯ ก.ย.63 1,052.00               982.76                 -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
1,125.64                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
982.76                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100125 08-10-2020

3448 ซ่อมรถ OB ทะเบียน 93-6934 21,630.05             20,239.05            21,630.05       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 21,630.05              ย ูมอเตอร์ 20,239.05              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100127 09-10-2020

3449
ค่าผลิตรายการสารคดี ชุด The Hidden

 Things
2,250,000.00        2,200,000.04       2,250,000.00  คดัเลือก บริษทั ดรีม ฮนัเตอร์ จาํกดั 2,250,000.01         บริษทั ดรีม ฮนัเตอร์ จาํกดั 2,200,000.04         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100128 05-10-2020

3450 ซ่อมรถตู ้ทะเบียน 52-0095 33,416.10             32,346.10            33,416.10       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 33,416.10              ย ูมอเตอร์ 32,346.10              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100129 09-10-2020

3451 ซ่อมรถตูB้enz ทะเบียน อห-629 52,055.50             50,450.50            52,055.50       เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 52,055.50              ย ูมอเตอร์ 50,450.50              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100130 09-10-2020

3452 ค่า Co-Rroduce รายการ Cool CRU 42,000.00             42,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 42,000.00              น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 42,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100131 08-10-2020

3453 ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ Cool CRU 32,200.00             32,200.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรภร เก่งสกลุ 32,200.00              น.ส.ภทัรภร เก่งสกลุ 32,200.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100132 08-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3454
ผูพ้ฒันาบทรายการ/ผูด้าํเนินรายการ

สรุปเนื�อหา Little Monster family
210,000.00           210,000.00          210,000.00     เฉพาะเจาะจง

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั
210,000.00            

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั
210,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100134 05-10-2020

3455 ค่าผูก้าํกบัรายการ New Global 78,000.00             78,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 78,000.00              นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 78,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100135 05-10-2020

3456

จดัหากระดาษถ่ายเอกสาร A4 สาํหรับ

ใชใ้นงานปรับปรุงโครงข่าย

ภาคพื�นดินฯ

800.00                 802.50                 -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 856.00                   บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 802.50                   
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100138 09-10-2020

3457 ค่าจดัทาํบริการเสียงบรรยายกาพ (AD) 124,800.00           124,800.00          124,800.00     เฉพาะเจาะจง คุณเรวดี เมียนเกิด 124,800.00            คุณเรวดี เมียนเกิด 124,800.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100139 07-10-2020

3458
ค่าจา้งบุคลากรในการดาํเนินกิจกรรม 

The Visual talk : กรุงเทพสีเขียวอ่อน
60,000.00             60,000.00            60,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ณภคั ภูมิชีวิน 60,000.00              นางสาว ณภคั ภูมิชีวิน 60,000.00               เร่งด่วน PO2020100140 09-10-2020

3459
ค่าผลิตรายการ EASY PASS คลา

สติวด่วน ไตรมาส 4/63
1,950,000.00        450,000.01          1,950,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 1,950,000.06         บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 450,000.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100141 09-10-2020

3460
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ Cool

 CRU
134,820.00           134,820.00          134,820.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
134,820.00            

บริษทั ฟูลเฮา้ส์ โปรดกัชั�น

แอนดอ์ีดิท จาํกดั
134,820.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100142 09-10-2020

3461 ค่าจดัทาํบริการเสียงบรรยายภาพ (AD) 481,000.00           481,000.15          481,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดานนัท ์เทเลวิชั�น 

จาํกดั
481,000.15            บริษทั ดานนัท ์เทเลวิชั�น จาํกดั 481,000.15            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100143 09-10-2020

3462
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล รายกา

 Safe House
800,000.00           400,000.07          800,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
800,000.14            

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
400,000.07            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100144 09-10-2020

3463

จา้งที�ปรึกษาทบทวนและปรับปรุง

แผนบริหารความต่อเนื�องการ

ดาํเนินงาน (BCP)

800,000.00           800,000.00          800,000.00     เฉพาะเจาะจง

สาํนกังานศูนยว์ิจยัและให้

คาํปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

800,000.00            

สาํนกังานศูนยว์ิจยัและให้

คาํปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

800,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100145 09-10-2020

3464

จดัหาเครื�องบนัทึกภาพในระบบ

ดิจิตอล (Digital Video Recorder : 

DVR) ทดแทนของเดิมที�ชาํรุดเสียหาย)

220,848.00           55,212.00            55,212.00       เฉพาะเจาะจง
บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
55,212.00              

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
55,212.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100146 09-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3465
เช่าวงจรสาํหรับระบบ Monitoring 

จาํนวน 55 สถานี
162,640.12           40,660.03            40,660.03       เฉพาะเจาะจง

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
40,660.03              

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
40,660.03              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100147 09-10-2020

3466 จดัหา GPS Antennas สถานีมุกดาหาร 55,640.00             13,910.00            13,910.00       เฉพาะเจาะจง
บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
13,910.00              

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
13,910.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100148 09-10-2020

3467
จดัหาแบตเตอรี� เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

ศูนยว์ิศวกรรมสุราษฎร์ธานี
54,784.00             13,696.00            13,696.00       เฉพาะเจาะจง

ร้านบรรลือเจนเนอเรเตอร์

เซอร์วิส
13,696.00              

ร้านบรรลือเจนเนอเรเตอร์

เซอร์วิส
13,696.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100149 09-10-2020

3468
Drum HP 19A สาํหรับใชง้านศูนย์

วิศวกรรม 7 ศูนย์
11,200.00             11,984.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
11,984.00              

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
11,984.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100150 09-10-2020

3469

จดัหาแบตเตอรี� เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

สถานีลูกข่ายศูนยว์ิศวกรรม

อุบลราชธานี

55,212.00             13,803.00            13,803.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 13,803.00              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 13,803.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100151 09-10-2020

3470 จดัหาค่าเครื�องเขียน เดือน ต.ค. 63 12,127.00             11,272.87            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
12,975.89              

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
11,272.87              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100152 09-10-2020

3471 อุปกรณ์เสริมช่างภาพ 1,650.00               1,650.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
1,765.50                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
1,650.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100153 09-10-2020

3472
จดัหาคอมเพรสเครื�องปรับอากาศ 

สถานีฯ ร้อยเอด็
22,256.00             5,564.00              5,564.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 5,564.00                บริษทั แกนกลาง จาํกดั 5,564.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100154 09-10-2020

3473

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ กปส. จาํนวน 15 สถานี 

ประจาํเดือน สิงหาคม 2563

2,011,324.00        538,029.17          -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
538,029.17            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100155 09-10-2020

3474

จดัหาอะไหล่ และอุปกรณ์ส่วนควบ 

สาํหรับซ่อมบาํรุงเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

สถานีลูกข่าย ศูนยว์ิศวกรรมสงขลา

121,386.00           32,470.78            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมโทรแมชีนเนอรี�  

จาํกดั
32,470.78              บริษทั เมโทรแมชีนเนอรี�  จาํกดั 32,470.78              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100157 12-10-2020

3475

จดัหาอุปกณ์ เครื�องบนัทึกภาพใน

ระบบดิจิตอล สาํหรับสาํรองใชง้าน 

กรณีฉุกฌแ◌ิน

385,200.00           96,300.00            96,300.00       เฉพาะเจาะจง
บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
96,300.00              

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
96,300.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100158 12-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3476

จดัหา Low Noise Blockdown (LNB)

 ทดแทนของเดิมที�ชาํรุดจากเหตุการ

ฟ้าผา่ สถานีนครราชสีมา

53,500.00             13,375.00            13,375.00       เฉพาะเจาะจง
บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
13,375.00              

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
13,375.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100159 12-10-2020

3477
จดัจา้งถมดิน พร้อมกาํแพงกนัดิน 

สถานีฯ ชยับาดาล
203,385.60           50,846.40            50,846.40       เฉพาะเจาะจง

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
50,846.40              

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
50,846.40              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100160 12-10-2020

3478 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           11,700.00            603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 608,800.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 11,700.00               เร่งด่วน PO2020100161 09-10-2020

3479
ค่าผลิตรายการ แอนิเมชั�น Little 

Monster family
8,100,000.00        8,100,000.37       8,100,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั พีค อะ บู แอนนิเมชั�น

 สตูดิโอ จาํกดั
8,100,000.37         

บริษทั พีค อะ บู แอนนิเมชั�น 

สตูดิโอ จาํกดั
8,100,000.37         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100162 05-10-2020

3480

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

เพื�อพฒันาคุณภาพรายการ ครั� งที� 4 จ.

ตรัง

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 3,000.00                นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100163 12-10-2020

3481

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�เคลื�อนยา้ยฉาก รายการ

สารพนัลั�นทุ่ง

8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 8,000.00                นายอนุชา  สุจิรธนกลู 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100165 14-10-2020

3482

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�เคลื�อนยา้ยฉาก รายการ

สารพนัลั�นทุ่ง

10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 10,000.00              นายอนุชา  สุจิรธนกลู 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100166 14-10-2020

3483 ซ่อมรถกะบะ ทะเบียน วภ-4421 2,514.50               2,514.50              2,514.50         เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 2,514.50                ย ูมอเตอร์ 2,514.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100167 14-10-2020

3484 ซ่อมรถDSNG ทะเบียน 93-9339 8,399.50               8,399.50              8,399.50         เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 8,399.50                ย ูมอเตอร์ 8,399.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100168 14-10-2020

3485 ซ่อมรถDSNG ทะเบียน 50-7541 9,844.00               9,844.00              9,844.00         เฉพาะเจาะจง ย ูมอเตอร์ 9,844.00                ย ูมอเตอร์ 9,844.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100169 14-10-2020

3486
ค่าของที�ระลึก รายการ Class one ทาง

ฉนั-ฝันเธอ
116,000.00           124,120.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 124,120.00            บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 124,120.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100170 14-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3487
พิธีกรรายการ The Camp ค่ายหรรษา 

ตอนแคมป์รถไฟ กรณีจาํเป็นเร่งด่วน
20,000.00             20,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสิโมนา มีสายญาติ 20,000.00              นางสาวสิโมนา มีสายญาติ 20,000.00               เร่งด่วน PO2020100171 14-10-2020

3488
โพเดียมรปภ. GUARD STAINLESS 

PODIUM
59,920.00             59,920.00            59,920.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอพี พลสั โซลูชั�น 

จาํกดั
59,920.00              บริษทั เอพี พลสั โซลูชั�น จาํกดั 59,920.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100172 14-10-2020

3489 เพื�อจาํหน่ายในThaiPBS Shop 60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สุระ แท่งทอง 60,000.00              นาย สุระ แท่งทอง 60,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100173 14-10-2020

3490

จา้งออแกไนซ์เซอร์จดักิจกรรม Hand 

to Hand  ครั� งที� 5 สวนผกัคนเมือง

เชียงใหม่

97,200.00             97,200.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประสงค ์ เเสงงาม 97,200.00              นาย ประสงค ์ เเสงงาม 97,200.00               เร่งด่วน PO2020100174 11-10-2020

3491

ค่า MA อุปกรณ์ Network System 

อาคาร A B C D (ผกูพนั 3 ปี) ปีที�2/3 

เพื�อประกอบการเบิกจ่าย

9,132,000.00        9,771,240.00       -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
9,771,240.00         

บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
9,771,240.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100175 14-10-2020

3492

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็น 6 กลุ่มประเดน็ กลุ่มที� 5 กลุ่ม

ทรัพยากรธรรมชาติฯ จงัหวดักรุงเทพ

4,000.00               4,000.00              400.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 4,000.00                นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100178 14-10-2020

3493
ค่าผูค้วบคุมการผลิตรายการ  ครู

ปล่อยแสง
78,000.00             78,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร ลิ�มบริบูรณ์ 78,000.00              นายสถาพร ลิ�มบริบูรณ์ 78,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100179 14-10-2020

3494
เวทีสมชัชาเพื�อนสื�อสาธารณะ

ระดบัชาติ โล๋
20,223.00             20,223.00            20,223.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเดีย แอด จาํกดั 20,223.00              บริษทั ไอเดีย แอด จาํกดั 20,223.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100180 14-10-2020

3495

ค่าจา้งบริการพนกังานขบัรถยนต ์

Outsourcef 29 คน (เดือน ตุลาคม-

ธนัวาคม 2563)

1,566,000.00        1,675,620.00       -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
1,675,620.00         

บริษทั ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
1,675,620.00          เร่งด่วน PO2020100181 14-10-2020

3496
ค่าผลิตรายการ บทเรียนราคาเพลง 

(Saeson 2)
2,232,000.00        2,046,000.05       2,232,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 2,232,000.06         บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 2,046,000.05         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100183 07-10-2020

3497

วนัละนิด English (บ.เน็กซ์ เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จก.) งาน 

WebsiteThaiPBSKids ไตรมาส 4/2563

214,000.00           214,000.00          214,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เน็กซ์ เอด็ดูเทนเมน้ท ์

จาํกดั
214,000.00            

บริษทั เน็กซ์ เอด็ดูเทนเมน้ท ์

จาํกดั
214,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100184 14-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3498

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (บริษท ร็อคกี� คิดส์ 

จาํกดั) ไตรมาส 4/2563

107,000.00           107,000.00          107,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ร็อคกี�  คิดส์ จาํกดั 107,000.00            บริษทั ร็อคกี�  คิดส์ จาํกดั 107,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100185 14-10-2020

3499

ผูเ้ขียนบทความ งาน Website 

ThaiPBSKids (บริษทั บอลลูนนี� 

จาํกดั) ไตรมาส 4/2563

107,000.00           107,000.00          107,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บอลลูนนี� จาํกดั 107,000.00            บริษทั บอลลูนนี� จาํกดั 107,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100186 14-10-2020

3500 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 93,600.00             96,300.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 100,152.00            บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 96,300.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100187 15-10-2020

3501
เวทีสมชัชาเพื�อนสื�อสาธารณะ

ระดบัชาติ ผา้ขาวมา้อีสาน
8,750.00               8,750.00              8,750.00         เฉพาะเจาะจง นาย กฤตธนทั  คุณาคม 8,750.00                นาย กฤตธนทั  คุณาคม 8,750.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100188 15-10-2020

3502 ค่าลิขสิทธิ� ซีรีส์ญี�ปุ่น ชุด BG1, BG2 1,220,659.38        38,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง TV Asahi Corporation 1,220,659.38         TV Asahi Corporation 38,600.00               เร่งด่วน PO2020100189 09-10-2020

3503 ค่าลิขสิทธิ� สารคดี Bomanbridge 2,119,227.36        66,720.00            -                 เฉพาะเจาะจง
BOMANBRIDGE MEDIA 

PTE. LIMITED
2,090,623.58         

BOMANBRIDGE MEDIA 

PTE. LIMITED
66,720.00               เร่งด่วน PO2020100190 08-10-2020

3504
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ โฮมสคูล
594,000.00           144,000.00          594,000.00     เฉพาะเจาะจง ภาวินท ์กิจโอสถ 378,000.00            ภาวินท ์กิจโอสถ 144,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100191 10-10-2020

3505
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที�  รายการ 

โฮมสคูล
224,700.00           32,100.00            224,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกศิลป์ ครีเอชั�น จาํกดั 224,700.00            บริษทั เอกศิลป์ ครีเอชั�น จาํกดั 32,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100192 06-10-2020

3506

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

4/2563 หอ้งสมุดหลงัไมค ์(ต.ค.)

33,000.00             33,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง รัศมี มณีนิล 33,000.00              รัศมี มณีนิล 33,000.00               เร่งด่วน PO2020100193 15-10-2020

3507

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 รายการโรงหมอ 

(ต ค )

46,500.00             46,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 46,500.00              น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 46,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100194 15-10-2020

3508

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  ดนตรีการ, ทนัสื�อ (ต

39,000.00             39,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 39,000.00              นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 39,000.00               เร่งด่วน PO2020100195 15-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3509

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 GenZ & Classical 

Musi

7,500.00               7,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 7,500.00                นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 7,500.00                 เร่งด่วน PO2020100196 15-10-2020

3510

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  พิกดัเพศ (ต.ค.)

6,000.00               6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณรัชดา ธราภาค 6,000.00                คุณรัชดา ธราภาค 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020100198 15-10-2020

3511

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  Kids Hour (ต.ค.)

44,000.00             44,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 44,000.00              นางสาว วรรญา  ไชยโย 44,000.00               เร่งด่วน PO2020100199 15-10-2020

3512

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 ทีคุณ TCAS (ต.ค.)

5,000.00               5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 5,000.00                นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 5,000.00                 เร่งด่วน PO2020100200 15-10-2020

3513

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  ทีคุณ TCAS (ต.ค.)

5,000.00               5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายวรเกียรติ นิ�มมาก 5,000.00                นายวรเกียรติ นิ�มมาก 5,000.00                 เร่งด่วน PO2020100201 15-10-2020

3514

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 หอ้งเรียนฟ้ากวา้ง (ต.

5,000.00               5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 5,000.00                น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 5,000.00                 เร่งด่วน PO2020100202 15-10-2020

3515

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 ภูมิคุม้กนั (ต.ค.)

7,500.00               7,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิลยั สมทรง 7,500.00                นางสาวศิวิลยั สมทรง 7,500.00                 เร่งด่วน PO2020100203 15-10-2020

3516

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  หลบมุมอ่าน (ต.ค.)

7,500.00               7,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 7,500.00                นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 7,500.00                 เร่งด่วน PO2020100204 15-10-2020

3517

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  พิกดัเพศ (ต.ค.)

2,000.00               2,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 2,000.00                นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020100205 15-10-2020

3518

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 รายการภูมิคุม้กนั ช่ว

15,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 15,000.00              นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 15,000.00               เร่งด่วน PO2020100206 15-10-2020

3519

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  มองอดีต (ต.ค.)

7,500.00               7,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายดินาร์  บุญธรรม 7,500.00                นายดินาร์  บุญธรรม 7,500.00                 เร่งด่วน PO2020100207 15-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3520 ซื�ออุปกรณ์หอ้งอาหารส.ส.ท. 16,558.25             16,558.25            16,558.25       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
16,558.25              

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
16,558.25              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100208 15-10-2020

3521

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  สารคดีพิเศษ ปลาย

จวกั

5,000.00               5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรี ปานสมยั 5,000.00                นายจกัรี ปานสมยั 5,000.00                 เร่งด่วน PO2020100209 15-10-2020

3522

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 รายการเที�ยวมีเรื�องก

7,500.00               7,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายบญัชา พงษพ์าณิช 7,500.00                นายบญัชา พงษพ์าณิช 7,500.00                 เร่งด่วน PO2020100210 15-10-2020

3523

เวทีรับฟังความคิดเห็นเขิงสถานการณ์

และบริบทของกลุ่มการศึกษาและการ

เรียนรู้ ครั� งที� 5/63 ที ส.ส.ท.

33,170.00             33,170.00            33,170.00       เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 33,170.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 33,170.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100211 15-10-2020

3524

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที�1 สังคม

และคุณภาพชีวิต

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 4,000.00                นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100212 15-10-2020

3525

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที� 6 พหุ

วฒันธรรม ศาสนา ฯ

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 4,000.00                นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100212 15-10-2020

3526

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็น 6 กลุ่มประเดน็ กลุ่มที� 5 

ทรัพยากรฯ จงัหวดัชลบุุรี (63-P03)

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เมธชนนท ์ประจวบลาภ 4,000.00                นาย เมธชนนท ์ประจวบลาภ 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100214 15-10-2020

3527

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็น6กลุ่มปรเดน็ ประเดน็ที�6 พหุ

วฒันธรรม ศาสนาฯ

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. สิรินุช  วงศส์กลุ 4,000.00                น.ส. สิรินุช  วงศส์กลุ 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100215 15-10-2020

3528 จา้งพนกังานลา้งจาน ((รายวนั) 11,160.00             11,160.00            11,160.00       เฉพาะเจาะจง นาง ทองคาํ เสถียรวฒันา 11,160.00              นาง ทองคาํ เสถียรวฒันา 11,160.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100216 15-10-2020

3529
ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(ชุดหูฟัง, ชุดลาํโพง)
69,550.00             69,550.00            69,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.อ.ีพรีเมี�ยม จาํกดั 69,550.00              บริษทั เอ.อ.ีพรีเมี�ยม จาํกดั 69,550.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100217 15-10-2020

3530
จา้งพนกังานทาํความสะอาดภาชนะ

ประจาํหอ้งอาหาร เดือนพ.ย.-ธ.ค 63
21,600.00             21,600.00            21,600.00       เฉพาะเจาะจง นาง ทองคาํ เสถียรวฒันา 21,600.00              นาง ทองคาํ เสถียรวฒันา 21,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100218 15-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3531 สาํหรับงานประชุม 53,749.31             49,856.65            53,749.31       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
49,856.65              

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
49,856.65              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100219 15-10-2020

3532

Software ระบบรักษาความปลอดภยั 

Server (ผกูพนั 3 ปี) ปีที�2/3 เพื�อ

ประกอบการเบิกจ่าย

1,068,000.00        1,142,760.00       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีนิธคอมพ ์จาํกดั 1,142,760.00         บริษทั ซีนิธคอมพ ์จาํกดั 1,142,760.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100220 15-10-2020

3533
วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

ศูนยภ์ูมิภาค จ.ชุมพร
6,720.00               6,720.00              6,720.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั พริ�นซิเพิล เฮลทแ์คร์ -

 ชุมพร จาํกดั
6,720.00                

บริษทั พริ�นซิเพิล เฮลทแ์คร์ - 

ชุมพร จาํกดั
6,720.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100221 15-10-2020

3534
เพื�อจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ เครื�องใช้

สาํนกังาน
22,437.90             19,099.50            22,437.90       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
22,437.90              

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
19,099.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100222 15-10-2020

3535

จดัทาํดินสอสีไมส้ั�น 12 สี เพื�อใชใ้น

กิจกรรมงาน Website ThaiPBSKids 

จาํนวน 10,000 กล่อง

232,725.00           232,725.00          232,725.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั นานมีอุตสาหกรรม 

จาํกดั
232,725.00            

บริษทั นานมีอุตสาหกรรม 

จาํกดั
232,725.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100223 15-10-2020

3536

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็น 6 กลุ่มประเดน็ กลุ่มที� 5 กลุ่ม

ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.สกลนคร

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร  วรชยัพิทกัษ์ 4,000.00                นางสาวพชรพร  วรชยัพิทกัษ์ 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100224 16-10-2020

3537
จดัจา้งซ่อมบาํรุงหมอ้แปลงไฟฟ้า 

สถานีฯ ตรัง
136,686.88           36,563.74            -                 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 36,563.74              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 36,563.74              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100227 16-10-2020

3538
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63 สายสุนีย ์(เพิ�ม)
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายสุนีย ์ผวิอ่อนดี 40,000.00              น.ส.สายสุนีย ์ผวิอ่อนดี 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100228 08-10-2020

3539

ค่าอุปกรณ์เครื�องดนตรี  กิจกรรม 

ALTV เปิดพื�นที�การเรียนรู้สู่ชุมชน 

โรดโชว์

14,018.70             15,000.01            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 15,000.01              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 15,000.01               เร่งด่วน PO2020100229 15-10-2020

3540
ผลิตป้ายสาํหรับเดินTroop 

ประชาสัมพนัธ์
2,400.00               2,568.00              -                 เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 2,568.00                ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 2,568.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100230 16-10-2020

3541
ค่าวงดนตรี กิจกรรม ALTV เปิดพื�นที�

การเรียนรู้สู่ชุมชน โรดโชว์
100,000.00           100,000.01          100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 100,000.01            บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 100,000.01             เร่งด่วน PO2020100231 14-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3542
จดัจา้งตรวจสอบและซ่อมบาํรุงหมอ้

แปลงไฟฟ้า สถานีตาก
12,840.00             3,210.00              3,210.00         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100232 16-10-2020

3543
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส 

3-4/63 ชยัวณัฏ ์(เพิ�ม)
80,000.00             80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 80,000.00              นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100233 08-10-2020

3544
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส 

3-4/63 ออนไลน ์ชยัวณัฏ ์(เพิ�ม)
10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 10,000.00              นายชยัวณัฏ ์เหมะรักษ์ 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100234 08-10-2020

3545
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส 

3-4/63 นราธิป (เพิ�ม)
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00              นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100235 08-10-2020

3546
จดัจา้งซ่อมบาํรุงหมอ้แปลงไฟฟ้า 

สถานีฯ เลย
32,799.64             8,199.92              8,199.91         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8,199.92                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8,199.92                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100236 16-10-2020

3547
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส 

3-4/63 ออนไลน ์นราธิป (เพิ�ม)
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00              นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100237 08-10-2020

3548
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63  อรวรรณ (เพิ�ม)
60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 60,000.00              นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100238 08-10-2020

3549
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63  รุ่งโรจน ์(เพิ�ม)
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 20,000.00              นายรุ่งโรจน ์เปรมจิราพงศ์ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100239 08-10-2020

3550
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส

3-4/63  สายชล(เพิ�ม)
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สายชล  วชันุชา 20,000.00              นาย สายชล  วชันุชา 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100240 08-10-2020

3551
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส 

3-4/63 ออนไลน ์วิรดา (เพิ�ม)
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรดา แซ่ลิ�ม 20,000.00              นางสาววิรดา แซ่ลิ�ม 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100241 08-10-2020

3552
ผูผ้ลิตBackpack Journalist ไตรมาส 

3-4/63 ออนไลน ์รัฐโรจน ์(เพิ�ม)
10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว รัฐโรจน ์ จิตรพนา 10,000.00              นางสาว รัฐโรจน ์ จิตรพนา 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100242 08-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3553 ค่าจดัจา้งช่างแต่งหนา้-ทาํผม 60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย นิคม วาระดี 60,000.00              นาย นิคม วาระดี 60,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100243 16-10-2020

3554
เช่า Notebook อบรมหลกัสูตร การใช้

 Online สร้างรายได้
14,980.00             14,980.00            14,980.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนิ ซิสเตมส์ จาํกดั 14,980.00              บริษทั ออมนิ ซิสเตมส์ จาํกดั 14,980.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100244 16-10-2020

3555
อุปกรณ์ที�ใชใ้นการจดักิจกรรมอบรม

และสัมมนา
12,800.00             13,696.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
13,696.00              

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
13,696.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100245 16-10-2020

3556 ขออนุมติัจดัซื�อวสัดุสิ�นเปลือง 29,114.70             29,114.70            29,114.70       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 29,114.70              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 29,114.70              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100246 16-10-2020

3557

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ กปส. จาํนวน 4 สถานี 

ประจาํเดือน กนัยายน - ธนัวาคม 2563

915,264.00           244,833.12          -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
244,833.12            

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
244,833.12            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100247 16-10-2020

3558
ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(เสื�อโปโล)
225,235.00           225,235.00          225,235.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คฟัเวอร์แนนท ์จาํกดั 225,235.00            บริษทั คฟัเวอร์แนนท ์จาํกดั 225,235.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100248 19-10-2020

3559 กระดาษ เอ 4 80 แกรม 4,173.00               4,173.00              4,173.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100249 19-10-2020

3560

ค่าเจา้หนา้ที�ประสานงานและจดัทาํ

ขอ้มูลต่างประเทศ รายการ New 

Global

40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาววีรยา วิชยประเสริฐกลุ 40,000.00              นางสาววีรยา วิชยประเสริฐกลุ 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100250 09-10-2020

3561 จดัซื�อกระดาษ A4 3,900.00               4,173.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,173.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100251 19-10-2020

3562
ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื�องควบคุม

ระบบเสียง 7.2
9,630.00               9,630.00              9,630.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
9,630.00                

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
9,630.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100252 19-10-2020

3563 กระดาษ A4 23,400.00             25,038.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 25,038.00              บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 25,038.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100253 19-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3564
ผลิตร่มที�ระลึกสาํหรับกิจกรรมของ

สถานี
352,297.00           303,345.00          352,297.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 303,345.00            บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 303,345.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100254 19-10-2020

3565 ค่ากล่องบรรจุเอกสาร200กล่อง 4,400.00               4,708.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 4,708.00                บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 4,708.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100255 19-10-2020

3566

คาดาเนนการจดงานโครงการรบฟง

ความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และ

บริบทของกลุ่มการศึกษาและการ

เรียนร้ ส ส ท

74,900.00             74,900.00            74,900.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีแอลเอ คอมมิวนิ

เคชั�น จาํกดั
74,900.00              

บริษทั พีแอลเอ คอมมิวนิเคชั�น

 จาํกดั
74,900.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100256 19-10-2020

3567
จดัจา้งปรับปรุงพื�นที�และอาคาร 

สถานีฯ อุดรธานี
18,000.00             4,500.00              4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายโสดา สิงหาพรหม 4,500.00                นายโสดา สิงหาพรหม 4,500.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100257 19-10-2020

3568

จา้งที�ปรึกษาจดัทาํเส้นทางสายอาชีพ 

(Career Path) ระยะ 2 (ต่อเนื�องจากปี 

2562)

647,350.00           647,350.00          647,350.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีมเอก็ซ์เซลเลนซ์ 

คอนซลัติ�ง จาํกดั
647,350.00            

บริษทั ทีมเอก็ซ์เซลเลนซ์ 

คอนซลัติ�ง จาํกดั
647,350.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100258 19-10-2020

3569

จา้งที�ปรึกษาจดัทาํโครงสร้าง

สมรรถนะ (Competency) สาํหรับ

องคก์ร และกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

849,580.00           849,580.00          849,580.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีมเอก็ซ์เซลเลนซ์ 

คอนซลัติ�ง จาํกดั
849,580.00            

บริษทั ทีมเอก็ซ์เซลเลนซ์ 

คอนซลัติ�ง จาํกดั
849,580.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100259 19-10-2020

3570

จดัหาอุปกรณ์ปรับปรุงระบบ 

Monitoring & Control ของฝ่าย 

Network Operation Center

140,555.20           35,138.80            35,138.80       เฉพาะเจาะจง
บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
35,138.80              

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
35,138.80              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100260 19-10-2020

3571

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 รายการภูมิคุม้กนั ช่ว

30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 30,000.00              นาย แกว้ กงัสดาลอาํไพ 30,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100261 19-10-2020

3572

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  สารคดีพิเศษ ปลาย

จวกั

8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรี ปานสมยั 8,000.00                นายจกัรี ปานสมยั 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100262 19-10-2020

3573
เช่าเครื�� องถ่ายเอกสารริโก ้17 เครื�อง 

เดือนเมย.-สค.63
595,519.68           637,206.05          27,190.27       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
637,206.05            

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
637,206.05            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100263 19-10-2020

3574

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 GenZ & Classical 

Musi

12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 12,000.00              นางสาวณฏัฐา  ควรขจร 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100264 19-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3575

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  มองอดีต  (พ.ย. - ธ.ค

12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายดินาร์  บุญธรรม 12,000.00              นายดินาร์  บุญธรรม 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100265 19-10-2020

3576 Memory Card Recorder 3,000.00               12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 3,210.00                นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100266 19-10-2020

3577

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  หลบมุมอ่าน (พ.ย. -

 ธ

12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 12,000.00              นาง นงคล์กัษณ์ บทัเลอร์ 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100266 19-10-2020

3578

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  ทีคุณ TCAS  (พ.ย. -

8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 8,000.00                นางสาวนทัทยา เพช็รวฒันา 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100267 19-10-2020

3579

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 รายการเที�ยวมีเรื�องก

12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายบญัชา พงษพ์าณิช 12,000.00              นายบญัชา พงษพ์าณิช 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100268 19-10-2020

3580
ค่าลิขสิทธิ� สารคดี IMPOSSIBLE 

ENGINERING
1,041,155.59        33,360.00            -                 เฉพาะเจาะจง

BOMANBRIDGE MEDIA 

PTE. LIMITED
1,041,155.59         

BOMANBRIDGE MEDIA 

PTE. LIMITED
33,360.00               เร่งด่วน PO2020100269 08-10-2020

3581

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  ดนตรีการ, ทนัสื�อ  (

79,500.00             79,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 79,500.00              นาย บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง 79,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100270 19-10-2020

3582

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  พิกดัเพศ  (พ.ย. - ธ.

4,500.00               4,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 4,500.00                นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 4,500.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100271 19-10-2020

3583

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  พิกดัเพศ (พ.ย. - ธ.ค

13,500.00             13,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณรัชดา ธราภาค 13,500.00              คุณรัชดา ธราภาค 13,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100272 19-10-2020

3584

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

4/2563 หอ้งสมุดหลงัไมค ์(พ.ย. - ธ

66,000.00             66,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง รัศมี มณีนิล 66,000.00              รัศมี มณีนิล 66,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100273 19-10-2020

3585

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 ทีคุณ TCAS  (พ.ย. - ธ

8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายวรเกียรติ นิ�มมาก 8,000.00                นายวรเกียรติ นิ�มมาก 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100274 19-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3586

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  Kids Hour  (พ.ย. - ธ

88,000.00             88,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 88,000.00              นางสาว วรรญา  ไชยโย 88,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100275 19-10-2020

3587

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 ภูมิคุม้กนั  (พ.ย. -

13,500.00             13,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิลยั สมทรง 13,500.00              นางสาวศิวิลยั สมทรง 13,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100276 19-10-2020

3588

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 หอ้งเรียนฟ้ากวา้ง  (พ

8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 8,000.00                น.ส.สกาวรัตน ์วงศม์ั�นกิจการ 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100277 19-10-2020

3589

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 รายการโรงหมอ  

(พ ย  -

91,500.00             91,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 91,500.00              น.ส.สุรียพ์ร วงศส์ถิตพร 91,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100278 19-10-2020

3590

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  เพลงดนตรีวิถี

อาเซียน

27,000.00             27,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อานนัท ์นาคคง 27,000.00              นาย อานนัท ์นาคคง 27,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100279 19-10-2020

3591
เพื�อใชเ้ป็นของที�ระลึกฝ่ายสื�อสาร

องคก์ร ปี 2563
45,000.00             48,150.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กิมมิค ทอลค์ จาํกดั 48,150.00              บริษทั กิมมิค ทอลค์ จาํกดั 48,150.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100282 19-10-2020

3592

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  สื�อเปลี�ยนโลก (พ.

8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางพลินี เสริมสินสิริ 8,000.00                นางพลินี เสริมสินสิริ 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100283 19-10-2020

3593
ค่าตตัต่ดพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ ท่า

ไมต้าย
240,000.00           20,000.00            240,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย พิริยะ อุย้ไพบูลยส์วสัดิ� 240,000.00            นาย พิริยะ อุย้ไพบูลยส์วสัดิ� 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100284 19-10-2020

3594
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ ท่าไมต้าย
480,000.00           40,000.00            480,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ธนวฒัน ์จุลละเกศ 480,000.00            นาย ธนวฒัน ์จุลละเกศ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100285 19-10-2020

3595 เพื�อจาํหน่ายในThaiPBS Shop 327,000.00           327,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย สุระ แท่งทอง 327,000.00            นาย สุระ แท่งทอง 327,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100286 19-10-2020

3596 ค่า Pay Slip 19,260.00             19,260.00            19,260.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดาตา้โปรดกัส์ ทอปปัง

 ฟอร์ม จาํกดั
19,260.00              

บริษทั ดาตา้โปรดกัส์ ทอปปัง

 ฟอร์ม จาํกดั
19,260.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100287 19-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3597

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  เดินเล่า...เอาเรื�อง

4,000.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายสรวง สิทธิสมาน 4,000.00                นายสรวง สิทธิสมาน 4,000.00                 เร่งด่วน PO2020100288 15-10-2020

3598

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 ศลัยกรรม...ความสุข 

 (

7,500.00               7,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายวีระพงศ ์ทวีศกัดิ� 7,500.00                นายวีระพงศ ์ทวีศกัดิ� 7,500.00                 เร่งด่วน PO2020100289 15-10-2020

3599

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  สื�อเปลี�ยนโลก  (ต.ค

5,000.00               5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางพลินี เสริมสินสิริ 5,000.00                นางพลินี เสริมสินสิริ 5,000.00                 เร่งด่วน PO2020100290 15-10-2020

3600

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  ไปไม่ตายเอาดาบ

หนา้

16,000.00             16,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายภราดล พรอาํนวย 16,000.00              นายภราดล พรอาํนวย 16,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100291 19-10-2020

3601

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  ไปไม่ตายเอาดาบ

หนา้

10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายภราดล พรอาํนวย 10,000.00              นายภราดล พรอาํนวย 10,000.00               เร่งด่วน PO2020100292 15-10-2020

3602

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563 ศลัยกรรม...ความสุข 

 (

12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายวีระพงศ ์ทวีศกัดิ� 12,000.00              นายวีระพงศ ์ทวีศกัดิ� 12,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100293 19-10-2020

3603

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  เดินเล่า...เอาเรื�อง

8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายสรวง สิทธิสมาน 8,000.00                นายสรวง สิทธิสมาน 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100294 19-10-2020

3604
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ ททบ. จาํนวน

 46 สถานี ประจาํเดือน กนัยายน 2563
783,072.56           209,471.91          -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 209,471.91            สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 209,471.91            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100295 19-10-2020

3605

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.อสมท จาํนวน 40 สถานี 

ประจาํเดือน กนัยายน - ธนัวาคม 2563

21,320,608.00      5,703,262.64       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 5,703,262.64         บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 5,703,262.64         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100296 19-10-2020

3606

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ บมจ.อสมท จาํนวน 4 สถานี 

ประจาํเดือน กนัยายน - ธนัวาคม 2563

4,579,062.56        1,224,899.24       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,224,899.24         บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,224,899.24         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100297 19-10-2020

3607 ค่าอะไหล่อุปกรณ์ Servo zoom 3,500.00               3,745.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 3,745.00                บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 3,745.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100298 19-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3608 ค่าอะไหล่อุปกรณ์ Servo zoom 3,500.00               3,745.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 3,745.00                บริษทั ดีเอสอี จาํกดั 3,745.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100299 19-10-2020

3609 ค่าซ่อมอะไหล่ซ่อมสาย Microphone 9,000.00               9,630.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 9,630.00                บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 9,630.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100300 19-10-2020

3610
เวทีสมชัชาเพื�อนสื�อสาธารณะ

ระดบัชาติ หนา้กาก
19,260.00             19,260.00            19,260.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทีพี เวิลด ์โปรดกัท ์

จาํกดั
19,260.00              

บริษทั ทีพี เวิลด ์โปรดกัท ์

จาํกดั
19,260.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100301 19-10-2020

3611
ค่าผลิตรายการออนไลน ์งาน TEP 

Forum 2020
49,220.00             49,220.00            49,220.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาโคร91 จาํกดั 49,220.00              บริษทั มาโคร91 จาํกดั 49,220.00               เร่งด่วน PO2020100302 12-10-2020

3612 ค่าลิขสิทธิ� สารคดีจาก ORF-Enterprise 318,324.20           8,550.00              -                 เฉพาะเจาะจง
ORF-Enterprise GmbH & Co 

KG
317,437.00            

ORF-Enterprise GmbH & Co 

KG
8,550.00                 เร่งด่วน PO2020100303 05-10-2020

3613
ลิขสิทธิ� การ์ตูนต่างประเทศ ชุด 

Pocoyo Series 4
1,600,709.66        50,960.00            -                 เฉพาะเจาะจง KT Media Services 1,600,709.66         KT Media Services 50,960.00               เร่งด่วน PO2020100304 16-10-2020

3614 Card Reader เพื�อใชง้านหอ้ง Ingest 1,780.00               1,883.20              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
1,904.60                

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
1,883.20                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100305 20-10-2020

3615 หมึกพิมพเ์ครื�องปริ�น 27,720.00             29,660.40            4,620.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 29,660.40              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 29,660.40              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100306 20-10-2020

3616 ใชใ้นฝ่ายเลขานุการผูบ้ริหาร 3,055.00               3,268.85              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,268.85                บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,268.85                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100307 20-10-2020

3617
ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นกลุ่มเศรษฐกิจฯภูมิภาคกลาง
4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 4,000.00                นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 4,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100308 20-10-2020

3618

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการครั� ง

ที� 6/2563 จ.ราชบุรี

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100309 20-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3619

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 5/2563 จ.ฉะเชิงเทรา

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100310 20-10-2020

3620
จา้งผลิตและตดัต่อรายการเปิดบา้น 4 

ตอน
40,000.00             40,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 40,000.00              นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100311 20-10-2020

3621 ผลิตนามบตัร คุณมณนิตา  โกมลวาทิน 2,250.00               2,407.50              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
2,407.50                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
2,407.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100312 20-10-2020

3622

คาผลตรายการวทยดุจทลและรายการ

วิทยไุทยพีบีเอสสาํหรับเดก็และ

ครอบครัว ไตรมาส 4/2563 (เดือน 

พ ย  - ธ

342,000.00           342,000.22          342,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 342,000.22            บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 342,000.22            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100313 20-10-2020

3623
ค่าวสัดุสาํนกังาน กระดาษถ่ายเอกสาร

 A4 สาํนกัสร้างสรรคเ์นื�อหา
46,800.00             48,150.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 50,076.00              บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 48,150.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100314 20-10-2020

3624
จดัหา สายออฟติกไฟเบอร์และ

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
707,270.00           320,000.00          707,270.00     ประกาศเชิญชวน

บริษทั ใยตา วิศวกรรม แอนด์

 เทคโนโลย ีโซลูชั�น จาํกดั
710,000.01            

บริษทั ใยตา วิศวกรรม แอนด ์

เทคโนโลย ีโซลูชั�น จาํกดั
320,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100315 20-10-2020

3625 ค่าเครื�องเขียน วสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน 3,716.00               3,678.01              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
3,976.12                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
3,678.01                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100316 20-10-2020

3626 สาํหรับงานประชุม 5,000.00               2,033.00              5,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
4,194.40                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
2,033.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100317 20-10-2020

3627 อุปกรณ์สาํนกังาน 5,306.00               4,767.84              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
5,677.42                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
4,767.84                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100318 20-10-2020

3628
จดัหาอุปกรณ์สาํนกังาน สาํหรับใช้

ในสาํนกัวิศวกรรม
5,125.24               1,316.02              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
1,371.00                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
1,316.02                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100319 20-10-2020

3629 วสัดุสิ�นเปลือง 6,132.00               5,764.11              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
6,561.24                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
5,764.11                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100320 20-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3630
ค่าออกแบบและจดัทาํฉาก  รายการ 

วนัใหม่วาไรตี�  (เร่งด่วน)
37,000.00             37,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ยะรินทร์ 37,000.00              นายนิคม ยะรินทร์ 37,000.00               เร่งด่วน PO2020100321 19-10-2020

3631
ค่าเช่าอาคารสาํนกังานสาํหรับศูนย์

วิศวกรรมชุมพร
532,000.00           52,566.72            133,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัดิ�  ไกรนฤมล 52,566.72              นายกิตติศกัดิ�  ไกรนฤมล 52,566.72              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100322 20-10-2020

3632

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100323 02-10-2020

3633

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท 

จาํนวน 4 สถานี ประจาํเดือน กนัยายน

 2563

301,012.80           80,520.92            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 80,520.92              บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 80,520.92              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100324 20-10-2020

3634

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ ททบ สถานี

เสริมสาํรองสะพานแดง ประตาํเดือน 

กนัยายน 2563

5,232.00               1,399.56              -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,399.56                สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,399.56                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100325 20-10-2020

3635

จดัหา Acrobat Pro DC fro Teams 

ALL สาํหรับใชง้านสนง.ผอ.ส.ส.ท./

สน.สบห./สน.สวก.

105,930.00           105,769.50          105,930.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
105,930.00            

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
105,769.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100326 20-10-2020

3636

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ กปส. จาํนวน 15 สถานี 

ประจาํเดือน กนัยายน - ธนัวาคม 2563

8,045,296.00        2,152,116.68       -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
2,152,116.68         

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
2,152,116.68         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100327 20-10-2020

3637

ค่าการจดัทาํบริการคาํบรรยายแทน

เสียง CC (Closed Captions) ในละคร

เรื�อง บริษทับาํบดัหนี�

28,800.00             30,816.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 30,816.00              บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 30,816.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100328 09-10-2020

3638

ค่าใชบ้ริการผงัรายการอิเลก็ทรอนิกส์

 ของ ททบ ประจาํเดือน ตุลาคม - 

ธนัวาคม 2563 (ไตรมาส4)

120,000.00           32,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 32,100.00              สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 32,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100329 20-10-2020

3639

ค่าจดัทาํบริการคาํบรรยายแทนเสียง 

CC (Closed Captions)ในละครเรื�อง 

TEA BOX ชายชรากบัหมาบา้

28,800.00             30,816.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 30,816.00              บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 30,816.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100330 09-10-2020

3640

ค่าการจดัทาํบริการคาํบรรยายแทน

เสียง CC (Closed Captions) ในละคร

เรื�อง จอห์นนี�เดินเยี�ยงไก่

28,800.00             30,816.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 30,816.00              บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 30,816.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100331 09-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3641

คาใชบรการสงอานวยความสะดวก 

ของ บมจ.กสท เพื�อติดตั�งเครื�อง

กาํเนิดไฟฟ้า สถานีฯหล่มสัก จ.

เพชรบรณ์

57,600.00             15,408.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
15,408.00              

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
15,408.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100332 20-10-2020

3642

ค่าการจดัทาํบริการคาํบรรยายแทน

เสียง CC (Closed Captions) ในละคร

เรื�อง อวสานมนุษยเ์งินเดือน

28,800.00             30,816.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 30,816.00              บริษทั แบลค็ดอท จาํกดั 30,816.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100333 09-10-2020

3643
สาํหรับใชง้านสาํนกัเครือข่ายสื�อ

สาธารณะ
155,471.00           155,043.00          155,471.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 155,471.00            บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 155,043.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100334 20-10-2020

3644

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท 

จาํนวน 40 สถานี ประจาํเดือน 

กนัยายน 2563

601,250.28           160,834.45          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 160,834.45            บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 160,834.45            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100335 20-10-2020

3645
จดัหาตุ๊กตา CARE BARE (ลิขสิทธิ�

แท)้ สาํหรับกิจกรรมรายการ คิดสนุก
90,800.00             97,156.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลพาร์คส์ จาํกดั 97,156.00              บริษทั โกลพาร์คส์ จาํกดั 97,156.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100336 20-10-2020

3646

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100337 09-10-2020

3647

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100338 16-10-2020

3648

ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ ททบ จาํนวน 45 สถานี 

ประจาํเดือน กนัยายน - ธนัวาคม 2563

26,093,184.00      6,979,926.72       -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 6,979,926.72         สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 6,979,926.72         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100339 20-10-2020

3649
ค่าใชบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ของ ททบ สถานีปกโยะ๊  จ.ยะลา
650,624.00           174,041.92          -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 174,041.92            สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 174,041.92            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100340 20-10-2020

3650
ค่าผลิตรายการ บทเรียนราคาเพลง 

(Saeson 2)
2,232,000.00        186,000.00          2,232,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 2,232,000.06         บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 186,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100341 20-10-2020

3651 ของใชอุ้ปกรณ์สาํนกังาน 9,182.00               2,504.48              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
9,824.74                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
2,504.48                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100342 20-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3652 อุปกรณ์สาํนกังาน 6,170.00               4,662.56              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
6,601.90                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
4,662.56                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100343 20-10-2020

3653
ค่าผูจ้ดัทาํกราฟิก รายการ โรงเรียน

นานาช่าง
52,000.00             52,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายดนยั ป้อมศรี 52,000.00              นายดนยั ป้อมศรี 52,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100345 20-10-2020

3654
ค่าเจา้หนา้ที�ถ่ายทาํพร้อมอุปกรณ์ 

รายการ โรงเรียนนานาช่าง
260,000.00           80,000.00            260,000.00     เฉพาะเจาะจง นายณชันพ นากสุก 260,000.00            นายณชันพ นากสุก 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100346 20-10-2020

3655 ผลิตตะกร้า VIP 68,480.00             68,480.00            68,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 68,480.00              บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 68,480.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100347 21-10-2020

3656 การปรับปรุงบตัรพนกังาน 197,522.00           197,522.00          197,522.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดาตา้โปรดกัส์ ทอปปัง

 ฟอร์ม จาํกดั
197,522.00            

บริษทั ดาตา้โปรดกัส์ ทอปปัง

 ฟอร์ม จาํกดั
197,522.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100348 21-10-2020

3657
ค่าอุปกรณ์กลอ้งสโลว ์Thai PBS 

Youth Sepak Takraw Men Series 2020
260,000.00           260,000.05          260,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์บรอด

แคซท ์เซอร์วิส จาํกดั
260,000.05            

บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์บรอด

แคซท ์เซอร์วิส จาํกดั
260,000.05            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100349 14-10-2020

3658

ค่าอุปกรณ์พิเศษ/กลอ้งVDO/ถ่าย

ภาพนิ�งและตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ Sepak Takraw Men 2020

160,000.00           160,000.01          160,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
160,000.01            

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
160,000.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100350 14-10-2020

3659
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคง์านกราฟฟิก 

รายการ ท่าไมต้าย
240,000.00           180,000.00          240,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว มลัลิกา อคัรวิวฒันกลุ 240,000.00            นางสาว มลัลิกา อคัรวิวฒันกลุ 180,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100351 09-10-2020

3660

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที� 2 

การศึกษาและการเรียนรู้(3)จ.ศรีสะเกษ

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน ์ จนัโท 4,000.00                น.ส. ธิดารัตน ์ จนัโท 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100353 21-10-2020

3661
จา้งเหมาบริการ งานถ่ายทอดสด Live

 & Streaming
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100354 21-10-2020

3662
จา้งทีมผลิตรายการ The Camp ค่าย

หรรษา ตุลาคม - ธนัวาคม 2563
3,861,000.00        4,131,270.00       148,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 4,131,270.00         บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 4,131,270.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100355 14-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3663
จา้งทีมรายการ2องศา นวตัวิถีนอก

หอ้งเรียน ต.ค. 63
742,500.00           476,685.00          158,895.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 794,475.00            บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 476,685.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100356 20-10-2020

3664
ค่าซ่อม Moving Light Controller ยี�หอ้

 AVOLITES
63,400.00             67,838.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค อี ไลทติ์�ง ซิสเตม็ 

จาํกดั
67,838.00              

บริษทั เค อี ไลทติ์�ง ซิสเตม็ 

จาํกดั
67,838.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100357 21-10-2020

3665 ค่าซ่อม Moving Light Controller 31,400.00             33,598.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค อี ไลทติ์�ง ซิสเตม็ 

จาํกดั
33,598.00              

บริษทั เค อี ไลทติ์�ง ซิสเตม็ 

จาํกดั
33,598.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100358 21-10-2020

3666

ขออนุมติัค่าใชจ่้ายและการจดัการ

ฝึกอบรม หลกัสูตร Leadership 

Development Program for Managers

492,200.00           492,200.00          492,200.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แพคริม ลีดเดอร์ชิป 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
492,200.00            

บริษทั แพคริม ลีดเดอร์ชิป 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
492,200.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100359 21-10-2020

3667

โครงการ Thai PBS Big Sign ภาษา

มือใหญ่เตม็จอ เพื�อคนพิการทางการ

ไดย้นิ กบั 4 รายการของสถานี (ยนิดีที�ไ

123,938.10           36,722.40            123,938.10     เฉพาะเจาะจง
สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
123,938.10            

สมาคมคนหูหนวกแห่ง

ประเทศไทย
36,722.40              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100360 20-10-2020

3668
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ 

โรงเรียนนานาช่าง
169,000.00           39,000.00            169,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 169,000.00            นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 39,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100361 20-10-2020

3669

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที� 2 

การศึกษาและการเรียนรู้ (4) จ.กระบี�

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 4,000.00                นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100362 21-10-2020

3670

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเพื�อพฒันาคุณภาพรายการ 

ครั� งที� 4/2563 จ.เพชรบุรี

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100363 21-10-2020

3671
สื�อการเรียนรู้ Animation เรื�อง หลกั

สื�อสาธารณะ และวิสัยทศันอ์งคก์ร
94,695.00             3,000.00              94,695.00       เฉพาะเจาะจง นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 94,695.00              นายพงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ� 3,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100363 21-10-2020

3672
ค่าจ่สงทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็นกลุ่มเศรษฐกิจฯภาคใต้
4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 4,000.00                นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 4,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100364 21-10-2020

3673
ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการเช่า

ระบบสื�อสาร Iridium กรณีเร่งด่วน
24,300.00             26,001.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จาํกดั 26,001.00              บริษทั เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จาํกดั 26,001.00               เร่งด่วน PO2020100365 21-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3674

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

เพื�อพมันาคุณภาพรายการภาคใต ้ครั� ง

ที� 6 จ. ปัตตานี

3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 3,000.00                นาย เจริญพงศ ์ พรหมศร 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100366 21-10-2020

3675
ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการเช่า

ระบบสื�อสาร IsatPhone กรณีเร่งด่วน
43,250.00             46,277.50            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จาํกดั 46,277.50              บริษทั เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จาํกดั 46,277.50               เร่งด่วน PO2020100367 21-10-2020

3676
ฟรีแลนซ์ตาํแหน่ง Digital Content 

Creator (ALTV)
84,000.00             42,000.00            84,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัธาริณี ทองคาํฟู 84,000.00              นางสาวณฐัธาริณี ทองคาํฟู 42,000.00               เร่งด่วน PO2020100368 19-10-2020

3677

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็ที� 2 

การศึกษาและการเรียนรู้(5) กรุงเทพฯ

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 4,000.00                นางสาวเกณิกา พงษว์ิรัช 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100369 21-10-2020

3678
ค่าของที�ระลึกการพฒันาค่านิยม และ

วฒันธรรมองคก์ร
258,726.00           258,726.00          258,726.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 258,726.00            บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 258,726.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100370 21-10-2020

3679

คิดออม (บ.บิสทอลค์ คอร์ปอเรชั�น 

จก.) งาน WebsiteThaiPBSKids ไตร

มาส 4/2563

267,500.00           267,500.00          267,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั บิสทอลค์ คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั
267,500.00            

บริษทั บิสทอลค์ คอร์ปอเรชั�น

 จาํกดั
267,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100371 21-10-2020

3680
จา้งเหมาบริการ งานถ่ายทอดสด Live

 & Streaming
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100372 21-10-2020

3681 ปรับปรุงรถ OB2 เป็นรถพากย์ 268,000.00           283,550.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินวินซิเบิ�ล จาํกดั 286,760.00            บริษทั อินวินซิเบิ�ล จาํกดั 283,550.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100373 21-10-2020

3682 ผลิตและตดัต่อVTR Products 20,000.00             20,000.00            20,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 20,000.00              นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 20,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100374 21-10-2020

3683
สาํหรับจดัเกบ็ขอ้มูลภาพข่าว ของ

ศูนยข่์าว 3 ศูนย์
27,450.00             28,408.50            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
29,371.50              

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
28,408.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100375 21-10-2020

3684
จดัจา้งพฒันาระบบประเมินความพึง

พอใจของหน่วยงานภายใน ส.ส.ท.
95,000.00             95,000.00            95,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย มงคล รัตนพลวชิรวดี 95,000.00              นาย มงคล รัตนพลวชิรวดี 95,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100376 22-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3685
จดัจา้งปรับปรุงอาคารและสถานที� 

สถานีส่งสัญญาณยะลา
1,600,000.00        389,000.00          389,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนภดล ปรีชาโชติ 400,000.00            นายนภดล ปรีชาโชติ 389,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100377 22-10-2020

3686
เวทีสมชัชาเพื�อนสื�อสาธารณะ

ระดบัชาติ
50,000.00             50,000.00            50,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย ศุภชยั  ภูมิรัตนไพศาล 50,000.00              นาย ศุภชยั  ภูมิรัตนไพศาล 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100378 22-10-2020

3687 ค่าผูด้าํเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง 77,000.00             33,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 77,000.00              หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 33,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100379 15-10-2020

3688

เพื�อประชาสัมพนัธ์การปรับเปลี�ยน

คลื�นความถี�ยา่น 700 MHz ในพื�นที�

ภาคอีสาน

46,728.97             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออลล ์พีอาร์ จาํกดั 50,000.00              บริษทั ออลล ์พีอาร์ จาํกดั 50,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100380 22-10-2020

3689 ค่าผูด้าํเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง 66,000.00             66,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 66,000.00              คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 66,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100381 15-10-2020

3690 ป้ายบอร์ดงานประชาสัมพนัธ์ 17,976.00             17,976.00            17,976.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเอส ดีไซน์ 17,976.00              ร้าน พีเอส ดีไซน์ 17,976.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100382 22-10-2020

3691
ค่าเจา้หนา้ที�ถ่ายทาํพร้อมอุปกรณ์ 

รายการ โรงเรียนนานาช่าง
260,000.00           180,000.00          260,000.00     เฉพาะเจาะจง นายณชันพ นากสุก 260,000.00            นายณชันพ นากสุก 180,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100383 15-10-2020

3692
ค่าจดัหาเสื�อผา้และเครื�องประดบั 

รายการ โรงเรียนนานาช่าง
13,000.00             9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง อมรศกัดิ�  รัศมีชยัศิลป์ 13,000.00              อมรศกัดิ�  รัศมีชยัศิลป์ 9,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100384 15-10-2020

3693 Media Disruption 3,000.00               3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริรัตน ์คงสิริพิพฒัน์ 3,000.00                น.ส. ศิริรัตน ์คงสิริพิพฒัน์ 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100385 22-10-2020

3694
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ 

โรงเรียนนานาช่าง
32,500.00             22,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมทว้ม 32,500.00              นายมารุต เนียมทว้ม 22,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100386 15-10-2020

3695 Media Disruption 3,000.00               3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง อินทิรา    วิทยสมบูรณ์ 3,000.00                อินทิรา    วิทยสมบูรณ์ 3,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100388 22-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3696

◌จีดัหาค่าลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ระบบ

รักษาความปลอดภยัฐานขอ้มูลและ

เครือข่ายไร้สาย

2,700,000.00        2,559,975.00       2,700,000.00  ประกาศเชิญชวน
บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
2,700,000.00         

บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
2,559,975.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100389 26-10-2020

3697
จดัหา Battery for Elite X2 1012 G1 

สาํหรับใชง้านส่วนงานเลขาฯ กนย.
4,500.00               4,815.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
4,815.00                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
4,815.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100390 26-10-2020

3698
ค่าลงเสียงบรรยาย ภาษาองักฤษ 

รายการ  Pride of Thailand
46,729.00             50,000.03            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 50,000.03              บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 50,000.03              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100391 26-10-2020

3699
ค่าผลิตรายการ ฉงน ฉงาย สองควาย

ช่างสงสัย ไตรมาส 4/2563
3,000,000.00        3,000,000.20       3,000,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ผองผล จาํกดั 3,000,000.20         บริษทั ผองผล จาํกดั 3,000,000.20         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100392 14-10-2020

3700
ค่าซ่อม LIVE Slow Motion Control 

Panel
813,200.00           813,200.00          813,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วี มีเดีย เอ จาํกดั 813,200.00            บริษทั วี มีเดีย เอ จาํกดั 813,200.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100393 26-10-2020

3701

ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(แผน่รองเมา้ท,์ 

กระเป๋าผา้ Canvas)

124,655.00           124,655.00          124,655.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ตี�  

จาํกดั
124,655.00            

บริษทั อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ตี�  

จาํกดั
124,655.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100394 26-10-2020

3702
ค่าผูผ้ลิต ติดตั�งและรื�อถอนฉาก 

รายการ The Happening
350,000.00           350,000.00          350,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แมสอพั จาํกดั 350,000.00            บริษทั แมสอพั จาํกดั 350,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100395 26-10-2020

3703
จดัหาหนงัสือความรู้สาํหรับเดก็ 

รายการทา้ใหอ้่าน ไตรมาส 4/2563
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นานมีบุ๊คส์ จาํกดั 100,000.00            บริษทั นานมีบุ๊คส์ จาํกดั 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100396 26-10-2020

3704

เพื�อนกนัฉนักบัลูก (น.ส.ปิยะฉตัร 

กรุณานนท)์ ไตรมาส 4/2563 งาน 

Website Thai PBS Kids

180,000.00           180,000.00          180,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 180,000.00            น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 180,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100397 26-10-2020

3705
ผูจ้ดัทาํเนื�อหาและภาพประกอบนิทาน

 ตาตา้ตีตี�โตโต ้(นายธนะชยั สุนทรเวช)
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธนะชยั สุนทรเวช 50,000.00              นาย ธนะชยั สุนทรเวช 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100398 19-10-2020

3706
เพื�อใชด้าํเนินงานในฝ่ายสื�อสาร

การตลาดเพื�อสังคม
1,500.00               1,605.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
1,605.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
1,605.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100400 27-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3707
ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(สายชาร์จ)
63,000.00             65,805.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
67,410.00              

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
65,805.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100401 27-10-2020

3708 ตุ๊กตามาสคอตที�ระลึก 144,450.00           144,450.00          144,450.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วีนีย ์แอนด ์บราเธอร์ 

จาํกดั
144,450.00            

บริษทั วีนีย ์แอนด ์บราเธอร์ 

จาํกดั
144,450.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100402 27-10-2020

3709 กระเป่าผา้แคนวาส 124,655.00           119,840.00          124,655.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัสวิตไทย กรุ๊ป จาํกดั 119,840.00            บริษทัสวิตไทย กรุ๊ป จาํกดั 119,840.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100403 27-10-2020

3710 ซ่อมรถOB ทะเบียน 50-2258 15,134.08             11,641.07            15,134.08       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 

จาํกดั
15,134.08              

บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 

จาํกดั
11,641.07              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100405 27-10-2020

3711
จดัจา้งโครงการพฒันาระบบ 

(Feedback & Monitoring 2)
2,500,000.00        2,399,999.99       2,500,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บณัฑิต เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,500,000.00         บริษทั บณัฑิต เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,399,999.99         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100406 27-10-2020

3712 ThaiPBS Forum 60,000.00             58,850.00            60,000.00       เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 58,850.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 58,850.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100408 28-10-2020

3713 จดัหา Notebook ทดแทน 223,095.00           219,885.00          223,095.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
223,095.00            

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
219,885.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100409 28-10-2020

3714
ค่าเช่า Printer Ricoh จาํนวน 14 เครื�อง 

เพื�อประกอบการเบิกจ่าย ปีที�2/3
1,330,395.36        50,640.64            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
1,423,523.04         

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
50,640.64              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100411 28-10-2020

3715
ค่าจดัทาํของที�ระลึก รายการ วนัใหม่

วาไรตี�
93,420.00             99,959.40            -                 เฉพาะเจาะจง บจ.ประยกุต ์สปอร์ต ซพัพลาย 99,959.40              บจ.ประยกุต ์สปอร์ต ซพัพลาย 99,959.40               เร่งด่วน PO2020100412 26-10-2020

3716

ค่าผูค้วบคุมและพฒันา ดา้นกฎหมาย 

ซีรีส์โทรทศันแ์นว Court Story และ 

Investigative

80,000.00             80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา  อรุณธารี 80,000.00              นายสัตยา  อรุณธารี 80,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100413 19-10-2020

3717 ค่าตรวจบท CC ภาษาองักฤษ 60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณ วีรวิชญ ์ พรทรงไพบูลย์ 60,000.00              คุณ วีรวิชญ ์ พรทรงไพบูลย์ 60,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100417 28-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3718 ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี� 120,000.00           96,000.00            120,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 120,000.00            น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 96,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100418 27-10-2020

3719

ค่าของที�ระลึก หมวกเดินป่ามีสายรัด

คาง สีเขียวขี�มา้พร้อมปักโลโก ้

รายการสารคดีโรคอุบติัใหม่

24,000.00             25,680.00            -                 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วน ที.เอส.การปัก 25,680.00              หา้งหุน้ส่วน ที.เอส.การปัก 25,680.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100419 28-10-2020

3720 ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี� 72,000.00             72,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางภคันนัท ์ธนาศรม 72,000.00              นางภคันนัท ์ธนาศรม 72,000.00               เร่งด่วน PO2020100420 27-10-2020

3721
ค่าเจา้หนา้ที�วางแผนและดูแลกองถ่าย 

รายการ โรงเรียนนานาช่าง
58,500.00             40,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพิชญา สุขเกษม 58,500.00              นางสาวปพิชญา สุขเกษม 40,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100421 15-10-2020

3722
ค่าผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์รายการ 

โรงเรียนนานาช่าง
260,000.00           180,000.00          260,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ชญัญพชัร์ ชิงชาญ 260,000.00            นางสาว ชญัญพชัร์ ชิงชาญ 180,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100422 15-10-2020

3723
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคแ์ละจดัทาํ

ขอ้มูล รายการ โรงเรียนนานาช่าง
91,000.00             63,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล เส้นทอง 91,000.00              นายอรรถพล เส้นทอง 63,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100423 15-10-2020

3724
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์

รายการ โรงเรียนนานาช่าง
195,000.00           135,000.00          195,000.00     เฉพาะเจาะจง นางวชัรินทร์ คนัทะชา 195,000.00            นางวชัรินทร์ คนัทะชา 135,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100424 15-10-2020

3725 จดัจา้งนกัเขียน(เฉพาะกิจ) 125,000.00           125,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 125,000.00            น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 125,000.00             เร่งด่วน PO2020100425 22-10-2020

3726

ขออนุมตจดจางงานกนนารวหลงคา

ดา้นบน SKY LIGHT ดา้นหนา้อาคาร

 D และหลงัคากระจกบนัไดทางขึ�น 

อาคาร

299,600.00           284,620.00          299,600.00     เฉพาะเจาะจง นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 299,600.00            นาง ทิพยว์นั จรัญเธียรสิน 284,620.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100426 28-10-2020

3727 ผลิตกระเป๋าเกบ็อุปกรณ์ 304,950.00           240,750.00          304,950.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 240,750.00            บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 240,750.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100427 28-10-2020

3728

หนงสอขอบงคบและแนวปฏบตวา

ดว้ยจริยธรรม ส.ส.ท. และหนงัสือ 

Thai PBS WAY #2 เรื�อง จริยธรรม

สื�อคอ

262,150.00           262,150.00          262,150.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซคัเซส พบัลิเคชั�น 

จาํกดั
262,150.00            บริษทั ซคัเซส พบัลิเคชั�น จาํกดั 262,150.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100428 28-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3729
ค่าผลิตรายการ A Life on the Road  

(ไตรมาส 4/63)
267,500.00           267,500.00          267,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุวนยั  เจศรีชยั 267,500.00            นายสุวนยั  เจศรีชยั 267,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100430 20-10-2020

3730 เพื�อทาํประกนัภยัทรัพยสิ์น ส.ส.ท. 626,291,332.59    798,243.54          ########### เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)
798,243.54            

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)
798,243.54            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100432 29-10-2020

3731 จดัจา้งซ่อมอุปกรณ์ Encoder-Head End 1,557,920.00        380,000.00          389,480.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทร์เนอร์ยี� อินสทรู

เมน้ท ์จาํกดั
389,480.00            

บริษทั ไทร์เนอร์ยี� อินสทรู

เมน้ท ์จาํกดั
380,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100433 29-10-2020

3732

โครงการปรับปรุงและเพิ�มรูปแบบ

การแสดงผลระบบการชมสดและชม

ยอ้นหลงับนเวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส

1,284,000.00        1,250,000.00       1,284,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
1,284,000.00         

บริษทั อินโนเวทีฟ เอก็ซ์ตรี

มิสต ์จาํกดั
1,250,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100434 29-10-2020

3733 ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน เครื�องปริ�นเตอร์ 14,953.28             15,194.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
16,000.01              

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
15,194.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100435 29-10-2020

3734

เพื�อจดัจา้งทีมขบวน Troop 

ประชาสัมพนัธ์ในงานถ่ายทอดสดศึก

เรือยาวชิงจา้วสายนํ�า

78,000.00             78,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิชยั วิสุทธากลุ 78,000.00              นาย วุฒิชยั วิสุทธากลุ 78,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100436 29-10-2020

3735

จดัหาบริการบาํรุงรักษาระบบ

ฐานขอ้มูล ThaiPBS Operation 

Dashboard

650,000.00           645,000.00          650,000.00     เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ
650,000.00            

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ
645,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100437 29-10-2020

3736

ขออนุมติัจดัซื�อ BATTERY และ

SMOKE DETECTOR ของระบบ 

PRE-ACTION

10,700.00             10,700.00            10,700.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั หาญ เอน็จิเนียริ�ง 

โซลูชั�นส์ จาํกดั (มหาชน)
10,700.00              

บริษทั หาญ เอน็จิเนียริ�ง 

โซลูชั�นส์ จาํกดั (มหาชน)
10,700.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100438 29-10-2020

3737
จดัทาํ ซุ่มถวายพระพร วนัคลา้ยวนั

สวรรคต ของรัชการที� 9
21,400.00             21,400.00            21,400.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ช เอก ศิ

ริวรรณ
21,400.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ช เอก ศิ

ริวรรณ
21,400.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100439 29-10-2020

3738
ขออนุมติัจดัซื�อเกา้อี�ผูบ้ริหาร อาคาร A

 ชั�นที� 4
15,298.86             15,298.86            15,298.86       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ร้อกเวิธ จาํกดั 

(มหาชน)
15,298.86              บริษทั ร้อกเวิธ จาํกดั (มหาชน) 15,298.86              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100440 29-10-2020

3739 ค่าผลิตรายการ The Speech Season 2 3,150,000.00        3,150,000.06       3,150,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มี มอร์ จาํกดั 3,150,000.06         บริษทั มี มอร์ จาํกดั 3,150,000.06         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100441 29-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3740

จดัทาํสติ�กเกอร์สูญญากาศติดรถ 

(Happy Bird Baby in Car) เพื�อใชใ้น

กิจกรรม Website ThaiPBS Kids

60,000.00             59,706.00            -                 เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 64,200.00              ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 59,706.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100442 30-10-2020

3741
ค่าผูจ้ดัทาํกราฟฟิกคอมพิวเตอร์  

รายการ New GLOBAL
200,000.00           200,000.01          200,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 200,000.01            บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 200,000.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100443 30-10-2020

3742
ค่าผลิตของที�ระลึก รายการ  Cool 

CRU จารยเ์จ๋ง
29,960.00             32,057.20            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 32,057.20              บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 32,057.20              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100444 30-10-2020

3743
ผูรั้บจา้งควบคุมการผลิตรายการ สุด

ปังพลงัเดก็ ALTV
91,000.00             91,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายประสาน อิงคนนัท์ 91,000.00              นายประสาน อิงคนนัท์ 91,000.00               เร่งด่วน PO2020100445 26-10-2020

3744
ค่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ที� ถายทาํ

รายการ โฮมสคูล
126,000.00           126,000.00          126,000.00     เฉพาะเจาะจง ภาวินท ์กิจโอสถ 126,000.00            ภาวินท ์กิจโอสถ 126,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100446 30-10-2020

3745
งานเช่าชุด ซุ่มถวายพระพร วนัคลา้ย

วนัสวรรคต ของรัชการที� 9
27,285.00             27,285.00            27,285.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 319 

วิศวกรรม
27,285.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 319 

วิศวกรรม
27,285.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100451 30-10-2020

3746
ค่าจดักิจกรรม วนัครอบครัวเดียวกนั

วนัพ่อ
450,000.00           450,000.00          450,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั
450,000.00            

บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั
450,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100452 30-10-2020

3747
ผูจ้ดัทาํคลงัความรู้ (MASH UP) (นาย

อรรถพล อนนัตวรสกลุ)
300,000.00           300,000.00          300,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย อรรถพล อนนัตวรสกลุ 300,000.00            นาย อรรถพล อนนัตวรสกลุ 300,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100453 29-10-2020

3748

จดัหาตุ๊กตา ตาตา้ ตีตี�  โตโต ้สาํหรับ

กิจกรรมรายการ ตาตา้ตีตี�โตโต ้ไดโน

มหศัจรรย์

248,775.00           248,775.00          248,775.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 248,775.00            บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 248,775.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100454 29-10-2020

3749
จดัทาํ ซุ่มถวายพระพร วนัคลา้ยวนั

สวรรคต ของรัชการที� 9
10,000.00             10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 10,000.00              นายประสิทธิชยั ศรีวิชยั 10,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100455 30-10-2020

3750 ขออนุมติัจดัซื�อมอเตอร์คอลยเ์ยน็ 10,486.00             10,486.00            10,486.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
10,486.00              

บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
10,486.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100456 30-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3751
ค่าออกแบบสมุดระบายสี สาํหรับใช้

งานวนัเดก็
8,000.00               8,560.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 8,560.00                บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 8,560.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100457 30-10-2020

3752
ค่าตตัต่ดพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ ท่า

ไมต้าย
240,000.00           40,000.00            240,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย พิริยะ อุย้ไพบูลยส์วสัดิ� 240,000.00            นาย พิริยะ อุย้ไพบูลยส์วสัดิ� 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100458 29-10-2020

3753
จดัจา้งซ่อมอุปกรณ์ป้องกนัไฟ

กระโชก ส.นครราชสีมา
17,976.00             4,494.00              4,494.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สตาบิล จาํกดั 4,494.00                บริษทั สตาบิล จาํกดั 4,494.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100459 30-10-2020

3754

จดหาอะไหล และอุปกรณสวนควบ 

สาํหรับซ่อมบาํรุงเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

สถานีลูกข่าย ศูนยว์ิศวกรรมอุบล

ราชธาน

76,740.40             19,185.10            19,185.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 19,185.10              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 19,185.10              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100460 30-10-2020

3755

คาผลตรายการวทยดุจทลและรายการ

วิทยไุทยพีบีเอสสาํหรับเดก็และ

ครอบครัว ไตรมาส 4/2563 (เดือน 

ต ค )

172,000.00           172,000.11          172,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 172,000.11            บริษทั ทาํมาปัน จาํกดั 172,000.11             เร่งด่วน PO2020100461 30-10-2020

3756

ผูด้าํเนินรายการ นิทานก่อนนอน (นาย

เรืองศกัดิ�  ปินประทีป) งาน 

WebsiteThaiPBSKids ไตรมาส 4/2563

300,000.00           300,000.00          300,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย เรืองศกัดิ�  ปิ� นประทีป 300,000.00            นาย เรืองศกัดิ�  ปิ� นประทีป 300,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100462 29-10-2020

3757
ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการเช่าไฟพร้อม

เจา้หนา้ที� รายการสารพนัลั�นทุ่ง
278,200.00           278,200.00          278,200.00     เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 278,200.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 278,200.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100463 30-10-2020

3758
ค่าหอ้งตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ

 New GLOBAL
150,000.00           150,000.00          150,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย อิสระพงศ ์ปะนาโส 150,000.00            นาย อิสระพงศ ์ปะนาโส 150,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100464 30-10-2020

3759
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ ท่าไมต้าย
480,000.00           80,000.00            480,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ธนวฒัน ์จุลละเกศ 480,000.00            นาย ธนวฒัน ์จุลละเกศ 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100465 29-10-2020

3760
ค่าผูเ้ขียนบท รายการ โรงเรียนนานา

ช่าง
130,000.00           90,000.00            130,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพนัธ์ศกัดิ�  ลิ�มประเสริฐ 130,000.00            นายพนัธ์ศกัดิ�  ลิ�มประเสริฐ 90,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100467 15-10-2020

3761
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        102,300.00          5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 5,660,800.00         คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100468 31-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3762
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        102,300.00          5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 5,660,800.00         คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100469 31-10-2020

3763
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        34,000.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 5,660,800.00         นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 34,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100470 31-10-2020

3764
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        62,850.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 5,660,800.00         ฐาปนี คงบุตร 62,850.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100471 31-10-2020

3765
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 5,660,800.00         ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100472 31-10-2020

3766
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        16,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 5,660,800.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 16,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100473 31-10-2020

3767
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        89,100.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,660,800.00         ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 89,100.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100474 31-10-2020

3768
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        56,950.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 5,660,800.00         คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 56,950.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100475 31-10-2020

3769 ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี� 176,000.00           176,000.00          176,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 176,000.00            คุณอธิวฒัน ์ธีรนิธิศนนัท์ 176,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100476 28-10-2020

3770 ค่าจดัทาํบริการเสียงบรรยายภาพ (AD) 865,800.00           865,800.00          865,800.00     เฉพาะเจาะจง นายธนนท ์ประดิษฐท์รัพย์ 865,800.00            นายธนนท ์ประดิษฐท์รัพย์ 865,800.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100477 20-10-2020

3771
ค่าบริการขอ้มูลข่าวสารและภาพวีดีโอ

 Thompson Reuter (ปี 2563-2565)
7,673,992.92        1,798,853.70       7,673,992.92  เฉพาะเจาะจง

บริษทั ธอมสัน รอยเตอร์ 

คอร์ปอเรชั�น เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย)จาํกดั

7,673,992.92         

บริษทั ธอมสัน รอยเตอร์ คอร์

ปอเรชั�น เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย)จาํกดั

1,798,853.70         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100478 19-10-2020

3772
ค่าจา้งผลิตฉากรายการ World to night

 และรายการทนัโลก
87,000.00             85,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ยะรินทร์ 87,000.00              นายนิคม ยะรินทร์ 85,000.00               เร่งด่วน PO2020100479 30-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3773
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคง์านกราฟฟิก 

รายการ ท่าไมต้าย
240,000.00           60,000.00            240,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว มลัลิกา อคัรวิวฒันกลุ 240,000.00            นางสาว มลัลิกา อคัรวิวฒันกลุ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100480 31-10-2020

3774
ค่าผูก้าํกบัและเขียนบท รายการ ท่าไม้

ตาย
360,000.00           90,000.00            360,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย พงศพ์นัธ์ หรรษาพนัธ์ 360,000.00            นาย พงศพ์นัธ์ หรรษาพนัธ์ 90,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100481 31-10-2020

3775
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคแ์ละจดัทาํ

ขอ้มูล รายการ ท่าไมต้าย
240,000.00           60,000.00            240,000.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาว อมรรัตน ์บาํรุงวงศ์

สิริ
240,000.00            นางสาว อมรรัตน ์บาํรุงวงศสิ์ริ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100482 31-10-2020

3776
ค่าเจา้หนา้ที�วางแผนและดูแลกองถ่าย 

รายการ โรงเรียนนานาช่าง
58,500.00             9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพิชญา สุขเกษม 58,500.00              นางสาวปพิชญา สุขเกษม 9,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100483 31-10-2020

3777
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรค ์รายการ 

โฮมสคูล
210,000.00           80,000.00            210,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว พิรดา จุรารักษพ์งศ์ 210,000.00            นางสาว พิรดา จุรารักษพ์งศ์ 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100484 31-10-2020

3778 ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการ โฮมสคูล 105,000.00           40,000.00            105,000.00     เฉพาะเจาะจง นางบุษกร บา้นใหม่ 105,000.00            นางบุษกร บา้นใหม่ 40,000.00               เร่งด่วน PO2020100485 31-10-2020

3779 ค่าผูก้าํกบัรายการ  โฮมสคูล 315,000.00           45,000.00            315,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณพีระพงษ ์ศรีสวสัดิ� 315,000.00            คุณพีระพงษ ์ศรีสวสัดิ� 45,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100486 31-10-2020

3780
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรค ์รายการ 

โฮมสคูล
210,000.00           30,000.00            210,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว พิรดา จุรารักษพ์งศ์ 210,000.00            นางสาว พิรดา จุรารักษพ์งศ์ 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100487 31-10-2020

3781
ค่าเจา้หนา้ที�จดัหาอุปกรณ์ประกอบ

ฉาก รายการ โฮมสคูล
52,500.00             7,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง

นาย กลางชลธยาน ์ พ่อคา้

ชา้งวริศ
52,500.00              

นาย กลางชลธยาน ์ พ่อคา้

ชา้งวริศ
7,500.00                 เร่งด่วน PO2020100488 31-10-2020

3782 ค่าผูจ้ดัหานกัแสดง รายการ โฮมสคูล 420,000.00           60,000.00            420,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สมบติั วงศทิ์พย์ 420,000.00            นาย สมบติั วงศทิ์พย์ 60,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100489 31-10-2020

3783 ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการ โฮมสคูล 105,000.00           15,000.00            105,000.00     เฉพาะเจาะจง นางบุษกร บา้นใหม่ 105,000.00            นางบุษกร บา้นใหม่ 15,000.00               เร่งด่วน PO2020100490 31-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3784
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           4,800.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 316,800.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020100491 31-10-2020

3785 ค่าผูก้าํกบัรายการ  โฮมสคูล 315,000.00           120,000.00          315,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณพีระพงษ ์ศรีสวสัดิ� 315,000.00            คุณพีระพงษ ์ศรีสวสัดิ� 120,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100492 31-10-2020

3786
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           9,600.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 316,800.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 9,600.00                 เร่งด่วน PO2020100493 31-10-2020

3787
ค่าเจา้หนา้ที�จดัหาอุปกรณ์ประกอบ

ฉาก รายการ โฮมสคูล
52,500.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นาย กลางชลธยาน ์ พ่อคา้

ชา้งวริศ
52,500.00              

นาย กลางชลธยาน ์ พ่อคา้

ชา้งวริศ
20,000.00               เร่งด่วน PO2020100494 31-10-2020

3788 ค่าผูจ้ดัหานกัแสดง รายการ โฮมสคูล 420,000.00           160,000.00          420,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สมบติั วงศทิ์พย์ 420,000.00            นาย สมบติั วงศทิ์พย์ 160,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100495 31-10-2020

3789
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           7,200.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 316,800.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 7,200.00                 เร่งด่วน PO2020100496 31-10-2020

3790
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           6,000.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 316,800.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020100497 31-10-2020

3791
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           6,000.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 316,800.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020100498 31-10-2020

3792
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           6,000.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
316,800.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
6,000.00                 เร่งด่วน PO2020100499 31-10-2020

3793
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           4,800.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 316,800.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020100500 31-10-2020

3794
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           2,400.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 316,800.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,400.00                 เร่งด่วน PO2020100501 31-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3795
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           2,400.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 316,800.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 2,400.00                 เร่งด่วน PO2020100502 31-10-2020

3796
ค่าผูเ้ขียนบท รายการ โรงเรียนนานา

ช่าง
130,000.00           20,000.00            130,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพนัธ์ศกัดิ�  ลิ�มประเสริฐ 130,000.00            นายพนัธ์ศกัดิ�  ลิ�มประเสริฐ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100503 31-10-2020

3797
ค่าเจา้หนา้ที�วางแผนและดูแลกองถ่าย 

รายการ โรงเรียนนานาช่าง
58,500.00             9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพิชญา สุขเกษม 58,500.00              นางสาวปพิชญา สุขเกษม 9,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100504 31-10-2020

3798
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ 

โรงเรียนนานาช่าง
32,500.00             5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมทว้ม 32,500.00              นายมารุต เนียมทว้ม 5,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100505 31-10-2020

3799
ค่าจดัหาเสื�อผา้และเครื�องประดบั 

รายการ โรงเรียนนานาช่าง
13,000.00             2,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง อมรศกัดิ�  รัศมีชยัศิลป์ 13,000.00              อมรศกัดิ�  รัศมีชยัศิลป์ 2,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100506 31-10-2020

3800 ค่าผูด้าํเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง 77,000.00             22,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 77,000.00              หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 22,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100507 31-10-2020

3801
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์

รายการ โรงเรียนนานาช่าง
195,000.00           30,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง นางวชัรินทร์ คนัทะชา 195,000.00            นางวชัรินทร์ คนัทะชา 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100508 31-10-2020

3802
ค่าผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์รายการ 

โรงเรียนนานาช่าง
260,000.00           40,000.00            260,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ชญัญพชัร์ ชิงชาญ 260,000.00            นางสาว ชญัญพชัร์ ชิงชาญ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100509 31-10-2020

3803
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคแ์ละจดัทาํ

ขอ้มูล รายการ โรงเรียนนานาช่าง
91,000.00             14,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล เส้นทอง 91,000.00              นายอรรถพล เส้นทอง 14,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100510 31-10-2020

3804
ค่าผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์รายการ 

โรงเรียนนานาช่าง
260,000.00           40,000.00            260,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ชญัญพชัร์ ชิงชาญ 260,000.00            นางสาว ชญัญพชัร์ ชิงชาญ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100511 31-10-2020

3805
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบัและสร้างสรรค ์

รายการ โรงเรียนนานาช่าง
195,000.00           30,000.00            195,000.00     เฉพาะเจาะจง นางวชัรินทร์ คนัทะชา 195,000.00            นางวชัรินทร์ คนัทะชา 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100512 31-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3806 ค่าผูด้าํเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง 77,000.00             22,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 77,000.00              หสัสยา อิสริยะเสรีกลุ 22,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100513 31-10-2020

3807
ค่าผูเ้ขียนบท รายการ โรงเรียนนานา

ช่าง
130,000.00           20,000.00            130,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพนัธ์ศกัดิ�  ลิ�มประเสริฐ 130,000.00            นายพนัธ์ศกัดิ�  ลิ�มประเสริฐ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100514 31-10-2020

3808
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคแ์ละจดัทาํ

ขอ้มูล รายการ โรงเรียนนานาช่าง
91,000.00             14,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล เส้นทอง 91,000.00              นายอรรถพล เส้นทอง 14,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100515 31-10-2020

3809
ค่าจดัหาเสื�อผา้และเครื�องประดบั 

รายการ โรงเรียนนานาช่าง
13,000.00             2,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง อมรศกัดิ�  รัศมีชยัศิลป์ 13,000.00              อมรศกัดิ�  รัศมีชยัศิลป์ 2,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100516 31-10-2020

3810
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ 

โรงเรียนนานาช่าง
32,500.00             5,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมทว้ม 32,500.00              นายมารุต เนียมทว้ม 5,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100517 31-10-2020

3811
ค่าผูจ้ดัหาเสื�อผา้และเครื�องประดบั 

รายการ คนสู้โรค
90,000.00             31,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 90,000.00              นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 31,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100518 31-10-2020

3812

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100519 23-10-2020

3813

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100520 30-10-2020

3814
จา้งทีมรายการ2องศา นวตัวิถีนอก

หอ้งเรียน ต.ค. 63
742,500.00           317,790.00          158,895.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 794,475.00            บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 317,790.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100523 31-10-2020

3815
ค่าผูจ้ดัหาศิลปิน จดักิจกรรม ALTV 

เปิดพื�นที� วนัเดก็แห่งชาติ 64
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 100,000.00            บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100526 26-10-2020

3816 ค่าลิขสิทธิ�  ภาพยนตร์สารคดี 1,000,000.00        1,000,000.00       1,000,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มูฟวี�ส์ แมท็เทอร์ จาํกดั 1,000,000.00         บริษทั มูฟวี�ส์ แมท็เทอร์ จาํกดั 1,000,000.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100527 20-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3817

ผดูาเนนรายการวทยไุทยพบเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ประจาํ

ไตรมาส 4/2563  เพลงดนตรีวิถี

อาเซียน

12,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อานนัท ์นาคคง 12,000.00              นาย อานนัท ์นาคคง 12,000.00               เร่งด่วน PO2020100528 15-10-2020

3818
ค่าผูด้าํเนินรายการ Thai PBS Girls 

Volleyball Super Series 2020
60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสุวฒัน ์  กลิ�นเกษร 60,000.00              นายสุวฒัน ์  กลิ�นเกษร 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100529 30-10-2020

3819 คนเขียนบทความลงเวบ็ไซต1์ 6,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เสรี  ศุภราทิตย์ 6,000.00                นาย เสรี  ศุภราทิตย์ 3,000.00                 เร่งด่วน PO2020100530 22-10-2020

3820
ค่าผูด้าํเนินรายการ Thai PBS Girls 

Volleyball Super Series 2020
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 50,000.00              น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100531 30-10-2020

3821

ค่าเปเปอร์ชูทพร้อมเจา้หนา้ที� (พิธีปิด)

 รายการ Thai PBS Girls Volleyball 

Super Series 2020

9,345.79               10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 10,000.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 10,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100532 30-10-2020

3822
ค่าชุดกีฬาและโคช้ รายการ Thai PBS

 Girls Volleyball Super Series 2020
46,318.20             49,560.48            -                 เฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชน 

HAND-IN-HAND RUSO
49,560.48              

วิสาหกิจชุมชน 

HAND-IN-HAND RUSO
49,560.48              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100533 30-10-2020

3823

ค่าเหรียญรางวลั/ถว้ยรางวลั รายการ 

Thai PBS Girls Volleyball Super 

Series 2020

9,845.00               10,534.15            -                 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รางวลั

เหรียญทอง
10,534.15              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รางวลั

เหรียญทอง
10,534.15              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100534 30-10-2020

3824

ค่าผูจ้ดัทาํของที�ระลึก รายการ Thai 

PBS Girls Volleyball Super Series 

2020

29,900.00             29,900.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล มะหะหมดั 29,900.00              นายไพศาล มะหะหมดั 29,900.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100535 30-10-2020

3825

ค่าป้ายเงินรางวลั/เกียรติบตัร/สติก

เกอร์/ไวนิล Thai PBS Girls 

Volleyball Super Series 2020

8,789.00               9,404.23              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพลท คอร์เนอร์ จาํกดั 9,404.23                บริษทั เพลท คอร์เนอร์ จาํกดั 9,404.23                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100536 30-10-2020

3826
จา้งเหมาบริการ งานถ่ายทอดสด Live

 & Streaming
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100537 29-10-2020

3827 ผูเ้ขียนบทความลงเวบ็ไซต ์8 2,000.00               2,000.00              2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายรัตนวฒัน ์ไชยรัตน์ 2,000.00                นายรัตนวฒัน ์ไชยรัตน์ 2,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100538 22-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3828 คนเขียนบทความลงเวบ็ไซต ์4 2,000.00               2,000.00              2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไมตรี จงไกรจกัร์ 2,000.00                นายไมตรี จงไกรจกัร์ 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020100539 22-10-2020

3829 คนเขียนบทความลงเวบ็ไซต2์ 2,000.00               2,000.00              2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประเชิญ คนเทศ 2,000.00                นายประเชิญ คนเทศ 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020100540 22-10-2020

3830

ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ Thai

 PBS Girls Volleyball Super Series 

2020

120,000.00           120,000.00          120,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนพิชญ ์คาํศรี 120,000.00            นายธนพิชญ ์คาํศรี 120,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100541 30-10-2020

3831 ค่าจา้งช่างแต่งหนา้ทาํผม 27,000.00             27,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย นิคม วาระดี 27,000.00              นาย นิคม วาระดี 27,000.00               เร่งด่วน PO2020100542 31-10-2020

3832

ค่าอุปกรณ์พิเศษ กลอ้ง VDO/ถ่าย

ภาพนิ�ง/ตดัตดัพร้อมเจา้หนา้ที� Thai 

PBS Girls Volleyball Super 2020

160,000.00           160,000.01          160,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
160,000.01            

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
160,000.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100543 30-10-2020

3833
รายการคิดคลบัส์ (ถ่ายทาํ+ตดัต่อ) 

ไตรมาส 4/2563
1,647,800.00        1,647,800.00       1,647,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,647,800.00         บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 1,647,800.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100544 26-10-2020

3834

กิจกรรม ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ 

กบัครูปฐมวยั (รายการบา้น

นกัวิทยาศาสตร์นอ้ย)

588,500.00           588,500.00          588,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
588,500.00            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
588,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100545 20-10-2020

3835

คิดทนัสื�อ (บ.แรปเตอร์ โปรดกัชั�น 

จก.) งาน WebsiteThaiPBSKids ไตร

มาส 4/2563

321,000.00           321,000.00          321,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แรปเตอร์ โปรดกัชั�น 

จาํกดั
321,000.00            

บริษทั แรปเตอร์ โปรดกัชั�น 

จาํกดั
321,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100546 28-10-2020

3836 ผูเ้ขียนบทความลงเวบ็ไซต ์5 2,000.00               2,000.00              2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์ เนียมนิล 2,000.00                นายสมมาตร์ เนียมนิล 2,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100547 22-10-2020

3837
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ The 

Happening
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 50,000.00              นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100548 22-10-2020

3838
ค่าผลิตรายการ ชีวิตออกวิ�ง Run Me to

 The World  (season 3)
2,850,000.00        2,850,000.08       2,850,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั รันเนอร์ เจ จาํกดั 2,850,000.08         บริษทั รันเนอร์ เจ จาํกดั 2,850,000.08         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100549 19-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3839
ค่าช่างแต่งหนา้-ทาํผม รายการ คนสู้

โรค ไตรมาส 4/63
90,000.00             90,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 90,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 90,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100550 30-10-2020

3840
ค่าผูจ้ดัหาเสื�อผา้และเครื�องประดบั 

รายการ คนสู้โรค
90,000.00             58,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 90,000.00              นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 58,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100551 30-10-2020

3841
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ The 

Happening
50,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พีระพฒัน ์ยวงสุวรรณ 50,000.00              นาย พีระพฒัน ์ยวงสุวรรณ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100552 22-10-2020

3842
ค่าจดัทาํบริการเสียงบรรยรายภาพ AD

 (เร่งด่วน)
45,000.00             45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. กรชนก ชวิตรานุรักษ์ 45,000.00              น.ส. กรชนก ชวิตรานุรักษ์ 45,000.00               เร่งด่วน PO2020100554 31-10-2020

3843
นกัวิเคราะห์เนื�อหารายการฟังเสียง

ประเทศไทย
300,000.00           300,000.00          300,000.00     เฉพาะเจาะจง

สาํนกังานศูนยว์ิจยัและให้

คาํปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

300,000.00            

สาํนกังานศูนยว์ิจยัและให้

คาํปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

300,000.00             เร่งด่วน PO2020100555 30-10-2020

3844
ค่าดาํเนินรายการตอบโจทย ์วนัที� 16 

ตุลาคม 2563 (กรณีจาํเป็นเร่งด่วน)
20,000.00             21,400.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 21,400.00              บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 21,400.00               เร่งด่วน PO2020100556 16-10-2020

3845
ค่าผูล้งเสียงพากย ์รายการ The 

Prodcaster มือสมคัรเล่า (เร่งด่วน)
28,000.00             28,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย วศิน บวัสาํลี 28,000.00              นาย วศิน บวัสาํลี 28,000.00               เร่งด่วน PO2020100557 31-10-2020

3846
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           1,200.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 316,800.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020100559 31-10-2020

3847
ค่าผลิตรายการ STEAM GEN เกมวดั

กึ�น (Season 2)
4,050,000.00        4,050,000.02       4,050,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 4,050,000.02         บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 4,050,000.02         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100560 28-10-2020

3848
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ The 

Happenning (เร่งด่วน)
10,000.00             10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรประภา คงทรัพย์ 10,000.00              นางสาว อรประภา คงทรัพย์ 10,000.00               เร่งด่วน PO2020100561 31-10-2020

3849
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ The 

Happenning (เร่งด่วน)
12,500.00             12,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ศรีสิทธิ�  วงศว์รจรรย์ 12,500.00              นาย ศรีสิทธิ�  วงศว์รจรรย์ 12,500.00               เร่งด่วน PO2020100562 31-10-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3850
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ 

โรงเรียนนานาช่าง
169,000.00           130,000.00          169,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 169,000.00            นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 130,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100567 15-10-2020

3851 ค่าจดัทาํบริการเสียงบรรยายภาพ (AD) 423,720.00           423,720.00          423,720.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คิดซน พลสั จาํกดั 423,720.00            บริษทั คิดซน พลสั จาํกดั 423,720.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100575 20-10-2020

3852
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 800,000.00            นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100576 08-10-2020

3853
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 800,000.00            คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100577 16-10-2020

3854
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 800,000.00            นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100578 16-10-2020

3855
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 800,000.00            นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100579 20-10-2020

3856
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 800,000.00            คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020100580 20-10-2020

3857
ค่าบริการCloud Computing เดือน ก.ย.

 63 (ค่าบริการส่วนเกิน)
136,251.37           145,788.97          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
145,788.97            

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
145,788.97            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110001 02-11-2020

3858 กระเป๋าของที�ระลึกพนกังาน 498,352.50           498,352.50          498,352.50     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วินเซ็นท ์ แฟคทอรี�  

จาํกดั
498,352.50            

บริษทั วินเซ็นท ์ แฟคทอรี�  

จาํกดั
498,352.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110002 02-11-2020

3859 ผลิตของที�ระลึกเสื�อ Digital Brand 206,510.00           203,300.00          206,510.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ตี�  

จาํกดั
206,510.00            

บริษทั อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ตี�  

จาํกดั
203,300.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110003 02-11-2020

3860
ขออนุมติัจดัซื�อ TEMPERATURE 

SENSOR  ของ Chiller No. 2
7,222.50               7,222.50              7,222.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอร์โค จาํกดั 7,222.50                บริษทั แอร์โค จาํกดั 7,222.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110004 02-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3861
เพื�อผลิตของที�ระลึกเพื�อใชใ้น

กิจกรรมต่างๆ ประจาํปี 2563
54,000.00             57,780.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเพียร์มาสเตอร์ จาํกดั 57,780.00              บริษทั สเพียร์มาสเตอร์ จาํกดั 57,780.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110005 02-11-2020

3862 61250 ของใชใ้นสาํนกังาน 195,034.25           42,960.50            195,034.25     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพย์

ทวี
195,034.25            หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุขทรัพยท์วี 42,960.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110006 02-11-2020

3863 61250 ของใชใ้นสาํนกังาน 195,034.25           59,920.00            195,034.25     เฉพาะเจาะจง บริษทั ลอฟตี�  คลีน จาํกดั 195,034.25            บริษทั ลอฟตี�  คลีน จาํกดั 59,920.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110007 02-11-2020

3864
ค่าบริการอื�นๆ  นายเจตนสุ์กฤษฎิ�   คาํ

ทวี  (เดือน สิงหาคม 2563)
600.00                 600.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย เจตนสุ์กฤษฏิ�  คาํทวี 600.00                   นาย เจตนสุ์กฤษฏิ�  คาํทวี 600.00                    เร่งด่วน PO2020110008 02-11-2020

3865
ค่าบริการอื�นๆ  นายชลทั  รัตนพนงั  

(เดือน สิงหาคม 2563)
900.00                 900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย ชลทั รัตนพนงั 900.00                   นาย ชลทั รัตนพนงั 900.00                    เร่งด่วน PO2020110009 02-11-2020

3866
ค่าบริการอื�นๆ  นายธนวฒัน ์ ศรีเมือง 

 (เดือน สิงหาคม 2563)
300.00                 300.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธนวฒัน ์ศรีเมือง 300.00                   นาย ธนวฒัน ์ศรีเมือง 300.00                    เร่งด่วน PO2020110010 02-11-2020

3867
ค่าบริการอื�นๆ  นายนพคุณ  จีนะพนัธ์ุ 

 (เดือน สิงหาคม 2563)
1,500.00               1,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพนัธ์ุ 1,500.00                นาย นพคุณ จีนะพนัธ์ุ 1,500.00                 เร่งด่วน PO2020110011 02-11-2020

3868
ค่าบริการอื�นๆ  นายวฒันา  อมิธิดา

จรูญ  (เดือน สิงหาคม 2563)
600.00                 600.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย วฒันา อมิธิดาจรูญ 600.00                   นาย วฒันา อมิธิดาจรูญ 600.00                    เร่งด่วน PO2020110012 02-11-2020

3869
ค่าบริการอื�นๆ  นายวีรพงศ ์ เกษรบวั  

(เดือน สิงหาคม 2563)
600.00                 600.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ ์เกษรบวั 600.00                   นาย วีรพงศ ์เกษรบวั 600.00                    เร่งด่วน PO2020110013 02-11-2020

3870
ค่าบริการอื�นๆ  นายสราวุฒิ  สิง

หวรรณุรัตน ์ (เดือน สิงหาคม 2563)
835.00                 835.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 835.00                   นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 835.00                    เร่งด่วน PO2020110014 02-11-2020

3871
ค่าบริการอื�นๆ  นายรณเดช  วรสิงห์  

(เดือน สิงหาคม 2563)
1,500.00               1,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย รณเดช วรสิงห์ 1,500.00                นาย รณเดช วรสิงห์ 1,500.00                 เร่งด่วน PO2020110015 02-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3872
ค่าบริการอื�นๆ  นายสุทาธรรม  

กลัยาณมิตร  (เดือน สิงหาคม 2563)
300.00                 300.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กลัยาณมิตร 300.00                   นาย สุทาธรรม กลัยาณมิตร 300.00                    เร่งด่วน PO2020110016 02-11-2020

3873
ค่าบริการอื�นๆ  นายกิตติภคั  ภิญญวยั  

(เดือน สิงหาคม 2563)
900.00                 900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย กิตติภคั ภิญญวยั 900.00                   นาย กิตติภคั ภิญญวยั 900.00                    เร่งด่วน PO2020110017 02-11-2020

3874
ค่าบริการอื�นๆ  นายพิชญพ์งษ ์ ปลื�ม

เยน็  (เดือน สิงหาคม 2563)
2,100.00               2,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย พิชญพ์งษ ์ปลื�มเยน็ 2,100.00                นาย พิชญพ์งษ ์ปลื�มเยน็ 2,100.00                 เร่งด่วน PO2020110018 02-11-2020

3875
ค่าบริการอื�นๆ  นายนภา  วากยเ์งินตรา

  (เดือน สิงหาคม 2563)
1,800.00               1,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากยเ์งินตรา 1,800.00                นาย นภา วากยเ์งินตรา 1,800.00                 เร่งด่วน PO2020110019 02-11-2020

3876
ค่าบริการอื�นๆ  นายวุฒิกร  จนัทร์มณี  

(เดือน สิงหาคม 2563)
900.00                 900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จนัทร์มณี 900.00                   นาย วุฒิกร จนัทร์มณี 900.00                    เร่งด่วน PO2020110020 02-11-2020

3877
ค่าบริการอื�นๆ  นายสมาน  ศรีเพช็ร  

(เดือน สิงหาคม 2563)
600.00                 600.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพช็ร 600.00                   นาย สมาน ศรีเพช็ร 600.00                    เร่งด่วน PO2020110021 02-11-2020

3878
ค่าบริการอื�นๆ  นายเกรียงศกัดิ�   มาลยั  

(เดือน สิงหาคม 2563)
600.00                 600.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศกัดิ�  มาลยั 600.00                   นาย เกรียงศกัดิ�  มาลยั 600.00                    เร่งด่วน PO2020110022 02-11-2020

3879
ค่าบริการอื�นๆ  นายนที  ผอ่งเผอืก  

(เดือน สิงหาคม 2563)
300.00                 300.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย นที  ผอ่งเผอืก 300.00                   นาย นที  ผอ่งเผอืก 300.00                    เร่งด่วน PO2020110023 02-11-2020

3880
ค่าบริการอื�นๆ  นายวสันต ์ จนัทร์ฉาย 

 (เดือน สิงหาคม 2563)
3,600.00               3,600.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย วสันต ์จนัทร์ฉาย 3,600.00                นาย วสันต ์จนัทร์ฉาย 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020110024 02-11-2020

3881 61250 ของใชใ้นสาํนกังาน 195,034.25           90,950.00            195,034.25     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดน

ซพัพลาย
195,034.25            

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เบอเดนซพั

พลาย
90,950.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110025 02-11-2020

3882
เวทีสมชัชาเพื�อนสื�อสาธารณะ

ระดบัชาติ
100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 100,000.00            นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110026 02-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3883

อพัเกรดฮาร์ดแวร์ เครื�อง Mac Pro 

(Late2013) สาํหรับใชง้านสาํนกัสื�อ

ใหม่

14,000.00             14,873.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 14,980.00              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 14,873.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110027 03-11-2020

3884
เพื�อใชเ้ป็นซองสาํหรับส่งของที�ระลึก

ทางไปรษณีย์
19,500.00             17,120.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
20,865.00              

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
17,120.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110028 03-11-2020

3885 เพือใชใ้นสาํนกัตรวจสอบภายใน 6,577.50               6,850.68              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
7,037.93                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
6,850.68                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110029 03-11-2020

3886 สั�งผลิตกระดาษจม.และซอง ของ สวส. 34,120.00             36,133.90            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
36,508.40              

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
36,133.90              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110030 03-11-2020

3887 จดัหาซองจดหมาย สาํนกัวิศวกรรม 68,000.00             18,190.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
18,190.00              

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
18,190.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110031 03-11-2020

3888
จดัซื�อซองจดหมาย-กระดาษหวั

จดหมาย
10,375.00             10,914.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
11,101.25              

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
10,914.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110032 03-11-2020

3889
ซองกระดาษ และกระดาษหวัจดหมาย

 Thai PBS-สาํนกัเครือข่ายฯ
11,116.00             11,894.12            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
11,894.12              

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
11,894.12              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110033 03-11-2020

3890 ค่ากระดาษแบบพิมพ์ 14,792.75             14,792.75            14,792.75       เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
14,792.75              

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
14,792.75              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110034 03-11-2020

3891

ซองจดหมายโลโก ้สั�งทาํพิเศษ 

(สาํนกัข่าวส่วนกลางและศูนยข่์าว

ภูมิภาค)

17,020.00             18,211.40            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
18,211.40              

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
18,211.40              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110035 03-11-2020

3892

ผูต้รวจเชค็คุณภาพรายการ “Nature 

Spy สายลบัธรรมชาติ” @ALTV 

Q4/63

330,000.00           200,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง วิชยั   จนัทวาโร 330,000.00            วิชยั   จนัทวาโร 200,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110037 03-11-2020

3893
เวทีสมชัชาเพื�อนสื�อสาธารณะ

ระดบัชาติ เสื�อโปโล
67,410.00             67,410.00            67,410.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โซลิดาริตี�  กรุ๊ป จาํกดั 67,410.00              บริษทั โซลิดาริตี�  กรุ๊ป จาํกดั 67,410.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110038 03-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3894

ค่าผลิตคลิปในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลโครงการ ThaiPBS Learnins

 Space

93,457.95             99,999.99            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มีค่า สตูดิโอ จาํกดั 100,000.00            บริษทั มีค่า สตูดิโอ จาํกดั 99,999.99              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110040 03-11-2020

3895
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 800,000.00            นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110041 02-11-2020

3896
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย คมัภีร์  สุขเปรม 800,000.00            นาย คมัภีร์  สุขเปรม 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110042 02-11-2020

3897
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 800,000.00            นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110043 02-11-2020

3898
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนิตา แซ่ซี 800,000.00            น.ส.ธนิตา แซ่ซี 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110044 02-11-2020

3899
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 800,000.00            นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110045 02-11-2020

3900 เจลแอลกอฮอล ์ขนาด 18 ลิตร 28,990.00             28,990.00            28,990.00       เฉพาะเจาะจง
ศูนยภ์ูมิปัญญาทางเภสัช

ศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา"
28,990.00              

ศูนยภ์ูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์

 "ประโชติ เปล่งวิทยา"
28,990.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110046 03-11-2020

3901
Urgent approval to repair the hood 

system, dining room
133,910.50           133,910.50          133,910.50     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
133,910.50            

บริษทั เพอร์เฟค พลสั ทูเกต็

เตอร์ จาํกดั
133,910.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110047 03-11-2020

3902
ฟรีแลนซ์ตาํแหน่ง Digital Content 

Creator (ALTV)
84,000.00             42,000.00            84,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัธาริณี ทองคาํฟู 84,000.00              นางสาวณฐัธาริณี ทองคาํฟู 42,000.00               เร่งด่วน PO2020110048 03-11-2020

3903
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที�  รายการ 

โฮมสคูล
224,700.00           85,600.00            224,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกศิลป์ ครีเอชั�น จาํกดั 224,700.00            บริษทั เอกศิลป์ ครีเอชั�น จาํกดั 85,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110049 02-11-2020

3904
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ โฮมสคูล
594,000.00           54,000.00            594,000.00     เฉพาะเจาะจง ภาวินท ์กิจโอสถ 378,000.00            ภาวินท ์กิจโอสถ 54,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110050 02-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3905 งานจดัซื�อและติดตั�ง Photo Backdrop 64,003.68             63,999.99            64,003.68       เฉพาะเจาะจง หจก.เอกศิลป์อุตสาหกรรม 64,003.63              หจก.เอกศิลป์อุตสาหกรรม 63,999.99              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110051 03-11-2020

3906 บูธกิจกรรมวนัเดก็ปี2564 65,000.00             69,550.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
69,550.00              

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
69,550.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110052 04-11-2020

3907 บูธกิจกรรมวนัเดก็ไทยพีบีเอส 2564 35,000.00             37,450.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยานแม่ จาํกดั 37,450.00              บริษทั ยานแม่ จาํกดั 37,450.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110053 04-11-2020

3908

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�เคลื�อนยา้ยฉาก รายการ

สารพนัลั�นทุ่ง กรณีเร่งด่วน

10,000.00             8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 10,000.00              นายอนุชา  สุจิรธนกลู 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020110054 04-11-2020

3909 External Hard disk 18,360.00             17,601.50            18,360.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์

 แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
18,360.00              

บริษทั เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั
17,601.50              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110055 04-11-2020

3910

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการเช่าอุปกรณ์

ไฟและเจา้หนา้ที� รายการสารพนัลั�น

ทุ่ง กรณีเร่งด่วน

65,000.00             69,550.00            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 69,550.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 69,550.00               เร่งด่วน PO2020110056 04-11-2020

3911
ขออนุมติัซื�ออุปกรณ์ไอที On Air  

ประจาํศูนยฯ์
61,439.40             55,212.00            61,439.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 61,439.40              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 55,212.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110057 04-11-2020

3912

โครงการผลิตสารคดีเพื�อสร้าง 

Informed Citizens  สารคดี ชุด "ชาติ

พนัธ์ุมนันิใตป่้าภูเพชร"")

400,000.00           400,000.00          400,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย กฤตานนท ์ทศกลู 400,000.00            นาย กฤตานนท ์ทศกลู 400,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110058 04-11-2020

3913
โครงการผลิตภาพยนตร์สารคดี 

"Youth"
500,000.00           500,000.00          500,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย อุรุพงศ ์ รักษาสัตย์ 500,000.00            นาย อุรุพงศ ์ รักษาสัตย์ 500,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110060 04-11-2020

3914

ผูใ้หบ้ริการในการจดัจาํหน่าย

ภาพยนตร์สารคดี ชุด "ติดถํ�า : The 

Caved Life"

208,650.00           208,650.00          208,650.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มูฟวี�ส์ แมท็เทอร์ จาํกดั 208,650.00            บริษทั มูฟวี�ส์ แมท็เทอร์ จาํกดั 208,650.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110061 04-11-2020

3915 ผูด้าํเนินรายการฟังเสียงประเทศไทย 225,000.00           240,750.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 240,750.00            บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 240,750.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110062 04-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3916
ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(SSD)
155,150.00           155,150.00          155,150.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
155,150.00            

บริษทั เค อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลย ีจาํกดั
155,150.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110063 04-11-2020

3917
จา้งเหมาบริการ งานถ่ายทอดสด Live

 & Streaming
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110064 04-11-2020

3918
ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(เสื�อ)
90,950.00             88,275.00            90,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัแฟชั�น ไลน ์จาํกดั 90,950.00              บริษทัแฟชั�น ไลน ์จาํกดั 88,275.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110065 04-11-2020

3919
ขออนุมติัใชง้บจดัหาผูผ้ลิต รายการ 

ฟังเสียงประเทศไทย จาํนวน 12 ตอน
2,400,000.00        2,400,000.03       2,400,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ดี มีเดีย จาํกดั 2,400,000.03         บริษทั เอม็ดี มีเดีย จาํกดั 2,400,000.03         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110067 04-11-2020

3920
ขออนุมติัซื�ออุปกรณ์ไอที online 

ประจาํศูนยฯ์
249,609.60           248,700.10          249,609.60     เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 249,609.60            บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 248,700.10            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110068 04-11-2020

3921 จดัหา HID Card สาํหรับพนกังานใหม่ 46,500.00             248,700.10          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 49,755.00              บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 248,700.10            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110068 04-11-2020

3922
ค่าผลิตรายการ คนละดาว Family  

(Season 2)
2,800,000.00        2,800,000.03       2,800,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั โต๊ะกลมโทรทศัน ์

จาํกดั
2,800,000.03         บริษทั โต๊ะกลมโทรทศัน ์จาํกดั 2,800,000.03         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110069 02-11-2020

3923
ค่าชุด Box Set ตาํราอาหารปลายจวกั

พร้อม Thump drive ขนาด 32 GB
347,750.00           347,750.00          347,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 347,750.00            บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 347,750.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110070 04-11-2020

3924
เวทีสมชัชาเพื�อนสื�อสาธารณะ

ระดบัชาติ  สมุดงาน ขนาด A4
26,750.00             26,750.00            26,750.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โรงพิมพ์

สระบุรี
26,750.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โรงพิมพ์

สระบุรี
26,750.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110071 04-11-2020

3925
งาน MA ระบบไฟฟ้าหลกั อาคาร 

ส.ส.ท. ส่วนกลาง
369,578.00           363,800.00          369,578.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พี เอ ซี หมอ้แปลง

ไฟฟ้า จาํกดั
369,578.00            

บริษทั พี เอ ซี หมอ้แปลง

ไฟฟ้า จาํกดั
363,800.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110072 05-11-2020

3926 โครงการ One on One Coaching 321,000.00           321,000.00          321,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ตะวนัฉายแอนดโ์ปร-ดี

เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั
321,000.00            

บริษทั ตะวนัฉายแอนดโ์ปร-ดี

เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั
321,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110073 05-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3927

ค่าผูผ้ลิตและจดัหา Influencer/

วางแผน Online Review (กิจกรรม 

ALTV Roadshow)

100,000.00           100,000.00          100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทูลยนิูท จาํกดั 100,000.00            บริษทั ทูลยนิูท จาํกดั 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110074 05-11-2020

3928
เพื�อผลิตคลิปสอนทาํอาหารสาํหรับ

โครงการThaiPBS Learning Space
2,354,000.00        235,400.00          2,354,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั กู๊ด ฟู้ด (2019) จาํกดั 235,400.00            บริษทั กู๊ด ฟู้ด (2019) จาํกดั 235,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110075 05-11-2020

3929

ค่าผูผ้ลิตและจดัหาInfluencerและ

วางแผน Online Review จดักิจกรรม 

ALTV เปิดพื�นที� วนัเดก็แห่งชาติ 64

200,000.00           200,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บ๊อกซ์ อิน เบรน จาํกดั 200,000.00            บริษทั บ๊อกซ์ อิน เบรน จาํกดั 200,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110076 06-11-2020

3930
โครงการพฒันาภาวะผูน้าํในองคก์ร 

ศูนยสื์�อสารวาระทางสังคมฯ
199,500.00           199,500.00          199,500.00     เฉพาะเจาะจง

มูลนิธิเครือข่ายพฒันา

ศกัยภาพผูน้าํการสร้างสุข

ภาวะ

199,500.00            
มูลนิธิเครือข่ายพฒันา

ศกัยภาพผูน้าํการสร้างสุขภาวะ
199,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110077 09-11-2020

3931 สาํหรับงานประชุม 7,200.00               7,704.00              7,200.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
7,704.00                

บริษทั เค พี เซลลแ์อนด์

เซอร์วิส จาํกดั
7,704.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110078 09-11-2020

3932 บูธกิจกรรมวนัเดก็ไทยพีบีเอส ปี 2564 270,000.00           288,900.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิดดีเซีย จาํกดั 288,900.00            บริษทั คิดดีเซีย จาํกดั 288,900.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110079 09-11-2020

3933

สื�อการเรียนรู้เรื�องจริยธรรมองคก์รใน

รูปแบบแอนิเมชนั (Interactive 

Animation)

267,500.00           256,800.00          267,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาบุญมา ครีเอทีฟ 

โซลูชั�นส์ จาํกดั
267,500.00            

บริษทั พาบุญมา ครีเอทีฟ 

โซลูชั�นส์ จาํกดั
256,800.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110080 09-11-2020

3934 ซองจดหมาย-กระดาษหวัจดหมาย 6,246.13               6,313.00              6,246.13         เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
6,313.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
6,313.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110081 09-11-2020

3935 ของใชใ้นสาํนกังาน 2,024.44               1,635.29              2,024.44         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
2,024.44                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
1,635.29                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110082 09-11-2020

3936 ใชใ้นฝ่ายเลขานุการผูบ้ริหาร 2,610.00               2,479.50              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
2,792.70                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
2,479.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110083 09-11-2020

3937

ขออนุมติัใชง้บซื�ออุปกรณ์อาํนวย

ความสะดวกพนกังานในการทาํข่าว

ชุมนุม กรณีเร่งด่วน

27,300.00             29,211.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 29,211.00              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 29,211.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110085 09-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3938
จดัจา้งซ่อมและสอบเทียบ อุปกรณ์ TV

 Analyzer
1,489,440.00        321,000.00          372,360.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทัโรเดอ้ร์ แอนด ์ชวาร์ส 

(ประเทศไทย) จาํกดั
372,360.00            

บริษทัโรเดอ้ร์ แอนด ์ชวาร์ส 

(ประเทศไทย) จาํกดั
321,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110086 09-11-2020

3939 เครื�องชงกาแฟ 29,900.00             26,985.40            29,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคฟอกซ์ จาํกดั 29,900.01              บริษทั เทคฟอกซ์ จาํกดั 26,985.40              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110087 09-11-2020

3940 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           15,100.00            603,700.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
608,800.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
15,100.00               เร่งด่วน PO2020110088 09-11-2020

3941 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           9,700.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 608,800.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 9,700.00                 เร่งด่วน PO2020110089 09-11-2020

3942
จดัซื�อเฟอร์นิเจอร์ ผูจ้ดัการ

ศูนยภ์ูมิภาค สาํนกัวิศวกรรม หาดใหญ่
29,061.20             29,061.20            29,061.20       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 319 

วิศวกรรม
29,061.20              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 319 

วิศวกรรม
29,061.20              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110090 09-11-2020

3943 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           13,400.00            603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 608,800.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 13,400.00               เร่งด่วน PO2020110091 09-11-2020

3944 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           8,000.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 608,800.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020110092 09-11-2020

3945 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           8,000.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 608,800.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020110093 09-11-2020

3946 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           8,000.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 608,800.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020110094 09-11-2020

3947 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           11,400.00            603,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 608,800.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 11,400.00               เร่งด่วน PO2020110095 09-11-2020

3948 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           15,400.00            603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 608,800.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 15,400.00               เร่งด่วน PO2020110096 09-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3949

ค่าจดัทาํบริการคาํบรรยายแทนเสียง 

CC (Closed Captions) ในซิตคอมเรื�อง

 มนันี�ที�รัก

93,600.00             93,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนญัภคั ทวีมา 93,600.00              น.ส.ชนญัภคั ทวีมา 93,600.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110099 09-11-2020

3950 แป้นบาสมาตรฐาน 30,000.00             29,500.00            30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาบอจิ จาํกดั 30,000.00              บริษทั อาบอจิ จาํกดั 29,500.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110100 09-11-2020

3951
ซื�อกลอ้ง Sony A7 พร้อมเลนส์ 

จาํนวน 1 ตวั
102,670.00           109,856.90          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 109,856.90            บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 109,856.90            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110101 09-11-2020

3952
ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสารริโก ้เดือน 

กนัยายน 63
151,225.88           151,225.88          151,225.88     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
151,225.88            

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
151,225.88            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110102 09-11-2020

3953 ค่าผลิตรายการ 1 วิทยชิ์ดไกล้ 3,080,000.00        3,079,032.00       3,080,000.00  คดัเลือก
บริษทั เฮอร์คิวลิส ครีเอชั�น 

จาํกดั
3,080,000.44         

บริษทั เฮอร์คิวลิส ครีเอชั�น 

จาํกดั
3,079,032.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110103 09-11-2020

3954
ค่าลิขสิทธิ� สารคดี IMCC (FACTUAL

 #2)
4,790,929.95        151,500.00          -                 เฉพาะเจาะจง

IMCC DISTRIBUTIONS 

LTD.
4,790,929.95         

IMCC DISTRIBUTIONS 

LTD.
151,500.00             เร่งด่วน PO2020110104 04-11-2020

3955
ค่าลิขสิทธิ� สารคดี IMCC ZFACTUAL

 #1)
3,102,245.73        98,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง

IMCC DISTRIBUTIONS 

LTD.
3,102,245.73         

IMCC DISTRIBUTIONS 

LTD.
98,100.00               เร่งด่วน PO2020110105 04-11-2020

3956
ค่าลิขสิทธิ� สารคดี IMCC (FACTUAL

 #3)
4,582,216.17        144,900.00          -                 เฉพาะเจาะจง

IMCC DISTRIBUTIONS 

LTD.
4,582,216.17         

IMCC DISTRIBUTIONS 

LTD.
144,900.00             เร่งด่วน PO2020110106 04-11-2020

3957
จดัจา้งซ่อมอุปกรณ์เครื�องส่งสัญญาณ

โทรทศัน ์ยี�หอ้ NEC
7,360,000.00        1,819,000.00       1,840,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชั�น 

(ประเทศไทย) จาํกดั
1,840,400.00         

บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชั�น 

(ประเทศไทย) จาํกดั
1,819,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110107 10-11-2020

3958
จา้งเหมาบริการ งานถ่ายทอดสด Live

 & Streaming
6,000.00               6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                นาย ปริวตัร กิจนิตยชี์ว์ 6,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110109 10-11-2020

3959 บูธกิจกรรมวนัเดก็ 2564 30,000.00             32,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 32,100.00              บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 32,100.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110110 10-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3960 บูธกิจกรรมวนัเดก็ ปี 2564 40,000.00             42,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 42,800.00              บริษทั ซูเปอร์จิ�ว จาํกดั 42,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110111 10-11-2020

3961

ค่าผูผ้ลิตและติดตั�งโครงสร้างฉาก  

กิจกรรม ALTV ถนนเดก็เดิน จ.

อุดรธานี

200,000.00           200,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เดอะ โมเมนต ์ครี

เอชั�น จาํกดั
200,000.00            

บริษทั เดอะ โมเมนต ์ครีเอชั�น

 จาํกดั
200,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110112 01-11-2020

3962

ค่าผูผ้ลิตจดัหา InFuencer และ 

วางแผน Online Review กิจกรรม 

ALTV ถนนเดก็เดิน จ.อุดรธานี

200,000.00           200,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บ๊อกซ์ อิน เบรน จาํกดั 200,000.00            บริษทั บ๊อกซ์ อิน เบรน จาํกดั 200,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110113 01-11-2020

3963

ค่าผูผ้ลิตและออกแบบตกแต่งสถานที� 

จดักิจกรรม ALTV เปิดพื�นที� วนัเดก็

แห่งชาติ 64

280,000.00           280,000.00          280,000.00     เฉพาะเจาะจง
หจก. มิวสิคแมนไลทแ์อนด์

ซาวด์
280,000.00            

หจก. มิวสิคแมนไลทแ์อนด์

ซาวด์
280,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110114 01-11-2020

3964
ค่าผุด้าํเนินรายการ คนสู้โรค ไตรมาส 

4/63
360,000.00           234,000.00          360,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกลุ 360,000.00            น.ส. ภทัธีมา โกมลบวรกลุ 234,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110115 01-11-2020

3965
ค่าผูส้ร้างสรรคก์ารถ่ายทาํรายการ  

คนสู้โรค ไตรมาส 4/63
360,000.00           234,000.00          360,000.00     เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ ์  ใบทอง 360,000.00            ศุภฤกษ ์  ใบทอง 234,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110116 01-11-2020

3966
ค่าผลิตรายการ EASY PASS คลา

สติวด่วน ไตรมาส 4/63
1,950,000.00        1,500,000.04       1,950,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 1,950,000.06         บริษทั บิ�ก ติ�งค ์จาํกดั 1,500,000.04         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110117 01-11-2020

3967

ค่าอุปกรณ์กลอ้งสโลว ์รายการ Thai 

PBS Girls Volleyball Super Series 

2020

265,000.00           265,000.00          265,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์บรอด

แคซท ์เซอร์วิส จาํกดั
265,000.00            

บริษทั ฟิกเซอร์ แอนด ์บรอด

แคซท ์เซอร์วิส จาํกดั
265,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110118 01-11-2020

3968 ค่าสกู๊ปพิเศษครอบครัวเดียวกนั 150,000.00           150,000.00          150,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั
150,000.00            

บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั
150,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110120 11-11-2020

3969 ผลิตหนงัสือ 200,000.00           199,020.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั อมรินทร์พริ�นติ�ง 

แอนด ์พบัลิชชิ�ง จาํกดั 

(มหาชน)

199,020.00            
บริษทั อมรินทร์พริ�นติ�ง แอนด์

 พบัลิชชิ�ง จาํกดั (มหาชน)
199,020.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110121 11-11-2020

3970 ค่าผลิตรายการ  กลา้ Kids (Season 2) 2,660,000.00        2,660,000.02       2,660,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 2,660,000.02         บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 2,660,000.02         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110122 10-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3971
โครงการพฒันาระบบ Thai PBS New

 Media Zone and Assets Management
492,200.00           492,200.00          492,200.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไฟดเ์อก็ช ์โชลูชั�น 

จาํกดั
492,200.00            บริษทั ไฟดเ์อก็ช ์โชลูชั�น จาํกดั 492,200.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110123 12-11-2020

3972
ค่าเช่า Printer Ricoh จาํนวน 14 เครื�อง 

เพื�อประกอบการเบิกจ่าย ปีที�2/3
1,330,395.36        31,534.85            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
1,423,523.04         

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
31,534.85              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110124 12-11-2020

3973 นามบตัรพนกังาน 5,617.50               3,370.50              5,617.50         เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
5,617.50                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
3,370.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110125 12-11-2020

3974

ค่าผูจ้ดักิจกรรม ALTV แนะแนวทาง

ชีวิตและการศึกษา Learning Space 

(แนะnow)

500,000.00           500,000.00          500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็จีอาร์ จาํกดั 500,000.00            บริษทั เอน็จีอาร์ จาํกดั 500,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110126 04-11-2020

3975
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ The

 Happening
468,000.00           364,000.22          468,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พิคเจอร์ เพอร์เฟค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั
468,000.28            

บริษทั พิคเจอร์ เพอร์เฟค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั
364,000.22            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110127 05-11-2020

3976
ค่าผูด้าํเนินรายการ รายการ The 

Happening
540,000.00           450,000.27          540,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สิบเอด็ สิบเอด็ จาํกดั 540,000.32            บริษทั สิบเอด็ สิบเอด็ จาํกดั 450,000.27            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110128 05-11-2020

3977
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ The 

Happening
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ศรีสิทธิ�  วงศว์รจรรย์ 50,000.00              นาย ศรีสิทธิ�  วงศว์รจรรย์ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110129 09-11-2020

3978
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ The 

Happening
40,000.00             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรประภา คงทรัพย์ 40,000.00              นางสาว อรประภา คงทรัพย์ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110130 09-11-2020

3979
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร A 

(UPS)
382,867.40           316,741.40          382,867.40     เฉพาะเจาะจง บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 382,867.40            บริษทั พี ดบัเบิ�ล พลสั จาํกดั 316,741.40            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110131 12-11-2020

3980
ค่าเพลงพร้อมดนตรีประกอบ รายการ

 The Happening
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย เอสนะ อยูเ่จริญ 30,000.00              นาย เอสนะ อยูเ่จริญ 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110134 09-11-2020

3981 นามบตัรสาํหรับ กนย.ใหม่ 3,000.00               1,712.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
3,210.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
1,712.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110136 12-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3982

ค่าผูจ้ดัทาํโครงสร้างและตกแต่ง

สถานที� งานแถลงข่าวไฮไลทร์ายการ

ใหม่

200,000.00           200,000.00          200,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เดอะ โมเมนต ์ครี

เอชั�น จาํกดั
200,000.00            

บริษทั เดอะ โมเมนต ์ครีเอชั�น

 จาํกดั
200,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110137 12-11-2020

3983

โครงการผลิตสื�อการเรียนรู้เพื�อสังคม 

(TSS Active Learning TV) รายการ

สนุกเรียน ไตรมาส 2/2563

500,000.00           500,000.00          500,000.00     เฉพาะเจาะจง
โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
500,000.00            

โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
500,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110138 12-11-2020

3984 ทดแทนของเดิม 7,704.00               6,940.11              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
8,243.28                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
6,940.11                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110139 12-11-2020

3985 ค่าบริการและอะไหล่ กลอ้ง CANON 9,200.00               9,844.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 9,844.00                บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 9,844.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110140 12-11-2020

3986 ค่าซ่อมสายโคมไฟ ARRI 5,000.00               5,350.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 5,350.00                บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 5,350.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110141 12-11-2020

3987 ขออนุมติัจดัทาํเสื�อเครื�องแบบพนกังาน 997,775.00           984,400.00          997,775.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คฟัเวอร์แนนท ์จาํกดั 997,775.00            บริษทั คฟัเวอร์แนนท ์จาํกดั 984,400.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110143 13-11-2020

3988
ค่าอุปกรณ์ถ่ายทาํกร้อมอุปกรณ์ วนั

ใหม่วาไรตี�
15,420.57             16,500.01            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิร์คอะฮอลิค.426จาํกดั 16,500.01              บริษทั เวิร์คอะฮอลิค.426จาํกดั 16,500.01               เร่งด่วน PO2020110144 09-11-2020

3989

คาใชจายในการจดหาสายนาสญญาณ

ของเครื�องส่งโทรทศันพ์ร้อมติดตั�ง 

ส.สระแกว้ ส.นครสวรรค ์ส.

อบลราชธานี

40,000,000.00      9,255,800.00       ########### ประกาศเชิญชวน
บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเส

ริช คอร์ปอเรชั�น
10,000,000.00       

บมจ.อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั�น
9,255,800.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110145 13-11-2020

3990 Next Digital Leadership 481,500.00           481,500.00          481,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดอทส์ คอนซลัแตนซี� 

จาํกดั
481,500.00            

บริษทั ดอทส์ คอนซลัแตนซี� 

จาํกดั
481,500.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110148 13-11-2020

3991
ค่าแพทย ์ค่ายา ค่าLAB คลินิก ส.ส.ท. 

เดือนกนัยายน 2563
575,416.50           575,416.50          575,416.50     เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
575,416.50            

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
575,416.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110149 13-11-2020

3992
ค่าพิธีกร ถทส. Tug Of War สมรภูมิ

คนพนัธ์ุแกร่ง ปี  63
16,000.00             16,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 16,000.00              นางสาวสุคณัญภา โพธิรักษ์ 16,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110150 13-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

3993
ค่าพิธีกร ถทส. Tug Of War สมรภูมิ

คนพนัธ์ุแกร่ง ปี  63
16,000.00             16,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 16,000.00              นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 16,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110151 13-11-2020

3994
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย ์ตอพล 800,000.00            นาย ประวิทย ์ตอพล 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110152 13-11-2020

3995
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชยั จนัทร์ตา 800,000.00            นายเฉลิมชยั จนัทร์ตา 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110153 13-11-2020

3996
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 800,000.00            นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110154 13-11-2020

3997
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ The

 Happening
468,000.00           52,000.03            468,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พิคเจอร์ เพอร์เฟค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั
468,000.28            

บริษทั พิคเจอร์ เพอร์เฟค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั
52,000.03              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110155 04-11-2020

3998
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้หนา้ที� รายการ The

 Happening
468,000.00           52,000.03            468,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พิคเจอร์ เพอร์เฟค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั
468,000.28            

บริษทั พิคเจอร์ เพอร์เฟค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั
52,000.03              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110156 06-11-2020

3999
ค่าจา้งดาํเนินการจดับูธกิจกรรม

รายการ Fun นํ� านม และสนุกสะกด
107,000.00           107,000.00          107,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 107,000.00            บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 107,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110157 16-11-2020

4000
ค่าบริการอื�นๆ นายสมาน  ศรีเพช็ร 

(เดือน ตุลาคม 2563)
1,500.00               107,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 1,500.00                บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 107,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110157 16-11-2020

4001
ค่าจา้งดาํเนินการจดับูธกิจกรรม

รายการสอนศิลป์ และArt Box
111,173.00           111,173.00          111,173.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 111,173.00            บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 111,173.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110158 16-11-2020

4002
ค่าการแสดงรายการฉงนฉงายสอง

ควายช่างสงสัย
53,500.00             53,500.00            53,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ผองผล จาํกดั 53,500.00              บริษทั ผองผล จาํกดั 53,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110159 16-11-2020

4003 บูธกิจกรรมวนัเดก็ 2564 40,000.00             42,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 42,800.00              บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 42,800.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110160 16-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4004
จดัหาระบบป้องกนัฟ้าผา่ ระบบดิน 

และสายอุปกรณ์ป้องกนัไฟกระโชก
36,635,514.00      8,506,500.00       8,560,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั คมัเวล คอร์ปอเรชั�น 

จาํกดั (มหาชน)
9,800,000.00         

บริษทั คมัเวล คอร์ปอเรชั�น 

จาํกดั (มหาชน)
8,506,500.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110161 16-11-2020

4005

จดัจา้งที�ปรึกษาสาํหรับควบคุมงาน

ก่อสร้างอาคารสาํนกังานของศูนย์

วิศวกรรมแพร่

1,980,000.00        450,000.02          495,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี.เอก็ซ์ สตูดิโอ จาํกดั 495,000.00            บริษทั ดี.เอก็ซ์ สตูดิโอ จาํกดั 450,000.02            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110162 16-11-2020

4006 VDO Clip ผลงานคุณค่า ส.ส.ท. 644,140.00           497,550.00          644,140.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัแบรนดธิ์งค ์จาํกดั 497,550.00            บริษทัแบรนดธิ์งค ์จาํกดั 497,550.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110163 16-11-2020

4007

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ ททบ สถานี

เสริมสาํรองสะพานแดง ประตาํเดือน 

ตุลาคม 2563

4,872.00               1,303.26              -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,303.26                สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,303.26                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110164 16-11-2020

4008
ผลิตหนงัสือถอดบทเรียนการทาํงาน

ไทยพีบีเอสช่วงโควิด
233,500.00           187,250.00          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อมรินทร์พริ�นติ�ง 

แอนด ์พบัลิชชิ�ง จาํกดั 

(มหาชน)

249,845.00            
บริษทั อมรินทร์พริ�นติ�ง แอนด์

 พบัลิชชิ�ง จาํกดั (มหาชน)
187,250.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110165 16-11-2020

4009

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท 

จาํนวน 4 สถานี ประจาํเดือน ตุลาคม 

2563

279,926.40           74,880.31            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 74,880.31              บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 74,880.31              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110166 16-11-2020

4010

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ กรม

ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 15 สถานี 

ประจาํเดือน กนัยายน 2563

344,856.00           92,248.98            -                 เฉพาะเจาะจง
กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
92,248.98              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
92,248.98              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110167 16-11-2020

4011

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท 

จาํนวน 40 สถานี ประจาํเดือน ตุลาคม

 2563

558,648.44           149,438.46          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 149,438.46            บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 149,438.46            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110168 16-11-2020

4012
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ ททบ. จาํนวน

 46 สถานี ประจาํเดือน ตุลาคม 2563
788,610.88           210,953.41          -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 210,953.41            สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 210,953.41            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110169 16-11-2020

4013 เสื�อคอกลมงาน D-Day 15,400.00             15,400.00            140.00            เฉพาะเจาะจง นาย ณดิษ งามสุทธิโภไคย 15,400.00              นาย ณดิษ งามสุทธิโภไคย 15,400.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110170 16-11-2020

4014
ค่าการแสดงรายการตาตา้ ตีตี�  โตโต ้

ไดโนมหศัจรรย์
53,500.00             53,500.00            53,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 53,500.00              บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 53,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110171 17-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4015 บูธ workshop รายการ คิดคลบัส์ 107,000.00           107,000.00          107,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 107,000.00            บริษทั เมลโล่ ทรี จาํกดั 107,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110172 17-11-2020

4016
ค่าบริการอื�นๆ นายวุฒิกร  จนัทร์มณี 

(เดือน กนัยายน 2563)
1,200.00               1,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จนัทร์มณี 1,200.00                นาย วุฒิกร จนัทร์มณี 1,200.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110173 17-11-2020

4017

โครงการพฒนาระบบบรหารจดการ

ทะเบียนขอ้มูลกลางแบบรวมศูนย ์

(API Management Platform) เพื�อ

การบรณาการ

797,150.00           750,000.01          797,150.00     ประกาศเชิญชวน บริษทั เน็กซ์เทค เอเชีย จาํกดั 797,150.00            บริษทั เน็กซ์เทค เอเชีย จาํกดั 750,000.01            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110174 17-11-2020

4018
ค่าเจา้หนา้ที�ครีเอทีฟออนไลนค์อน

เทนต ์รายการ The Happening
50,000.00             50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ สิทธิโชคจาํเริญ 50,000.00              น.ส.จุฑามาศ สิทธิโชคจาํเริญ 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110175 09-11-2020

4019
ค่าบริการอื�นๆ นายวีรพงศ ์ เกษรบวั 

(เดือน กนัยายน 2563)
2,400.00               2,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ ์เกษรบวั 2,400.00                นาย วีรพงศ ์เกษรบวั 2,400.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110176 17-11-2020

4020
เครื�อง 4K/UltraHD/2K/HD Recorder 

and Player
638,019.60           477,000.01          638,019.60     ประกาศเชิญชวน

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
638,019.60            

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
477,000.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110178 17-11-2020

4021
ค่าบริการอื�นๆ นายเจตนสุ์กฤษฎิ�   คาํ

ทวี (เดือน กนัยายน 2563)
1,800.00               300.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย กิตติภคั ภิญญวยั 1,800.00                นาย กิตติภคั ภิญญวยั 300.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110179 17-11-2020

4022
ค่าบริการอื�นๆ นายกิตติภคั  ภิญญวยั 

(เดือน กนัยายน 2563)
300.00                 300.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย กิตติภคั ภิญญวยั 300.00                   นาย กิตติภคั ภิญญวยั 300.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110179 17-11-2020

4023
ค่าบริการอื�นๆ นายสมาน  ศรีเพช็ร 

(เดือน กนัยายน 2563)
600.00                 600.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพช็ร 600.00                   นาย สมาน ศรีเพช็ร 600.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110180 17-11-2020

4024
ค่าบริการอื�นๆ นายนภา  วากยเ์งินตรา 

(เดือน กนัยายน 2563)
600.00                 600.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากยเ์งินตรา 600.00                   นาย นภา วากยเ์งินตรา 600.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110181 17-11-2020

4025
ค่าบริการอื�นๆ นายชลทั  รัตนพนงั 

(เดือน กนัยายน 2563)
3,420.00               3,420.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย ชลทั รัตนพนงั 3,420.00                นาย ชลทั รัตนพนงั 3,420.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110182 17-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4026
ค่าบริการอื�นๆ นายเอกชยั  แสงฝาก 

(เดือน กนัยายน 2563)
1,500.00               1,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย เอกชยั แสงฝาก 1,500.00                นาย เอกชยั แสงฝาก 1,500.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110183 17-11-2020

4027
ค่าบริการอื�นๆ นายนพคุณ  จีนะพนัธ์ุ 

(เดือน กนัยายน 2563)
300.00                 300.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพนัธ์ุ 300.00                   นาย นพคุณ จีนะพนัธ์ุ 300.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110184 17-11-2020

4028
ค่าบริการอื�นๆ นายสุทาธรรม  

กลัยาณมิตร (เดือน กนัยายน 2563)
1,500.00               1,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กลัยาณมิตร 1,500.00                นาย สุทาธรรม กลัยาณมิตร 1,500.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110185 17-11-2020

4029

ค่าใชบ้ริการกระแสไฟฟ้า และระบบ

ปรับอากาศ ของ บมจ. ทีโอที 

ยอ้นหลงั ปี 2557

85,879.72             22,972.82            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 22,972.82              บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 22,972.82              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110186 17-11-2020

4030
ค่าบริการอื�นๆ นายสราวุฒิ  สิง

หวรรณุรัตน ์(เดือน กนัยายน 2563)
1,440.00               1,440.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 1,440.00                นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 1,440.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110187 17-11-2020

4031
ค่าบริการอื�นๆ นายรณเดช  วรสิงห์ 

(เดือน กนัยายน 2563)
1,095.00               1,095.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย รณเดช วรสิงห์ 1,095.00                นาย รณเดช วรสิงห์ 1,095.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110188 17-11-2020

4032
ค่าบริการอื�นๆ นายเกรียงศกัดิ�   มาลยั 

(เดือน กนัยายน 2563)
2,400.00               2,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศกัดิ�  มาลยั 2,400.00                นาย เกรียงศกัดิ�  มาลยั 2,400.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110189 17-11-2020

4033
ค่าบริการอื�นๆ นายอบัดุลยล์า  โสฬส 

(เดือน กนัยายน 2563)
600.00                 600.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย อบัดุลยล์า โสฬส 600.00                   นาย อบัดุลยล์า โสฬส 600.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110190 17-11-2020

4034
ค่าบริการอื�นๆ นายนที  ผอ่งเผอืก 

(เดือน กนัยายน 2563)
600.00                 600.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย นที  ผอ่งเผอืก 600.00                   นาย นที  ผอ่งเผอืก 600.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110191 17-11-2020

4035
ค่าบริการอื�นๆ นายวสันต ์ จนัทร์ฉาย 

(เดือน กนัยายน 2563)
2,100.00               2,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย วสันต ์จนัทร์ฉาย 2,100.00                นาย วสันต ์จนัทร์ฉาย 2,100.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110192 17-11-2020

4036
ค่าบริการอื�นๆ นายอวยชยั  วงษเ์อี�ยม 

(เดือน กนัยายน 2563)
600.00                 600.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย อวยชยั วงษเ์อี�ยม 600.00                   นาย อวยชยั วงษเ์อี�ยม 600.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110193 17-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4037
ค่าบริการอื�นๆ นายวฒันา  อมิธิดาจรูญ

 (เดือน กนัยายน 2563)
1,800.00               1,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย วฒันา อมิธิดาจรูญ 1,800.00                นาย วฒันา อมิธิดาจรูญ 1,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110194 17-11-2020

4038

การออกแบบและพฒันาเกม

คอมพิวเตอร์ออนไลน ์สาํหรับเดก็อายุ

 4-6 ปี

1,500,000.00        1,198,400.00       1,500,000.00  คดัเลือก บริษทั  เดอะเรียลวนั จาํกดั 1,500,000.00         บริษทั  เดอะเรียลวนั จาํกดั 1,198,400.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110195 13-11-2020

4039
ค่าบริการอื�นๆ นายนิวฒัน ์ ต๋าแบน 

(เดือน สิงหาคม 2563)
300.00                 300.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย นิวฒัน ์ต๋าแบน 300.00                   นาย นิวฒัน ์ต๋าแบน 300.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110196 17-11-2020

4040
ค่าบริการอื�นๆ นายกรวิสุทธิ�   ก๋งพยา 

(เดือน กนัยายน 2563)
600.00                 600.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย กรวิสุทธิ�  ก๋งพยา 600.00                   นาย กรวิสุทธิ�  ก๋งพยา 600.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110197 17-11-2020

4041
ค่าบริการอื�นๆ นายระมดั  นอ้ยหมอ 

(เดือน สิงหาคม 2563)
300.00                 300.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย ระมดั นอ้ยหมอ 300.00                   นาย ระมดั นอ้ยหมอ 300.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110198 17-11-2020

4042
จา้งที�ปรึกษาบริหารงานจดัการ

ปรับปรุงพื�นที�ภายในโครงการ
1,450,000.00        1,380,000.00       1,450,000.00  คดัเลือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 1,450,000.00         มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 1,380,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110199 17-11-2020

4043
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนพพล ช่วยตั�ว 800,000.00            นายนพพล ช่วยตั�ว 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110200 13-11-2020

4044
จา้งทีมผลิตรายการ2องศา เดือนพ.ย.-

ธ.ค. 63 จาํนวน 7 ตอน
1,039,500.00        1,112,265.00       158,895.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 1,112,265.00         บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 1,112,265.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110202 04-11-2020

4045

ขออนุมติัใชง้บประมาณเช่าไฟพร้อม

เจา้หนา้ที� เสวนา ลอยโคม ส่งเคราะห์ 

เซ่นผ ีบุญบูชาอุษาคเนย ์เร่งด่วน

27,000.00             28,890.00            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 28,890.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 28,890.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110204 17-11-2020

4046
เวทีสมชัชาเพื�อนสื�อสาธารณะ

ระดบัชาติ  เวที แสง สี เสียง
230,050.00           230,050.00          230,050.00     เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 230,050.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 230,050.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110205 17-11-2020

4047 เพื�อผลิตของที�ระลึกฝ่ายสื�อสารองคก์ร 162,000.00           173,340.00          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเพียร์มาสเตอร์ จาํกดั 173,340.00            บริษทั สเพียร์มาสเตอร์ จาํกดั 173,340.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110206 17-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4048
ค่าผูจ้ดัทาํของที�ระลึก ALTV  (ฝ่ายกล

ยทุธ์สื�อสารการตลาด)
499,690.00           499,690.00          499,690.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 499,690.00            บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 499,690.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110207 17-11-2020

4049 ผูเ้ขียนบทความลงเวบ็ไซต ์3 2,000.00               2,000.00              2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายศิวชั พงษเ์พียจนัทร์ 2,000.00                นายศิวชั พงษเ์พียจนัทร์ 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020110208 10-11-2020

4050 ผูเ้ขียนบทความลงเวบ็ไซต ์6 2,000.00               2,000.00              2,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสิตางศุ ์พิลยัหลา้ 2,000.00                นางสิตางศุ ์พิลยัหลา้ 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020110209 10-11-2020

4051 ค่าพิธีกรเวทีกลาง ทศพล 15,000.00             15,000.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง นายทศพล  หมายสุข 15,000.00              นายทศพล  หมายสุข 15,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110210 17-11-2020

4052 ค่าช่างแต่งหนา้ ทาํผม 25,000.00             25,000.00            25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ คุณชุมภู 25,000.00              นายมานิตย ์ คุณชุมภู 25,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110211 17-11-2020

4053
ค่าบริการอื�นๆ นายประกอบ  โลห

กาญจน ์(เดือน กนัยาบน 2563)
3,000.00               3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 3,000.00                นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 3,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110212 17-11-2020

4054

ค่าจา้งทาํรายงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็น 6 กลุ่มประเดน็ ประเดน็สื�อ

สาธารณะ

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ธชาทชั  กองอุดมการ 4,000.00                นาย ธชาทชั  กองอุดมการ 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110213 17-11-2020

4055 ผูเ้ขียนบทความลงเวบ็ไซต ์9 2,000.00               2,000.00              2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ� 2,000.00                นายอาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ� 2,000.00                 เร่งด่วน PO2020110214 10-11-2020

4056
ค่าผูด้าํเนินรายการ รายการ The 

Happening
540,000.00           60,000.04            540,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สิบเอด็ สิบเอด็ จาํกดั 540,000.32            บริษทั สิบเอด็ สิบเอด็ จาํกดั 60,000.04              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110215 10-11-2020

4057
ค่าผูด้าํเนินรายการ รายการ The 

Happening
540,000.00           30,000.02            540,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สิบเอด็ สิบเอด็ จาํกดั 540,000.32            บริษทั สิบเอด็ สิบเอด็ จาํกดั 30,000.02              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110216 13-11-2020

4058 ค่าผลิตรายการ KIDs พิชิต CODE 1,946,913.15        449,287.65          1,946,913.15  เฉพาะเจาะจง บริษทั พั�น อพั จาํกดั 1,946,913.15         บริษทั พั�น อพั จาํกดั 449,287.65            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110217 04-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4059
งานซ่อม OB 1 ฝ่ายถ่ายทอดนอก

สถานที�
28,000.00             29,960.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินวินซิเบิ�ล จาํกดั 29,960.00              บริษทั อินวินซิเบิ�ล จาํกดั 29,960.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110218 17-11-2020

4060
เสื�อสาํหรับงานเครือข่ายนกัสื�อสาร

ภยัพิบติั
73,600.00             73,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ณดิษ งามสุทธิโภไคย 73,600.00              นาย ณดิษ งามสุทธิโภไคย 73,600.00               เร่งด่วน PO2020110219 18-11-2020

4061
ขออนุมติัซื�ออุปกร์ไอที on air ประจาํ

ศูนยฯ์
187,496.10           186,661.50          187,496.10     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
187,496.10            

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
186,661.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110220 18-11-2020

4062 ค่าพิธีกรเวทีกลาง ศิริภสัสร 8,000.00               8,000.00              8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริภสัสร อุบลรัตน์ 8,000.00                น.ส.ศิริภสัสร อุบลรัตน์ 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110221 18-11-2020

4063
ค่าเช่าอุปกรณ์แสง รายการ ภาคภูมิ

ไทย Pride of Thailand (เร่งด่วน)
21,542.06             23,050.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จาํกดั 23,050.00              บริษทั ย ูวอนท ์ไลท ์2 จาํกดั 23,050.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110222 18-11-2020

4064
ค่าวสัดุสาํนกังาน (เครือ่งเขียน) 

สาํนกัสร้างสรรคเ์นื�อหา
69,500.00             44,818.35            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
74,365.00              

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
44,818.35              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110223 18-11-2020

4065
งานซ่อมแซมฐานรากเสาส่งสัญญาณ

โทรทศัน ์สถานีชุมพร เพิ�มเติม
5,641,818.68        1,410,454.67       1,410,454.67  เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยาม เทเลคอม ซีที

เอก็ซ์ จาํกดั
1,410,454.67         

บริษทั สยาม เทเลคอม ซีที

เอก็ซ์ จาํกดั
1,410,454.67         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110224 18-11-2020

4066 ผูผ้ลิตนิทรรศการงานเปิดตวั DECODE 60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธีระรัช  ดวงกมล 60,000.00              นาย ธีระรัช  ดวงกมล 60,000.00               เร่งด่วน PO2020110225 18-11-2020

4067

การออกแบบและพฒันาเกม

คอมพิวเตอร์ออนไลน ์สาํหรับเดก็อายุ

 7-12 ปี

2,000,000.00        1,762,800.00       2,000,000.00  คดัเลือก บริษทั แวริซอฟท ์จาํกดั 2,000,000.00         บริษทั แวริซอฟท ์จาํกดั 1,762,800.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110226 13-11-2020

4068
จดัหาเครื�องปรับอากาศ ชนิดตูต้ั�ง 

พร้อมติดตั�ง สถานีฯ อาคารใบหยก 2
492,200.00           123,050.00          123,050.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยเูนี�ยนเปอร์เฟคท์ 123,050.00            หจก.ยเูนี�ยนเปอร์เฟคท์ 123,050.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110227 23-11-2020

4069

ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินการจดัซื�อ

อุปกรณ์สนบัสนุนการผลิตข่าว ศูนย์

ข่าว

162,361.80           162,361.80          162,361.80     เฉพาะเจาะจง
บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
162,361.80            

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
162,361.80            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110228 23-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4070 clip คุณค่า การศึกษา-วฒันธรรม 180,000.00           180,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย บุญชยั กลัยาศิริ 180,000.00            นาย บุญชยั กลัยาศิริ 180,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110229 23-11-2020

4071 จดัหาหมอ้แปลงไฟฟ้า สถานีตาก 1,055,292.96        263,823.24          263,823.24     เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 263,823.24            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 263,823.24            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110230 23-11-2020

4072 ค่าผลิตรายการ KIDs พิชิต CODE 1,946,913.15        1,048,337.85       1,946,913.15  เฉพาะเจาะจง บริษทั พั�น อพั จาํกดั 1,946,913.15         บริษทั พั�น อพั จาํกดั 1,048,337.85         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110231 04-11-2020

4073 ผลิตสารคดีสั�นชุดความรู้ทางการเงิน 492,200.00           491,130.00          492,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 492,200.00            บริษทั บุญมีฤทธิ�  มีเดีย จาํกดั 491,130.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110232 24-11-2020

4074 ค่าบูธกิจกรรมหนูนอ้ยเจา้เวหา 107,000.00           107,000.00          107,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พี.ดบับลิว. มิตรเกื�อกลู

 จาํกดั
107,000.00            

บริษทั พี.ดบับลิว. มิตรเกื�อกลู 

จาํกดั
107,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110233 24-11-2020

4075
เช่าเครื�องถ่ายเอกสารฟูจิ  เดือน พค.-

มิย.63 จาํนวน 7 เครื�อง
16,297.14             16,297.14            16,297.14       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
16,297.14              

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
16,297.14              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110234 24-11-2020

4076
จดัหาอุปกรณ์เพื�องานวิจยัและพฒันา

เทคนิค
199,555.00           198,998.60          199,555.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคฟอกซ์ จาํกดั 200,000.00            บริษทั เทคฟอกซ์ จาํกดั 198,998.60            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110235 24-11-2020

4077 ซื�อกลอ้ง Sony FS5 280,373.18           299,999.30          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 299,999.30            บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 299,999.30            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110236 24-11-2020

4078 ค่าแต่งหนา้-ทาํผม 3,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 3,000.00                ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 3,000.00                 เร่งด่วน PO2020110237 24-11-2020

4079
จดัหากระดาษถ่ายเอกสาร A4 สาํหรับ

ใชใ้นสาํนกัวิศวกรรม
16,000.00             4,012.50              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,280.00                บริษทั บิซิเนส ซีทีเอส จาํกดั 4,012.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110238 24-11-2020

4080

ผูด้าํเนินรายการวิทยไุทยพีบีเอสและ

วิทยดิุจิทลั (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 

4/2563 เดินเล่า...เอาเรื�อง (ต.ค.

1,000.00               1,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายสรวง สิทธิสมาน 1,000.00                นายสรวง สิทธิสมาน 1,000.00                 เร่งด่วน PO2020110239 24-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4081
ค่าผลิตของที�ระลึก งานแถลงข่าว

ไฮไลทร์ายการใหม่
28,000.00             29,960.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั จีบี ฟอร์ ย ูจาํกดั 29,960.00              บริษทั จีบี ฟอร์ ย ูจาํกดั 29,960.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110240 24-11-2020

4082 ของใชอุ้ปกรณ์สาํนกังาน 9,182.00               4,793.60              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
9,824.74                

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
4,793.60                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110241 24-11-2020

4083 บูธกิจกรรมวนัเดก็ 2564 60,000.00             64,200.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 64,200.00              บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 64,200.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110242 24-11-2020

4084
ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนตุลาคม 

63
370,511.50           370,511.50          370,511.50     เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
370,511.50            

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
370,511.50            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110244 25-11-2020

4085
ค่าบริการวิชาชีพเพิ�มเติมในส่วนงาน

ออกแบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
498,620.00           498,620.00          498,620.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ออกสัท ์ดีไซน ์

คอนซลัแตนท ์จาํกดั
498,620.00            

บริษทั ออกสัท ์ดีไซน ์

คอนซลัแตนท ์จาํกดั
498,620.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110245 25-11-2020

4086
ค่าผลิตรายการหมอ้ขา้วหมอ้แกง 

(TOR)
3,250,000.00        3,100,000.00       3,250,000.00  คดัเลือก

บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
3,250,000.00         

บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
3,100,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110246 26-11-2020

4087
ค่าผูค้วบคุมการผลิต รายการ สวสัดี

ชาวโซเซ๊ยล (เร่งด่วน
330,750.00           330,750.00          330,750.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจาริณี เมธีกลุ 330,750.00            นางสาวจาริณี เมธีกลุ 330,750.00             เร่งด่วน PO2020110247 26-11-2020

4088 ค่าผลิต ละคร Commissioning 2563 12,000,000.00      11,939,999.97     ########### คดัเลือก บริษทั ธีมเมติก จาํกดั 12,000,000.09       บริษทั ธีมเมติก จาํกดั 11,939,999.97       
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110248 23-11-2020

4089 ค่าหอ้งสาํหรับลงเสียงพากย์ 336,000.00           262,150.00          336,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
262,150.00            

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
262,150.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110249 26-11-2020

4090
ค่าผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัทาํขอ้มูล รายกา

 Safe House
800,000.00           400,000.07          800,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
800,000.14            

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
400,000.07            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110250 26-11-2020

4091
จดัจา้งตรวจสอบและแกไ้ขไฟฟ้า

ขดัขอ้ง ส.ระนอง
23,967.56             5,991.89              5,991.89         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,991.89                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,991.89                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110251 26-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4092

ขออนุมติัใชง้บประมาณ เพื�อจดัซื�อ

แบตเตอรี�  ขนาด 12 Volt  200 Ah 

จาํนวน 4 ลูก (กรณีเร่งด่วน)

39,162.00             39,162.00            39,162.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ 

เทคโนโลยี� จาํกดั
39,162.00              

บริษทั ดอนเมือง เพาเวอร์ เทค

โนโลยี� จาํกดั
39,162.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110252 26-11-2020

4093
ค่าทาํผมแขกร่วมรายการที�นี�ไทยพีบี

เอส (กรณีจาํเป็นเร่งด่วน)
1,000.00               1,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 1,000.00                คุณบุญมา  คงประเสริฐ 1,000.00                 เร่งด่วน PO2020110253 26-11-2020

4094
ค่าแต่งหนา้แขกร่วมรายการที�นี�ไทยพี

บีเอส (กรณีจาํเป็นเร่งด่วน)
1,000.00               1,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 1,000.00                ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 1,000.00                 เร่งด่วน PO2020110254 26-11-2020

4095 ค่าอะไหล่ซ่อม Camera Panasonic 5,900.00               6,313.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
6,313.00                

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
6,313.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110255 26-11-2020

4096 ค่าอะไหล่ซ่อม ลาํโพง JBL 4,020.00               4,301.40              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคฟอกซ์ จาํกดั 4,301.40                บริษทั เทคฟอกซ์ จาํกดั 4,301.40                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110256 26-11-2020

4097
ค่าอะไหล๋ซ่อม CAMERA 

PANASONIC
3,000.00               3,210.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
3,210.00                

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
3,210.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110257 26-11-2020

4098 ค่าซ่อมโคมไฟ LED 3W 2,700.00               2,889.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
2,889.00                

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

โชลูชั�น เอเชีย จาํกดั
2,889.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110258 27-11-2020

4099 อุปกรณ์รถเขน็และคลิป 7,496.00               6,615.22              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
8,020.72                

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั
6,615.22                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110259 27-11-2020

4100

ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการจา้ง

เจา้หนา้ที�ติดตั�ง รื� อถอน เสนา ลอย

โคมฯ กรณีเร่งด่วน

4,000.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 4,000.00                นายอนุชา  สุจิรธนกลู 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110260 27-11-2020

4101 ค่าจดัทาํสายสัญญาณภาพ (SDI) 16,734.00             17,905.38            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดบับลิวซี แอนด ์เอม็ 

กรุ๊ป จาํกดั
17,905.38              

บริษทั ดบับลิวซี แอนด ์เอม็ 

กรุ๊ป จาํกดั
17,905.38              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110261 27-11-2020

4102
ค่าผลิตรายการ Kid Rangers 

ปฏิบติัการเดก็ช่างคิด ไตรมาส 1/2564
3,250,000.00        3,250,000.00       3,250,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
3,250,000.00         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
3,250,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110262 23-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4103 ประกนัภยัโดรน 2 ลาํ ฝ่ายช่างภาพ 3,236.06               3,462.58              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)
3,462.58                

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)
3,462.58                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110263 27-11-2020

4104
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ กปส. จาํนวน 

15 สถานี ประจาํเดือน ตุลาคม 2563
340,800.00           91,164.00            -                 เฉพาะเจาะจง

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
91,164.00              

กรมประชาสัมพนัธ์ (เงิน

รายไดก้รมประชาสัมพนัธ์)
91,164.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110264 27-11-2020

4105 จดัหาพสัดุ รถ 6 ลอ้ พร้อมตู้ 2,803,738.32        2,389,000.00       2,498,450.00  ประกาศเชิญชวน บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 3,000,000.00         บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 2,389,000.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110265 30-11-2020

4106 ค่าผลิตรายการ The Speech S.2 600,000.00           150,000.00          600,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มี มอร์ จาํกดั 600,000.02            บริษทั มี มอร์ จาํกดั 150,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110266 17-11-2020

4107 ค่าผลิตรายการ The Speech S.2 600,000.00           450,000.01          600,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มี มอร์ จาํกดั 600,000.02            บริษทั มี มอร์ จาํกดั 450,000.01            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110267 17-11-2020

4108

ค่าเช่าระบบโครงสร้างพื�นฐาน

เครือข่ายสารสนเทศและระบบความ

ปลอดภยัขอ้มูล ปีที� 2/3

9,345,794.40        10,000,000.01     -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
10,000,000.01       

บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จาํกดั
10,000,000.01       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110268 30-11-2020

4109
ค่าใชบ้ริการเพื�อใชบ้ริการสิ�งอาํนวย

ความสะดวก (ถนน) ของ บมจ.ทีโอที
312,000.00           83,460.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 83,460.00              บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 83,460.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110269 30-11-2020

4110
จดัหาโพเดียมรายการบ่ายโมงตรง

ประเดน็
12,000.00             12,000.00            12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนิคม ยะรินทร์ 12,000.00              นายนิคม ยะรินทร์ 12,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110270 30-11-2020

4111

รายการ รามเกียรติ�  มินิ แอนิเมชั�น,โค

บุตร ตาํนานบุตรสุริยะ,มโหสถ 

ปราชญน์อ้ยคู่แผน่ดิน

1,027,000.00        1,027,000.62       1,027,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั วิธิตา แอนิเมชั�น จาํกดั 1,027,000.62         บริษทั วิธิตา แอนิเมชั�น จาํกดั 1,027,000.62         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110271 16-11-2020

4112
ขออนุมติัใชง้บดาํเนินการเช่าไฟพร้อม

เจาหนา้ที� รายการสารพนัลั�นทุ่ง
347,750.00           347,750.00          347,750.00     เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 347,750.00            อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 347,750.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110272 30-11-2020

4113
ค่าจา้งดาํเนินการจดับูธกิจกรรม 

workshop วิทยาศาสตร์
750,000.00           749,000.00          750,000.00     ประกาศเชิญชวน

บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
750,000.00            

บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
749,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110275 12-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4114
ค่าผลิตรายการ ขบวนการ FUN นํ�านม

 ไตรมาส 1/2564
4,504,700.00        4,504,700.00       4,504,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 4,504,700.00         บริษทั มิราเคิล มชัรูม จาํกดั 4,504,700.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110276 30-11-2020

4115
ผูผ้ลิตรายการดู-งาน-บา้น-เพื�อน 

ALTV กรณีจาํเป็นเร่งด่วน (เพาซี)
157,000.00           157,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายเพาซี ยะซิง 157,000.00            นายเพาซี ยะซิง 157,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110277 30-11-2020

4116
ค่าผลิตรายการ บา้นนกัวิทยาศาสตร์

นอ้ย ไตรมาส 1/2564
2,990,000.00        2,990,000.12       2,990,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
2,990,000.12         

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
2,990,000.12         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110278 30-11-2020

4117

ผูผ้ลิตรายการดู-งาน-บา้น-เพื�อน 

ALTV กรณีจาํเป็นเร่งด่วน (ยทุธ

พรหม)

157,000.00           157,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง คุณยทุธพรหม  สมใจ 157,000.00            คุณยทุธพรหม  สมใจ 157,000.00             เร่งด่วน PO2020110279 30-11-2020

4118
ผูผ้ลิตรายการดู-งาน-บา้น-เพื�อน 

ALTV กรณีจาํเป็นเร่งด่วน (กนกภรณ)์
157,000.00           157,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 157,000.00            นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 157,000.00             เร่งด่วน PO2020110280 30-11-2020

4119
ผูผ้ลิตรายการดู-งาน-บา้น-เพื�อน 

ALTV  (เพาซี)
471,000.00           471,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายเพาซี ยะซิง 471,000.00            นายเพาซี ยะซิง 471,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110281 30-11-2020

4120
ผูผ้ลิตรายการดู-งาน-บา้น-เพื�อน 

ALTV (ยทุธพรหม)
471,000.00           471,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง คุณยทุธพรหม  สมใจ 471,000.00            คุณยทุธพรหม  สมใจ 471,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110282 30-11-2020

4121
ผูผ้ลิตรายการดู-งาน-บา้น-เพื�อน 

ALTV กนกภรณ์
628,000.00           628,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 628,000.00            นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 628,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110283 30-11-2020

4122
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        32,300.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 5,660,800.00         นายษรฉตัร สุธาธมัมากลู 32,300.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110284 30-11-2020

4123
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        99,000.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 5,660,800.00         คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110285 30-11-2020

4124
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        99,000.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 5,660,800.00         คุณกฤติยา  แพนลา 99,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110286 30-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4125
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        62,900.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 5,660,800.00         ฐาปนี คงบุตร 62,900.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110287 30-11-2020

4126
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        55,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 5,660,800.00         คุณศรีรัตน ์ บุญทรง 55,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110288 30-11-2020

4127
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        82,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 5,660,800.00         ศศิวฒัน ์  วิริยาลยั 82,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110289 30-11-2020

4128
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        16,500.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 5,660,800.00         ปณฐัจิตต ์ มาสกิตติชยักลุ 16,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110290 30-11-2020

4129
ค่าแต่งหนา้+ทาํผม ผูป้ระกาศและ

พิธีกร สาํนกัข่าว ปี 2563
5,660,800.00        13,200.00            5,660,800.00  เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 5,660,800.00         คุณสิรพิชญ ์ สุวรรณ 13,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110291 30-11-2020

4130

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110292 06-11-2020

4131

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110293 13-11-2020

4132

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        60,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110294 20-11-2020

4133

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110295 27-11-2020

4134
บูธหูฟังแปลภาษาพร้อมเจา้หนา้ที�

ผูเ้ชี�ยวชาญ
15,000.00             16,050.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.จี.ไมซ์ จาํกดั 16,050.00              บริษทั ที.จี.ไมซ์ จาํกดั 16,050.00               เร่งด่วน PO2020110296 06-11-2020

4135 เช่าจอ LED 30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธนิตย ์โต๊ะศิลา 30,000.00              นาย ธนิตย ์โต๊ะศิลา 30,000.00               เร่งด่วน PO2020110297 23-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4136
จดัหาเจา้หนา้ที� ingest (กรณีจาํเป็น

เร่งด่วน)
30,853.26             30,853.26            -                 เฉพาะเจาะจง นาย นพรัตน ์เป้ามา 30,853.26              นาย นพรัตน ์เป้ามา 30,853.26               เร่งด่วน PO2020110298 30-11-2020

4137
จดัหาเจา้หนา้ที� Ingest (กรณีจาํเป็น

เร่งด่วน)
30,853.26             30,853.26            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิจิตรา นาคเจือทอง 30,853.26              น.ส. พิจิตรา นาคเจือทอง 30,853.26               เร่งด่วน PO2020110299 30-11-2020

4138
ประสานงานเวทีเสวนา(กรณีจาํเป็น

เร่งด่วน)
20,000.00             20,000.00            20,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. เบญจวรรณ ธนพรภูริช 20,000.00              น.ส. เบญจวรรณ ธนพรภูริช 20,000.00               เร่งด่วน PO2020110300 27-11-2020

4139
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 800,000.00            นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110304 23-11-2020

4140
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 800,000.00            นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110305 23-11-2020

4141
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สันติ ศรีมนัตะ 800,000.00            นาย สันติ ศรีมนัตะ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110306 30-11-2020

4142
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย ์ตอพล 800,000.00            นาย ประวิทย ์ตอพล 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110307 30-11-2020

4143 ทีมผลิตรายการ ยทุธภูมิปลายจวกั 1,140,000.00        1,140,000.00       1,140,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มีมิติ จาํกดั 1,140,000.00         บริษทั มีมิติ จาํกดั 1,140,000.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110308 27-11-2020

4144
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           8,400.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
316,800.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
8,400.00                 เร่งด่วน PO2020110318 30-11-2020

4145
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           1,200.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 316,800.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 1,200.00                 เร่งด่วน PO2020110319 30-11-2020

4146
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           6,000.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 316,800.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020110320 30-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4147
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           24,000.00            316,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 316,800.00            น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 24,000.00               เร่งด่วน PO2020110321 30-11-2020

4148
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           4,800.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 316,800.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020110322 30-11-2020

4149
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           6,000.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 316,800.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 6,000.00                 เร่งด่วน PO2020110323 30-11-2020

4150
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           4,800.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 316,800.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020110324 30-11-2020

4151
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           4,800.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 316,800.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020110325 30-11-2020

4152
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           4,800.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 316,800.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020110326 30-11-2020

4153
ค่าล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตี�

   ไตรมาส 3-4/63
316,800.00           7,200.00              316,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 316,800.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 7,200.00                 เร่งด่วน PO2020110327 30-11-2020

4154
รายการ ตาตา้ตีตี�โตโต ้ไดโน

มหศัจรรย ์1-2/2564
2,581,180.00        2,581,180.26       2,581,180.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 2,581,180.26         บริษทั ซาวดเ์กรท จาํกดั 2,581,180.26         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110328 23-11-2020

4155
ค่าผลิตรายการ สอนศิลป์ ไตรมาส 

1/2564
2,712,450.00        2,712,450.00       2,712,450.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 2,712,450.00         บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 2,712,450.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110329 23-11-2020

4156
ผูก้าํกบัและสร้างสรรคร์ายการ คิด

คลบัส์
30,000.00             2,712,450.00       -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 30,000.00              บริษทั อาร์มาดิโล่  จาํกดั 2,712,450.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110329 23-11-2020

4157
ค่าเช่าอุปกรณ์พร้อมเจา้หนา้ที�ถ่ายทาํ

รายการ วนัใหม่วาไรตี�  (เร่งด่วน)
4,800.00               4,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิร์คอะฮอลิค.426จาํกดั 4,800.00                บริษทั เวิร์คอะฮอลิค.426จาํกดั 4,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110331 30-11-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4158
ค่าผลิตซีรีส์โทรทศันแ์นว Situation 

Comedy
14,300,000.00      14,298,414.00     ########### เฉพาะเจาะจง

บริษทั โต๊ะกลมโทรทศัน ์

จาํกดั
14,300,000.23       บริษทั โต๊ะกลมโทรทศัน ์จาํกดั 14,298,414.00       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020110332 30-11-2020

4159
ขออนุมติัจดัจา้งทาํหลงัคาที�จอดรถ

มอเตอร์ไซค ์  หลงัอาคาร C
208,650.00           195,000.00          208,650.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เจน-วาย เพน้ท ์จาํกดั 208,650.00            บริษทั เจน-วาย เพน้ท ์จาํกดั 195,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120001 01-12-2020

4160
จดัหา Software Maintenance Renewal

 Workflow Process (K2)
2,000,000.00        1,980,000.00       2,000,000.00  ประกาศเชิญชวน

บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)
2,000,000.00         

บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์

ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)
1,980,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120002 01-12-2020

4161
ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(Book) Set)
147,660.00           147,660.00          147,660.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 147,660.00            บริษทั ยซีูที (เอเซีย) จาํกดั 147,660.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120003 01-12-2020

4162
ผลิตของที�ระลึกสาํหรับบริการใน

ดิจิทลัแบรนด ์(VR Box)
21,150.00             21,150.00            21,150.00       เฉพาะเจาะจง นายเกษมสันต ์เปรมปรีดิ� 21,150.00              นายเกษมสันต ์เปรมปรีดิ� 21,150.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120005 01-12-2020

4163
ค่าบูธกิจกรรมรายการ Kid Ranger 

และบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย
120,000.00           120,000.00          120,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
120,000.00            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
120,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120006 01-12-2020

4164

ขออนุมติัจดัจา้งติดตั�งกระจกกนัความ

ร้อนอาคาร A ชั�นที� 4 หอ้งผูบ้ริหาร

จาํนวน 4 หอ้ง

275,632.00           275,632.00          275,632.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทย-เยอรมนัสเปเชีย

ลตี�กลาส จาํกดั
275,632.00            

บริษทั ไทย-เยอรมนัสเปเชีย

ลตี�กลาส จาํกดั
275,632.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120007 01-12-2020

4165
ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัสุขภาพ และ

ประกนั Covid-19 ประจาํปี 2564
2,543,340.00        2,492,240.00       2,543,340.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950

 จาํกดั(มหาชน)
2,543,340.00         

บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950 

จาํกดั(มหาชน)
2,492,240.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120008 02-12-2020

4166

เพื�อจดัจา้งถ่ายทาํคลิปและตดัต่อ

กราฟฟิกสื�อออนไลนโ์ครงการ 

ThaiPBS Learning Space

140,000.00           140,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทิพย ์เดชปรารมย์ 140,000.00            นางสาวพิณทิพย ์เดชปรารมย์ 140,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120009 02-12-2020

4167 ค่าผลิตรายการ ครอบครัวเดียวกนั 900,000.00           900,000.01          900,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั
900,000.01            

บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั
900,000.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120010 02-12-2020

4168
ค่าพิธีกร ถทส. วอลลเ์ล่ยบ์อลสาว

เหลก็ No L Cup by Thai PBS ปี  63
8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 8,000.00                นาย อจิรงค ์ เดชไกรศกัดิ� 8,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120011 02-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4169
ค่าพิธีกร ถทส. วอลลเ์ล่ยบ์อลสาว

เหลก็ No L Cup by Thai PBS ปี  63
8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120012 02-12-2020

4170
จา้งงานรักษาความปลอดภยั จาํนวน 2

 อตัรา
66,340.00             66,340.00            66,340.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั รักษาความปลอดภยั 

ไทยซีคอม จาํกดั
66,340.00              

บริษทั รักษาความปลอดภยั 

ไทยซีคอม จาํกดั
66,340.00               เร่งด่วน PO2020120014 03-12-2020

4171 ค่าซ่อม LED Comera Light 1,100.00               1,177.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 1,177.00                บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 1,177.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120015 03-12-2020

4172 ค่าซ่อม Wireless Microphone 4,950.00               5,296.50              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 5,296.50                บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 5,296.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120016 03-12-2020

4173 ค่าซ่อม Wireless Microphone 1,500.00               1,605.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 1,605.00                บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 1,605.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120017 03-12-2020

4174
จดัจา้งดาํเนินงาน ด.เดก็คิดดี Thai 

PBS Kids Day 2564
1,588,785.05        1,620,000.00       -                 ประกาศเชิญชวน บริษทั เอส แคปปิตอล จาํกดั 1,700,000.00         บริษทั เอส แคปปิตอล จาํกดั 1,620,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120018 03-12-2020

4175

ค่าอุปกรณ์เพื�อผลิตเนื�อหาต่อยดขา้ม

สารพนัสื�อ และ การเล่าเรื�องผา่นสื�อ

ดิจิตอล

1,463,500.00        1,420,000.01       1,463,500.00  ประกาศเชิญชวน
บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
1,463,500.00         

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค

 กรุ๊ป จาํกดั
1,420,000.01         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120019 03-12-2020

4176 ค่าผลิตรายการ ครูปล่อยแสง 2,340,000.00        2,327,250.00       2,340,000.00  คดัเลือก
บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
2,340,000.12         

บริษทั วนันี�วนัดี โปรดกัชั�น 

จาํกดั
2,327,250.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120021 04-12-2020

4177 กระติกนํ�า สาํหรับแจกแหล่งข่าว 27,000.00             27,000.00            270.00            เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน ์เบญจางจารุ 27,000.00              นายสุรัตน ์เบญจางจารุ 27,000.00               เร่งด่วน PO2020120022 01-12-2020

4178 บูธกิจกรรมวนัเดก็ปี 64 45,000.00             48,150.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
48,150.00              

บริษทั มายด ์มีเดีย สตูดิโอ 

สองศูนยศู์นยห์ก จาํกดั
48,150.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120023 07-12-2020

4179
ค่าซ่อมรถไทยพีบีเอส GEN2 ทะเบียน

 93-6923
13,230.00             14,156.10            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เทอร์โมคอนโทรล 

(2520) จาํกดั
14,156.10              

บริษทั เทอร์โมคอนโทรล 

(2520) จาํกดั
14,156.10              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120025 07-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4180
ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน Gard micro 

P2/32GB ฝ่ายกลยทุธ์สื�อสารการตลาด
18,691.58             19,688.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
19,999.99              

บริษทั นอร์ธ สตาร์ อิควิป

เมนท ์จาํกดั
19,688.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120026 07-12-2020

4181

จดัทาํเพลงและเสียงฉบบัภาษาไทย

รายการแอนนิเมชั�นสาํหรับเดก็ 

Pocoyo Series 4

260,000.00           260,000.16          260,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีไอจีเอ จาํกดั 260,000.16            บริษทั ทีไอจีเอ จาํกดั 260,000.16            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120027 04-12-2020

4182
จดัซื�ออุปกรณ์ประกอบการผลิต 

Content
22,980.00             24,588.60            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
24,588.60              

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
24,588.60              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120028 07-12-2020

4183
อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล  (รายการ

ศิลปวฒันธรรม)
30,640.00             32,784.80            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
32,784.80              

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
32,784.80              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120029 07-12-2020

4184
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นาย ภาณุภทัร  กาญจนระพี

พงษ์
800,000.00            

นาย ภาณุภทัร  กาญจนระพี

พงษ์
40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120030 01-12-2020

4185
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง อนุชา ตาดี 800,000.00            อนุชา ตาดี 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120031 01-12-2020

4186
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 800,000.00            คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120032 01-12-2020

4187
ชุดอุปกรณ์ถ่ายทาํวิดีโอและภาพนิ�ง 

Gopro 9 Black (รายการ The Exit)
27,200.00             29,104.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
29,104.00              

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
29,104.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120033 07-12-2020

4188
ขออนุมติัจดัซื�อโต๊ะสาํหรับร้านขาย

กาแฟ
10,593.00             10,593.00            10,593.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
10,593.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
10,593.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120034 07-12-2020

4189
โครงการผลิตสื�อประชาสัมพนัธ์และ

กิจกรรมโปรโมต Thai PBS Podcast
939,995.00           850,000.00          939,995.00     ประกาศเชิญชวน บริษทั อญัญาวดี จาํกดั 939,995.00            บริษทั อญัญาวดี จาํกดั 850,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120035 07-12-2020

4190
จดัหาเกา้อี�สาํนกังาน ศูนยว์ิศวกรรม

สงขลา
19,600.00             5,243.00              4,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 5,243.00                บริษทั แกนกลาง จาํกดั 5,243.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120037 07-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4191
ค่าอะไหล่และค่าบริการซ่อมรถไทย

พีบีเอส OB1 ทะเบียนรถ 50-2258
33,000.00             35,310.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอมเทคโนโลย ีจาํกดั 35,310.00              บริษทั เอมเทคโนโลย ีจาํกดั 35,310.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120038 07-12-2020

4192
ค่าอุปรณ์สาํนกังาน ฝ่ายกลยทุธ์

สื�อสารการตลาด
37,383.18             40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
40,000.00              

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120039 07-12-2020

4193 คนเขียนบทความลงเวบ็ไซต1์ 6,000.00               3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย เสรี  ศุภราทิตย์ 6,000.00                นาย เสรี  ศุภราทิตย์ 3,000.00                 เร่งด่วน PO2020120042 08-12-2020

4194
ค่าของที�ระลึก เสื�อกิจกรรม ครอบครัว

เดียวกนั วนั (ชอง) พ่อ (เร่งด่วน)
62,000.00             66,340.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลิกชนันารี จาํกดั 66,340.00              บริษทั คลิกชนันารี จาํกดั 66,340.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120043 08-12-2020

4195
ค่าลิขสิทธ์ รายการ Idea I Do นกัคิด

วิถีใหม่
1,950,000.00        1,950,000.00       1,950,000.00  เฉพาะเจาะจง สมาคมวฒันหตัถศิลป์ลา้นนา 1,950,000.00         สมาคมวฒันหตัถศิลป์ลา้นนา 1,950,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120044 04-12-2020

4196
ค่าบริการ Cloud Computing เดือน 

ต.ค. 63 (ค่าบริการส่วนเกิน)
160,619.38           171,862.74          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
171,862.74            

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
171,862.74            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120045 08-12-2020

4197
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 800,000.00            นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120047 08-12-2020

4198
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย คมัภีร์  สุขเปรม 800,000.00            นาย คมัภีร์  สุขเปรม 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120048 08-12-2020

4199
ผลิตคาํบรรยายภาษาองักฤษละคร14

วนัฉนั(ไม่)เปลี�ยน
107,000.00           107,000.00          107,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั มาเจนตา มีเดีย ครี

เอชั�น จาํกดั
107,000.00            

บริษทั มาเจนตา มีเดีย ครีเอชั�น

 จาํกดั
107,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120049 08-12-2020

4200
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 800,000.00            นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120054 08-12-2020

4201
ผูก้าํกบัและสร้างสรรคร์ายการ คิด

คลบัส์
30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายสาธิต  แกว้กนัยา 30,000.00              นายสาธิต  แกว้กนัยา 30,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120055 07-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4202
ค่าผลิตรายการสารคดี ชุด  Future of 

Thailand
2,500,000.00        2,354,000.00       2,500,000.00  คดัเลือก บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 2,500,000.00         บริษทั พาราดิซลั มีเดีย จาํกดั 2,354,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120056 09-12-2020

4203

โครงการเช่าใชบ้ริการระบบ Stream 

Overlay สาํหรับงานถ่ายทอดสด

ออนไลน์

480,000.00           15,000.00            480,000.00     เฉพาะเจาะจง SINGULAR.LIVE PTE.LTD. 471,388.50            SINGULAR.LIVE PTE.LTD. 15,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120057 09-12-2020

4204 คลิปประชาสัมพนัธ์ในเพจเฟสบุ๊ค 120,375.00           120,375.00          120,375.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เน็กซ์ เอด็ดูเทนเมน้ท ์

จาํกดั
120,375.00            

บริษทั เน็กซ์ เอด็ดูเทนเมน้ท ์

จาํกดั
120,375.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120058 09-12-2020

4205
คลิปประชาสัมพนัธ์ในเพจเฟสบุ๊ค 

ครูนกเลก็
85,600.00             85,600.00            85,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ครูนกเลก็ จาํกดั 85,600.00              บริษทั ครูนกเลก็ จาํกดั 85,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120059 09-12-2020

4206 ผลิตนํ�าดื�มสาํหรับใชใ้นงานวนัเดก็ 14,028.00             15,009.96            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นํ� าดื�มซอฟท ์จาํกดั 15,009.96              บริษทั นํ� าดื�มซอฟท ์จาํกดั 15,009.96              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120061 09-12-2020

4207 จดัซื�อแผน่อิเลก็โทรต 3 แผน่ 8,827.50               8,827.50              8,827.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลโคเทค จาํกดั 8,827.50                บริษทั แอลโคเทค จาํกดั 8,827.50                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120062 09-12-2020

4208
จา้งออกแบบกราฟิกงานครบรอบกา้ว

สู่ปีที� 14
50,000.00             50,000.00            50,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย สุดหลา้ เทียมอมัพร 50,000.00              นาย สุดหลา้ เทียมอมัพร 50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120066 09-12-2020

4209 ค่าพิธีกรศึกเรือยาวฯ ปี 63 8,000.00               8,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120069 09-12-2020

4210

ชุดอุปกรณ์ถ่ายทาํสารคดี Gopro 9 

Black และอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล 

(รายการศิลปวฒันธรรม)

66,800.00             71,476.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย)

 จาํกดั
71,476.00              

บริษทั โซฮิโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
71,476.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120070 14-12-2020

4211
ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน ฝ่ายกลยทุธ์

สื�อสารการตลาด
39,532.71             42,300.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟโต ้ไฟล ์จาํกดั 42,300.00              บริษทั โฟโต ้ไฟล ์จาํกดั 42,300.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120071 14-12-2020

4212
เพื�อจดังานไทยพีบีเอสพื�นที�แห่งการ

เรียนรู้ ซีซนั 3
11,500.00             11,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางนารี ฉนัทนาภรณ์ 11,500.00              นางนารี ฉนัทนาภรณ์ 11,500.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120072 14-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4213 สื�อประชาสัมพนัธ์ จอ LED 1,882,344.00        1,799,847.00       1,882,344.00  ประกาศเชิญชวน
บริษทั โนวาอินเตอร์แอด็ 

จาํกดั
1,882,344.00         บริษทั โนวาอินเตอร์แอด็ จาํกดั 1,799,847.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120073 14-12-2020

4214
เพื�อจดังานไทยพีบีเอสพื�นที�แห่งการ

เรียนรู้ ซีซั�น 3
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาวรรณ เพง็ภาค 20,000.00              นางสาวธิดาวรรณ เพง็ภาค 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120074 14-12-2020

4215
เพื�อจดังานไทยพีบีเอสพื�นที�แห่งการ

เรียนรู้ซีซนั 3
60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย นิธิวิทย ์ชาติทรัพยสิ์น 60,000.00              นาย นิธิวิทย ์ชาติทรัพยสิ์น 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120075 14-12-2020

4216
เพื�อจดักิจกรรมไทยพีบีเอสพื�นที�แห่ง

การเรียนรู้ ซีซนั3
15,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นางสาว นงลกัษณ์ พิทกัษ์

ธรรมนาถ
15,000.00              

นางสาว นงลกัษณ์ พิทกัษ์

ธรรมนาถ
15,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120076 14-12-2020

4217
จา้งแปลและผลิตคาํบรรยาย

ภาษาองักฤษละคร พ่อ..เป็นแลว้ไม่หาย
40,000.00             42,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีมเมติก จาํกดั 42,800.00              บริษทั ธีมเมติก จาํกดั 42,800.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120077 14-12-2020

4218
เพื�อจดังานไทยพีบีเอสพื�นที�แห่งการ

เรียนรู้ ซีซั�น 3
10,600.00             10,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาง กญัญาวีร์ แขวงโสภา 10,600.00              นาง กญัญาวีร์ แขวงโสภา 10,600.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120078 14-12-2020

4219

63-R01-02 จดัจา้งโครงการศึกษา

พฒันาและจดัทาํฐานขอ้มูลเปิด ระยะที�

 2

2,000,000.00        1,900,000.00       2,000,000.00  คดัเลือก บริษทั วีเอเวอร์ จาํกดั 2,000,000.00         บริษทั วีเอเวอร์ จาํกดั 1,900,000.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120079 14-12-2020

4220
เพื�อจดังานไทยพีบีเอสพื�นที�แห่งการ

เรียนรู้ซีซนั 3
21,000.00             21,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา วิมานรัตน์ 21,000.00              นางสาวนิตยา วิมานรัตน์ 21,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120080 14-12-2020

4221
เพื�อจดังานไทยพีบีเอสพื�นที�แห่งการ

เรียนรู้ซีซนั 3
60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายธราพงศ ์สุขโชค 60,000.00              นายธราพงศ ์สุขโชค 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120082 14-12-2020

4222
เพื�อจดังานไทยพีบีเอสพื�นที�แห่งการ

เรียนรู้ซีซนั 3
2,400.00               2,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายณฐัสัญญ ์วงศร์วิ 2,400.00                นายณฐัสัญญ ์วงศร์วิ 2,400.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120083 14-12-2020

4223
จดัหาแบตเตอรี� เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

สถานีลูกข่าย ศูนยว์ิศวกรรมสงขลา
196,024.00           49,006.00            49,006.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 49,006.00              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 49,006.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120085 14-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4224
จดัหา Activity Box บา้น

นกัวิทยาศาสตร์นอ้ย (กล่องเลก็)
227,375.00           227,375.00          227,375.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
227,375.00            

บริษทั บี อเมซซิ�ง เอด็ดูเท

นเมน้ท ์จาํกดั
227,375.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120086 15-12-2020

4225
ค่าเช่าอุปกรณ์ถ่ายทาํพร้อมเจา้หนา้ที� 

รายการ วนัใหม่วาไรตี�  (เร่งด่วน)
9,800.00               9,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิร์คอะฮอลิค.426จาํกดั 9,800.00                บริษทั เวิร์คอะฮอลิค.426จาํกดั 9,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120087 08-12-2020

4226 ค่าผลิต ละคร Coming of age 19,200,000.00      19,153,000.00     ########### คดัเลือก
บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั
19,200,000.05       

บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั
19,153,000.00       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120089 15-12-2020

4227
จดัทาํนามบตัรของที�ปรึกษาศูนยฯ์

และฟรีแลนซ์
8,000.00               8,560.00              400.00            เฉพาะเจาะจง

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั
8,560.00                

บริษทั รักษก์ารพิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
8,560.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120090 15-12-2020

4228
จา้งจดัสถานที�ผูป้ระสานงานบริกร

ล่ามพูดพร้อมและโล่รางวลั
201,760.00           215,883.20          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 215,883.20            บริษทั เอนเจิ�ล โชว ์จาํกดั 215,883.20             เร่งด่วน PO2020120091 15-12-2020

4229 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           7,400.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 608,800.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 7,400.00                 เร่งด่วน PO2020120092 09-12-2020

4230 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           5,700.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 608,800.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 5,700.00                 เร่งด่วน PO2020120093 09-12-2020

4231 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           8,000.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 608,800.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020120094 09-12-2020

4232 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           9,700.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
608,800.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
9,700.00                 เร่งด่วน PO2020120095 09-12-2020

4233 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           9,400.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 608,800.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 9,400.00                 เร่งด่วน PO2020120096 09-12-2020

4234 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           16,000.00            603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 608,800.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 16,000.00               เร่งด่วน PO2020120097 09-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4235 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           9,100.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 608,800.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 9,100.00                 เร่งด่วน PO2020120098 09-12-2020

4236 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           5,700.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 608,800.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 5,700.00                 เร่งด่วน PO2020120099 09-12-2020

4237 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           12,840.00            603,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 608,800.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 12,840.00               เร่งด่วน PO2020120100 09-12-2020

4238 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           1,700.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 608,800.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 1,700.00                 เร่งด่วน PO2020120101 09-12-2020

4239 ผลิตของที�ระลึกปีใหม่ 2564 2,941,644.00        2,941,644.00       2,941,644.00  เฉพาะเจาะจง มูลนิธิออทิสติกไทย 2,941,644.00         มูลนิธิออทิสติกไทย 2,941,644.00         
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120102 15-12-2020

4240
เสื�อยดืสาํหรับโปรโมทภาพยนตร์ ติด

ถํ�า (กรณีจาํเป็นเร่งด่วน)
57,780.00             57,780.00            57,780.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัตน้แบบ

ความคิด
57,780.00              

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัตน้แบบ

ความคิด
57,780.00               เร่งด่วน PO2020120109 03-12-2020

4241 .กิจกรรม นกัเตะแขง้สายฟ้า 695,500.00           695,500.00          695,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟุตบอล 108 จาํกดั 695,500.00            บริษทั ฟุตบอล 108 จาํกดั 695,500.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120110 15-12-2020

4242 จดัซื�อหนา้กาก PM 2.5 500,000.00           398,040.00          500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคฟอกซ์ จาํกดั 487,920.00            บริษทั เทคฟอกซ์ จาํกดั 398,040.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120111 16-12-2020

4243

ผูต้รวจเชค็คุณภาพรายการ “Nature 

Spy สายลบัธรรมชาติ” @ALTV  

Q4/63 (เร่งด่วน)

220,000.00           220,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง วิชยั   จนัทวาโร 220,000.00            วิชยั   จนัทวาโร 220,000.00             เร่งด่วน PO2020120112 16-12-2020

4244

ผูต้รวจเชค็คุณภาพรายการ “Nature 

Spy สายลบัธรรมชาติ” @ALTV 

Q4/63

330,000.00           130,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง วิชยั   จนัทวาโร 330,000.00            วิชยั   จนัทวาโร 130,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120113 16-12-2020

4245
ขอสนบัสนุนอุปกรณ์ IT และการ

เชื�อมโยงระบบ
997,765.08           998,310.00          997,765.08     ประกาศเชิญชวน บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 997,765.08            บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 998,310.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120114 16-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4246 จดัหา  Audio Mxier 6,900,000.00        6,840,000.00       6,900,000.00  ประกาศเชิญชวน
หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเสกสรร

เอน็จิเนียริ�ง
6,900,000.01         

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเสกสรรเอน็

จิเนียริ�ง
6,840,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120116 16-12-2020

4247 ซ่อมรถDSNGทะเบียน 53-3562 22,151.78             20,332.78            22,151.78       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 

จาํกดั
22,151.78              

บริษทั ตรีเพชรอีซูซุบริการ 

จาํกดั
20,332.78              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120118 09-12-2020

4248

ค่าจดัทาํรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

 6 กลุ่มประเดน็ 6 กลุ่มประเดน็ที� 6 

พหุวฒันธรรม ศาสนาฯ

4,000.00               4,000.00              4,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร  วรชยัพิทกัษ์ 4,000.00                นางสาวพชรพร  วรชยัพิทกัษ์ 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120119 17-12-2020

4249
ค่าบริการอื�นๆ นายวุฒิกร  จนัทร์มณี 

(เดือน ตุลาคม 2563)
2,410.00               2,410.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จนัทร์มณี 2,410.00                นาย วุฒิกร จนัทร์มณี 2,410.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120121 17-12-2020

4250
ค่าบริการอื�นๆ นายพิชญพ์งษ ์ ปลื�ม

เยน็ (เดือน ตุลาคม 2563)
2,100.00               2,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย พิชญพ์งษ ์ปลื�มเยน็ 2,100.00                นาย พิชญพ์งษ ์ปลื�มเยน็ 2,100.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120122 17-12-2020

4251
ค่าบริการอื�นๆ นายรณเดช  วรสิงห์ 

(เดือน ตุลาคม 2563)
3,815.00               3,815.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย รณเดช วรสิงห์ 3,815.00                นาย รณเดช วรสิงห์ 3,815.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120123 17-12-2020

4252
ค่าบริการอื�นๆ นายสราวุฒิ  สิง

หวรรณุรัตน ์(เดือน ตุลาคม 2563)
2,840.00               2,840.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 2,840.00                นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 2,840.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120124 17-12-2020

4253
ค่าบริการอื�นๆ นายสุทาธรรม  

กลัยาณมิตร (เดือน ตุลาคม 2563)
900.00                 900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กลัยาณมิตร 900.00                   นาย สุทาธรรม กลัยาณมิตร 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120126 17-12-2020

4254
ค่าบริการอื�นๆ นายกิตติภคั  ภิญญวยั 

(เดือน ตุลาคม 2563)
1,530.00               1,530.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย กิตติภคั ภิญญวยั 1,530.00                นาย กิตติภคั ภิญญวยั 1,530.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120127 17-12-2020

4255
ค่าบริการอื�นๆ นายเอกชยั  แสงฝาก 

(เดือน ตุลาคม 2563)
1,780.00               1,780.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย เอกชยั แสงฝาก 1,780.00                นาย เอกชยั แสงฝาก 1,780.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120128 17-12-2020

4256
ค่าบริการอื�นๆ นายเจตนสุ์กฤษฎิ�   คาํ

ทวี (เดือน ตุลาคม 2563)
1,610.00               1,610.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย เจตนสุ์กฤษฏิ�  คาํทวี 1,610.00                นาย เจตนสุ์กฤษฏิ�  คาํทวี 1,610.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120129 17-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4257
ค่าบริการอื�นๆ นายธนวฒัน ์ ศรีเมือง 

(เดือน ตุลาคม 2563)
835.00                 835.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย ธนวฒัน ์ศรีเมือง 835.00                   นาย ธนวฒัน ์ศรีเมือง 835.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120131 17-12-2020

4258
ค่าบริการอื�นๆ นายวีรพงศ ์ เกษรบวั 

(เดือน ตุลาคม 2563)
300.00                 300.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ ์เกษรบวั 300.00                   นาย วีรพงศ ์เกษรบวั 300.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120132 17-12-2020

4259
ค่าบริการอื�นๆ นายนภา  วากยเ์งินตรา 

(เดือน ตุลาคม 2563)
5,155.00               5,115.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากยเ์งินตรา 5,155.00                นาย นภา วากยเ์งินตรา 5,115.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120133 17-12-2020

4260
ค่าบริการอื�นๆ นายชลทั  รัตนพนงั 

(เดือน ตุลาคม 2563)
10,610.00             10,610.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ชลทั รัตนพนงั 10,610.00              นาย ชลทั รัตนพนงั 10,610.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120134 17-12-2020

4261
ค่าบริการอื�นๆ นายนพคุณ  จีนะพนัธ์ุ 

(เดือน ตุลาคม 2563)
1,800.00               1,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพนัธ์ุ 1,800.00                นาย นพคุณ จีนะพนัธ์ุ 1,800.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120135 17-12-2020

4262
ค่าบริการอื�นๆ นายอบัดุลยล์า  โสฬส 

(เดือน ตุลาคม 2563)
1,425.00               1,425.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย อบัดุลยล์า โสฬส 1,425.00                นาย อบัดุลยล์า โสฬส 1,425.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120136 17-12-2020

4263
ค่าบริการอื�นๆ นายเกรียงศกัดิ�   มาลยั 

(เดือน ตุลาคม 2563)
600.00                 600.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศกัดิ�  มาลยั 600.00                   นาย เกรียงศกัดิ�  มาลยั 600.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120137 17-12-2020

4264
ค่าบริการอื�นๆ นายวสันต ์ จนัทร์ฉาย 

(เดือน ตุลาคม 2563)
900.00                 900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย วสันต ์จนัทร์ฉาย 900.00                   นาย วสันต ์จนัทร์ฉาย 900.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120138 17-12-2020

4265
ค่าบริการอื�นๆ นายอวยชยั  วงษเ์อี�ยม 

(เดือน ตุลาคม 2563)
5,100.00               5,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย อวยชยั วงษเ์อี�ยม 5,100.00                นาย อวยชยั วงษเ์อี�ยม 5,100.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120139 17-12-2020

4266
ค่าบริการอื�นๆ นายวฒันา  อมิธิดาจรูญ

 (เดือน ตุลาคม 2563)
2,100.00               2,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย วฒันา อมิธิดาจรูญ 2,100.00                นาย วฒันา อมิธิดาจรูญ 2,100.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120140 17-12-2020

4267
ค่าบริการอื�นๆ นายประกอบ  โลห

กาญจน ์(เดือน ตุลาคม 2563)
300.00                 300.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 300.00                   นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 300.00                   

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120141 17-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4268
เพื�อจดังานไทยพีบีเอสพื�นที�แห่งการ

เรียนรู้ซีซนั 3
15,000.00             15,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิลญัชนา ทบัทอง 15,000.00              นางสาวปิลญัชนา ทบัทอง 15,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120145 17-12-2020

4269
เจา้หนา้ที�ประสานงาน เทศกาลหนงั

สั�น โลกป่วย เราตอ้งเปลี�ยน
1,600.00               1,600.00              800.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา มีสิบป์สม 1,600.00                นางสาววรรณภา มีสิบป์สม 1,600.00                 เร่งด่วน PO2020120146 15-12-2020

4270
เจา้หนา้ที�ประสานงาน เทศกาลหนงั

สั�น โลกป่วย เราตอ้งเปลี�ยน
10,400.00             10,400.00            800.00            เฉพาะเจาะจง นางธนทันนัท ์รัตนวิจิตร 10,400.00              นางธนทันนัท ์รัตนวิจิตร 10,400.00               เร่งด่วน PO2020120147 15-12-2020

4271
เจา้หนา้ที�ประสานงาน เทศกาลหนงั

สั�น โลกป่วย เราตอ้งเปลี�ยน
1,600.00               1,600.00              800.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัศมน เชียร์สุขสันต์ 1,600.00                นางสาวปรัศมน เชียร์สุขสันต์ 1,600.00                 เร่งด่วน PO2020120148 15-12-2020

4272
เจา้หนา้ที�ประสานงาน เทศกาลหนงั

สั�น โลกป่วย เราตอ้งเปลี�ยน
1,600.00               1,600.00              800.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางคร์วี ชินะผา 1,600.00                นางสาวปรางคร์วี ชินะผา 1,600.00                 เร่งด่วน PO2020120149 15-12-2020

4273

จา้งเจา้หนา้ที�ติดตั�งรื� อถอนฉาก 

กิจกรรมศิลป์สโมสรเสวนา ถอดรหสั

ศรัทธา “มาตาเทว”ี บนพื�นที�ศกัดิ� สิทธ

4,000.00               4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 4,000.00                นายอนุชา  สุจิรธนกลู 4,000.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120150 17-12-2020

4274
เจา้หนา้ที�ประสานงาน เทศกาลหนงั

สั�น โลกป่วย เราตอ้งเปลี�ยน
1,600.00               1,600.00              800.00            เฉพาะเจาะจง ด.ญ.พรรัต โสพรรณรัตน์ 1,600.00                ด.ญ.พรรัต โสพรรณรัตน์ 1,600.00                 เร่งด่วน PO2020120151 15-12-2020

4275 บูธกิจกรรมวนัเดก็ 64 30,000.00             30,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ทวีทรัพย ์นามขจรโรจน์ 30,000.00              นาย ทวีทรัพย ์นามขจรโรจน์ 30,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120161 17-12-2020

4276 เพื�อใชใ้น ThaiPBS Shop 26,700.00             28,569.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 28,569.00              บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 28,569.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120162 17-12-2020

4277

ขออนุมติัใชง้บเช่าไฟ+ จนท. เสวนา 

“ถอดรหสัศรัทธา“มาตาเทว”ีบนพื�นที�

ศกัดิ� สิทธิ� ที�เปลี�ยนไป” เร่งด่วน

36,000.00             38,520.00            -                 เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 38,520.00              อิสระพงษ ์ไลท ์แอนด ์ซาวด์ 38,520.00               เร่งด่วน PO2020120169 18-12-2020

4278
ค่าผูช่้วยผูก้าํกบั รายการ Class one 

ทางฉนั-ฝันเธอ
18,000.00             18,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 18,000.00              นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 18,000.00               เร่งด่วน PO2020120170 14-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4279 แบบประเมิน HAPPINOMETER 75,000.00             75,000.00            75,000.00       เฉพาะเจาะจง
ศูนยว์ิจยัความสุขคนทาํงาน

แห่งประเทศไทย-วปส.
75,000.00              

ศูนยว์ิจยัความสุขคนทาํงาน

แห่งประเทศไทย-วปส.
75,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120175 18-12-2020

4280
ค่าเปลี�ยนถ่ายนํ�ามนัเครื�องรถ ThaiPBS

 รถพากย ์ทะเบียน อห-629
4,757.01               5,090.00              -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟอร์ซเวย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
5,090.00                

บริษทั ฟอร์ซเวย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั
5,090.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120176 18-12-2020

4281 เพื�อจาํหน่ายใน Thai PBS Shop 36,000.00             38,520.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 38,520.00              บริษทั อีซี� อาร์ต จาํกดั 38,520.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120178 18-12-2020

4282
เพื�อจดังานไทยพีบีเอสพื�นที�แห่งการ

เรียนรู้ซีซนั 3
60,000.00             64,200.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กู๊ด ฟู้ด (2019) จาํกดั 64,200.00              บริษทั กู๊ด ฟู้ด (2019) จาํกดั 64,200.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120179 18-12-2020

4283
เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร ริโก ้ จาํนวน 17 

เครื�อง ประจาํเดือนตุลาคม 63
233,418.81           233,418.81          233,418.81     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
233,418.81            

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
233,418.81            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120188 18-12-2020

4284 จดัหาหมึกพิมพ์ 98,440.00             20,330.00            24,610.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
24,610.00              

บริษทั ไวส์แพค บิสิเนส 

โซลูชั�นส์ โพรไวเดอร์ จาํกดั
20,330.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120189 21-12-2020

4285

ค่าพิธีกรสถานีประชาชนสัญจร 

จงัหวดัอุดรธานี วนัที�  27 พฤศจิกายน

 2563

18,691.59             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค แมส จาํกดั 20,000.00              บริษทั โอเค แมส จาํกดั 20,000.00               เร่งด่วน PO2020120191 14-12-2020

4286 ผูผ้ลิตชุดสื�ออนไลน ์Nature Spy 500,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย เชวง  ไชยวรรณ 500,000.00            นาย เชวง  ไชยวรรณ 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120205 22-12-2020

4287 ผูผ้ลิตชุดสื�ออนไลน ์Nature Spy 500,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นายจตุพล ชุมพงศ์ 500,000.00            นายจตุพล ชุมพงศ์ 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120206 22-12-2020

4288 ผูผ้ลิตชุดสื�ออนไลน ์Nature Spy 500,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย ณฐัวุฒิ  ทองยม 500,000.00            นาย ณฐัวุฒิ  ทองยม 100,000.00            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120207 22-12-2020

4289
ค่าระบบ NAS Storage 60TB เพื�อ

ขยายพื�นที�จดัเกบ็ไฟล ์4K
600,000.00           580,000.01          600,000.00     ประกาศเชิญชวน บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 600,000.01            บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 580,000.01            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120208 22-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4290
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 800,000.00            นางสาว มิ�งขวญั  ถือเหมาะ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120209 16-12-2020

4291
งานปรับปรุงสถานที� Mini Studio 

(กระจกกั�นสถานที�และตบแต่ง)
481,500.00           449,400.00          481,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เค ที อลูมิเนียม จาํกดั 481,500.00            บริษทั เค ที อลูมิเนียม จาํกดั 449,400.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120210 22-12-2020

4292
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย ์ตอพล 800,000.00            นาย ประวิทย ์ตอพล 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120211 16-12-2020

4293
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนพพล ช่วยตั�ว 800,000.00            นายนพพล ช่วยตั�ว 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120212 16-12-2020

4294
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 800,000.00            นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120213 16-12-2020

4295
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           120,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย สันติ ศรีมนัตะ 800,000.00            นาย สันติ ศรีมนัตะ 120,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120214 16-12-2020

4296
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 800,000.00            นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120215 16-12-2020

4297
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 800,000.00            คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120216 17-12-2020

4298
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 800,000.00            นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120217 13-12-2020

4299
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 800,000.00            นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120218 21-12-2020

4300

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ ททบ. จาํนวน

 46 สถานี ประจาํเดือน พฤศจิกายน 

2563

811,006.84           216,944.33          -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 216,944.33            สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 216,944.33            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120219 22-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4301
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 800,000.00            นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120220 21-12-2020

4302
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นาย ภาณุภทัร  กาญจนระพี

พงษ์
800,000.00            

นาย ภาณุภทัร  กาญจนระพี

พงษ์
20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120221 12-12-2020

4303

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120222 04-12-2020

4304

ขออนุมติัดาํเนินการจดัหาผูผ้ลิต  

รายการ หอ้งข่าวไทยพีบีเอส  จาํนวน 

26 ตอน

2,080,000.00        50,000.00            2,080,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น

 จาํกดั
2,080,000.14         

บริษทั พีเอน็วาย โปรดกัส์ชั�น 

จาํกดั
50,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120223 11-12-2020

4305
ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.ทีโอที 

ประจาํเดือน กนัยายน - ตุลาคม 2563
25,761.12             6,891.10              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 6,891.10                บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 6,891.10                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120224 22-12-2020

4306

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท 

จาํนวน 40 สถานี ประจาํเดือน 

พฤศจิกายน 2563

625,685.16           167,370.78          -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 167,370.78            บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 167,370.78            
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120226 22-12-2020

4307
ค่าเช่าพื�นที� เพื�อติดตั�งอาคารเครื�อง

กาํเนิดไฟฟ้า สถานีฯ เวียงป่าเป้า
20,250.00             5,062.50              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 5,062.50                บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 5,062.50                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120227 22-12-2020

4308 กระเป๋าเดินทางลอ้ลาก 12,920.25             12,920.25            12,920.25       เฉพาะเจาะจง
บริษทั วินเซ็นท ์ แฟคทอรี�  

จาํกดั
12,920.25              

บริษทั วินเซ็นท ์ แฟคทอรี�  

จาํกดั
12,920.25              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120229 22-12-2020

4309 Pocket Book Offline & Online ติดถํ�า 80,785.00             80,785.00            80,785.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไลฟ์สไตล ์แอนด ์ทรา

เวล มีเดีย จาํกดั
80,785.00              

บริษทั ไลฟ์สไตล ์แอนด ์ทรา

เวล มีเดีย จาํกดั
80,785.00               เร่งด่วน PO2020120230 22-12-2020

4310
ค่าบริการอื�นๆ นายนที  ผอ่งเผอืก 

(เดือน ตุลาคม 2563)
2,110.00               2,110.00              -                 เฉพาะเจาะจง นาย นที  ผอ่งเผอืก 2,110.00                นาย นที  ผอ่งเผอืก 2,110.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120231 23-12-2020

4311 สกรีนกระติก 8,000.00               8,560.00              80.00              เฉพาะเจาะจง บริษทัที.เจ. พลสั จาํกดั 8,560.00                บริษทัที.เจ. พลสั จาํกดั 8,560.00                 เร่งด่วน PO2020120232 17-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4312 VTR สรุปผลงาน ส.ส.ท. กา้วสู่ปีที� 14 40,000.00             40,000.00            40,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 40,000.00              นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 40,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120239 23-12-2020

4313 จดัซื�ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที� 8,500.00               8,500.00              8,500.00         เฉพาะเจาะจง นายชฏิล  ยนืยิ�ง 8,500.00                นายชฏิล  ยนืยิ�ง 8,500.00                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120240 23-12-2020

4314
อุปกรณ์และระบบ LED Wall สตูดิโอ

ออนไลน์
4,999,992.30        4,930,000.00       4,999,992.30  ประกาศเชิญชวน บริษทั ไอ แคม พลสั จาํกดั 4,999,992.30         บริษทั ไอ แคม พลสั จาํกดั 4,930,000.00         

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120241 23-12-2020

4315
ค่าบริการCloud Computing เดือน 

พ.ย. 63 (ค่าบริการส่วนเกิน)
158,840.53           169,959.37          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
169,959.37            

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั
169,959.37            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120243 24-12-2020

4316

คาเชาใชพนทนอกคาร ตดตงเครอง

กาํเนิดไฟฟ้า บมจ.กสท สถานีฯ 

สมุทรสงคราม ประจาํเดือน 

พฤศจิกายน 63

36,000.00             9,630.00              -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
9,630.00                

บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน)
9,630.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120244 24-12-2020

4317
ขอเบิกจ่ายค่าซ่อมรถ ThaiPBS DSNG

 3 ทะเบียน 93-7337
248,500.00           265,895.00          -                 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วงหาแกว้ 

การช่าง
265,895.00            

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วงหาแกว้ 

การช่าง
265,895.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120254 24-12-2020

4318

Fabric Backdrop สาํหรับงานฉาย

ภาพยนตร์สารคดี “ติดถํ�า” (กรณี

จาํเป็นเร่งด่วน)

19,500.00             19,500.00            19,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย ภูธดล พีรธนวณิช 19,500.00              นาย ภูธดล พีรธนวณิช 19,500.00               เร่งด่วน PO2020120260 04-12-2020

4319

ค่าใชบ้ริการไฟฟ้า ของ บมจ.อสมท 

จาํนวน 4 สถานี ประจาํเดือน 

พฤศจิกายน 2563

302,272.80           80,857.97            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 80,857.97              บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 80,857.97              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120265 25-12-2020

4320

ค่าใชบ้ริการกระแสไฟฟ้า ของ ททบ 

สถานีสะพานแดง ประจาํเดือน 

พฤศจิกายน 2563

5,544.00               1,483.02              -                 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,483.02                สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 1,483.02                
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120266 25-12-2020

4321
ซื�อประกนัภยัชั�น 1  จาํนวน 2 คนั 

ทะเบียน 9339,50-2258
162,806.92           162,806.92          162,806.92     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั

 จาํกดั (มหาชน)
162,806.92            

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)
162,806.92            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120268 25-12-2020

4322
เพื�อจา้งประสานงานรายการก(ล)า

งเมือง เดือนธนัวาคม 2563
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณพณ หะรารักษ์ 20,000.00              คุณพณ หะรารักษ์ 20,000.00               เร่งด่วน PO2020120276 25-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4323
ใชใ้นงานไทยพีบีเอสพื�นที�แห่งการ

เรียนรู้ซีซั�น3
20,800.00             22,256.00            -                 เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 22,256.00              ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง 22,256.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120277 28-12-2020

4324
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ วนัที� 4 

พฤศจิกายน 2563 (กรณีจาํเป็นเร่งด่วน)
900.00                 900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 900.00                   นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 900.00                    เร่งด่วน PO2020120285 28-12-2020

4325

ค่าพิธีกรสถานีประชาชน วิกฤตนํ�า

ท่วมใต ้จงัหวดันครศรีธรรมราช วนัที� 

 4-6 ธนัวาคม 2563 (เร่งด่วน)

56,074.77             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเค แมส จาํกดั 60,000.00              บริษทั โอเค แมส จาํกดั 60,000.00               เร่งด่วน PO2020120286 28-12-2020

4326

ค่าผูด้าํเนินรายการตอบโจทย ์เนื�องใน

วนัรัฐธรรมนูญ 10 ธนัวาคม 2563 

(กรณีจาํเป็นเร่งด่วน)

40,000.00             42,800.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 42,800.00              บริษทั กาแฟดาํ จาํกดั 42,800.00               เร่งด่วน PO2020120287 29-12-2020

4327 ค่าบนัทึกเสียงเพลงสายธารแห่งสีสัน 25,000.00             25,000.00            25,000.00       เฉพาะเจาะจง
นาย พงศพ์รหม สนิทวงศ ์ณ 

อยธุยา
25,000.00              

นาย พงศพ์รหม สนิทวงศ ์ณ 

อยธุยา
25,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120288 28-12-2020

4328
จดัหาอุปกรณ์ SSD และ RAM 

ทดแทนอุปกรณ์ที�เสื�อมสภาพ
16,800.00             17,976.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 17,976.00              บริษทั โอเรียนทลั เวิลด ์จาํกดั 17,976.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120292 30-12-2020

4329 ค่าซ่อม Lens 105,000.00           99,900.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 112,350.00            บริษทั ปิ� นรังษี จาํกดั 99,900.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120295 30-12-2020

4330

ขออนุมติัใชง้บประมาณจดัซื�อ

อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการทาํ

ข่าวการชุมนุม

21,000.00             10,700.00            -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกนกลาง จาํกดั 22,470.00              บริษทั แกนกลาง จาํกดั 10,700.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120296 30-12-2020

4331
ค่าปรับโวล่◌ุมอุปกรณ์ ENCORDER

 X50
4,200.00               4,494.00              -                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 4,494.00                บริษทั บี.อ.ีซี. จาํกดั 4,494.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120297 30-12-2020

4332
ขออนุมติัจดัซื�อทีวี ผูอ้าํนวยการศูนย์

สื�อใหม่
13,803.00             13,803.00            13,803.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
13,803.00              

บริษทั ซิกส์ สมายล ์โซลูชั�นส์

 จาํกดั
13,803.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120298 30-12-2020

4333
ทาํคลิปงานไทยพีบีเอสพื�นที�แห่งการ

เรียนรู้
60,000.00             60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทิพย ์เดชปรารมย์ 60,000.00              นางสาวพิณทิพย ์เดชปรารมย์ 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120300 30-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4334 ค่าผลิตละครเรื�อง บุษบาลุยไฟ 36,000,000.00      35,952,000.20     ########### คดัเลือก
บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั
36,000,000.23       

บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั
35,952,000.20       

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120307 21-12-2020

4335
ค่าผูด้าํเนินรายการ วนัใหม่วาไรตี�  

ไตรมาส 3-4/63
15,000.00             3,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 15,000.00              น.ส. ปิยะฉตัร  กรุณานนท์ 3,000.00                

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120310 31-12-2020

4336
ค่าจา้งผูช่้วยจดักิจกรรม สื�อมวลชน 

Andaman Declaration ฝึกร่วม
17,600.00             17,600.00            800.00            เฉพาะเจาะจง นางธนทันนัท ์รัตนวิจิตร 17,600.00              นางธนทันนัท ์รัตนวิจิตร 17,600.00               เร่งด่วน PO2020120314 30-12-2020

4337
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  

ไตรมาส  4/63
54,000.00             2,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 54,000.00              นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,700.00                 เร่งด่วน PO2020120316 31-12-2020

4338
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  

ไตรมาส  4/63
54,000.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 54,000.00              นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                    เร่งด่วน PO2020120317 31-12-2020

4339
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  

ไตรมาส  4/63
54,000.00             1,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 54,000.00              นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 1,800.00                 เร่งด่วน PO2020120318 31-12-2020

4340
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  

ไตรมาส  4/63
54,000.00             2,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 54,000.00              นางกนัยา  แซ่อึ�ง 2,700.00                 เร่งด่วน PO2020120319 31-12-2020

4341
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  

ไตรมาส  4/63
54,000.00             4,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
54,000.00              

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
4,500.00                 เร่งด่วน PO2020120320 31-12-2020

4342
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  

ไตรมาส  4/63
54,000.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 54,000.00              นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                    เร่งด่วน PO2020120322 31-12-2020

4343
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  

ไตรมาส  4/63
54,000.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 54,000.00              นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 900.00                    เร่งด่วน PO2020120323 31-12-2020

4344
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  

ไตรมาส  4/63
54,000.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 54,000.00              น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 900.00                    เร่งด่วน PO2020120324 31-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4345
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  

ไตรมาส  4/63
54,000.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 54,000.00              นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 900.00                    เร่งด่วน PO2020120325 31-12-2020

4346
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  

ไตรมาส  4/63
54,000.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 54,000.00              นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 900.00                    เร่งด่วน PO2020120326 31-12-2020

4347
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  

ไตรมาส  4/63
54,000.00             900.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 54,000.00              นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 900.00                    เร่งด่วน PO2020120327 31-12-2020

4348
ค่าล่ามภาษามือ  รายการ คนสู้โรค  

ไตรมาส  4/63
54,000.00             2,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 54,000.00              น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,700.00                 เร่งด่วน PO2020120328 31-12-2020

4349 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           7,700.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 608,800.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 7,700.00                 เร่งด่วน PO2020120338 31-12-2020

4350 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           13,700.00            603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 608,800.00            นางสาวสิริลกัษณ์ มณีรัตน์ 13,700.00               เร่งด่วน PO2020120339 31-12-2020

4351 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           8,000.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 608,800.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 8,000.00                 เร่งด่วน PO2020120340 31-12-2020

4352 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           5,700.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 608,800.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 5,700.00                 เร่งด่วน PO2020120341 31-12-2020

4353 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           15,100.00            603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 608,800.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 15,100.00               เร่งด่วน PO2020120342 31-12-2020

4354 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           10,000.00            603,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 608,800.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 10,000.00               เร่งด่วน PO2020120343 31-12-2020

4355 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           9,400.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
608,800.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
9,400.00                 เร่งด่วน PO2020120344 31-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4356 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           3,600.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 189,600.00            นางสาวภริมา  วินิธาสถิตยก์ลุ 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020120345 31-12-2020

4357 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           3,600.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 189,600.00            คุณศศิธร จาํนงคจ์นัทร์ 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020120346 31-12-2020

4358 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           3,600.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 189,600.00            น.ส.ชนินนัท ์   แยม้ขวญัยนื 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020120347 31-12-2020

4359 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           8,400.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 189,600.00            นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 8,400.00                 เร่งด่วน PO2020120348 31-12-2020

4360 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           4,800.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 189,600.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020120349 31-12-2020

4361 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           6,000.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
189,600.00            

นางสาวจุฑามาศ สุธนวฒันา

เจริญ
6,000.00                 เร่งด่วน PO2020120350 31-12-2020

4362 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           7,200.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 189,600.00            น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 7,200.00                 เร่งด่วน PO2020120351 31-12-2020

4363 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           3,600.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 189,600.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 3,600.00                 เร่งด่วน PO2020120352 31-12-2020

4364 ค่า ล่ามภาษามือ รายการ วนัใหม่วาไรตึ� 189,600.00           4,800.00              189,600.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 189,600.00            นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,800.00                 เร่งด่วน PO2020120353 31-12-2020

4365
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูล รายการ

 โรงเรียนนานาช่าง (เร่งด่วน)
63,000.00             28,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณี วงษซื์�อ 63,000.00              นางสาว วรรณี วงษซื์�อ 28,000.00               เร่งด่วน PO2020120354 31-12-2020

4366
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูล รายการ

 โรงเรียนนานาช่าง (เร่งด่วน)
63,000.00             7,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณี วงษซื์�อ 63,000.00              นางสาว วรรณี วงษซื์�อ 7,000.00                 เร่งด่วน PO2020120355 31-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4367
ค่าเจา้หนา้ที�สร้างสรรคข์อ้มูล รายการ

 โรงเรียนนานาช่าง (เร่งด่วน)
63,000.00             28,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณี วงษซื์�อ 63,000.00              นางสาว วรรณี วงษซื์�อ 28,000.00               เร่งด่วน PO2020120356 31-12-2020

4368
ค่าผูด้าํเนินรายการ โลกหลงัโควิด 

(เร่งด่วน)
20,000.00             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา เฉิน 20,000.00              นางสาวชวิศา เฉิน 20,000.00               เร่งด่วน PO2020120357 31-12-2020

4369
ค่าเจา้หนา้ที� Co-Producer รายการ  

Cool CRU จารยแ์จ๋ง (เร่งด่วน)
18,000.00             12,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 18,000.00              น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 12,000.00               เร่งด่วน PO2020120359 31-12-2020

4370
ค่าเจา้หนา้ที�ขอ้มูล รายการ  Cool CRU

 จารยแ์จ๋ง (เร่งด่วน)
13,800.00             9,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรภร เก่งสกลุ 13,800.00              น.ส.ภทัรภร เก่งสกลุ 9,200.00                 เร่งด่วน PO2020120360 31-12-2020

4371
ค่าเจา้หนา้ที�เขียนบท รายการ  Cool 

CRU จารยแ์จ๋ง (เร่งด่วน)
24,000.00             16,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 24,000.00              นางสาวณภชันนัท ์ศรีแนน 16,000.00               เร่งด่วน PO2020120361 31-12-2020

4372
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 800,000.00            นายทินภทัร ภทัรเกียรติทวี 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120362 24-12-2020

4373
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 800,000.00            คุณเจริญชยั ตรีธนะกิตติ 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120363 28-12-2020

4374
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           80,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 800,000.00            นาย สรวิชญ ์ หงษพ์าเวียน 80,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120364 29-12-2020

4375
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์The North องศา

เหนือ ไตรมาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

นาย ภาณุภทัร  กาญจนระพี

พงษ์
800,000.00            

นาย ภาณุภทัร  กาญจนระพี

พงษ์
20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120365 29-12-2020

4376
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายนพพล ช่วยตั�ว 800,000.00            นายนพพล ช่วยตั�ว 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120366 29-12-2020

4377
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชยั จนัทร์ตา 800,000.00            นายเฉลิมชยั จนัทร์ตา 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120367 29-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4378
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 800,000.00            นายจกัรพนัธ์ จนัทร์ปัญญา 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120369 29-12-2020

4379
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์อยูดี่มีแฮง ไตรมาส

 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย ์ตอพล 800,000.00            นาย ประวิทย ์ตอพล 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120370 29-12-2020

4380
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           40,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 800,000.00            นายเชี�ยววิทย ์พฒันสุขพนัธ์ุ 40,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120371 29-12-2020

4381
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 800,000.00            นาย พรชยั เอี�ยมโสภณ 20,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120372 04-12-2020

4382
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 800,000.00            นาย ศกัดิ� ชยั  แสงดี 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120373 29-12-2020

4383
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           60,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นาย คมัภีร์  สุขเปรม 800,000.00            นาย คมัภีร์  สุขเปรม 60,000.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120374 29-12-2020

4384
ผูผ้ลิตสื�อออนไลน ์แลต๊ะแลใต ้ไตร

มาส 3-4/63
800,000.00           100,000.00          -                 เฉพาะเจาะจง นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 800,000.00            นาย มุสลีมีน  อาลีมามะ 100,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120375 29-12-2020

4385
ค่าตดัต่อพร้อมเจา้เหนา้ที� รายการ

พิเศษวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
18,691.59             20,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
20,000.00              

บริษทั พรีโพรโพส ครีเอชั�น 

จาํกดั
20,000.00               เร่งด่วน PO2020120377 30-12-2020

4386
ค่า Must Carry  บมจ. ไทยคม ประจาํ

วนัที� 22 - 31 ธ.ค.  2563
146,180.83           156,413.49          -                 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยคม จาํกดั 

(มหาชน)
156,413.49            บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 156,413.49            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120378 31-12-2020

4387
ค่า Must Carry บริษทั ทีซี บรอดคาส

ติ�ง จาํกดั ประจาํวนัที� 22-31 ธ.ค. 2563
14,567.77             15,587.51            -                 เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสติ�ง 15,587.51              บจก.ทีซี บรอดคาสติ�ง 15,587.51              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120379 31-12-2020

4388

ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินจดัทาํฉาก

รายการตอบโจทยแ์ละซ่อมแซมโต๊ะ

ข่าว กรณีเร่งด่วน

45,000.00             45,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกลู 45,000.00              นายอนุชา  สุจิรธนกลู 45,000.00              
สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120381 30-12-2020



 วงเงนิอนุมัติ  วงเงนิที�ซื�อ
หรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอ  ราคาที�เสนอ รายชื�อผูเ้สนอ  วงเงนิที�ซื�อหรอื

จา้ง
เลขที�สญัญาหรอื
ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง วันที�ในสั�งซื�อสั�งจา้ง

รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลอืกและราคา
 เหตผุลที�คดัเลอืก

เลขที�และวันที�สญัญาหรอืใบสั�งซื�อสั�งจา้ง
ลําดบั งานที�ซื�อหรอืจา้ง

วงเงนิที�จดัซื�อจดัจา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

4389

ขออนุมติัใชง้บและดาํเนินจดัทาํฉาก

รายการตอบโจทยแ์ละซ่อมแซมโต๊ะ

ข่าว กรณีเร่งด่วน

39,500.00             42,265.00            -                 เฉพาะเจาะจง
บริษทัพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป 

จาํกดั
42,265.00              บริษทัพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 42,265.00              

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120382 30-12-2020

4390 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           7,400.00              603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 608,800.00            นางสาวดารินทร์ สารพสัดุ์ 7,400.00                 เร่งด่วน PO2020120383 31-12-2020

4391 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2563 608,800.00           10,000.00            603,700.00     เฉพาะเจาะจง นางกนัยา  แซ่อึ�ง 608,800.00            นางกนัยา  แซ่อึ�ง 10,000.00               เร่งด่วน PO2020120384 31-12-2020

4392
ผูผ้ลิต ABU Children’s Drama 2020 

(ชื�ออาจมีการเปลี�ยนแปลง)
498,000.00           498,000.00          498,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเนฟาร์ม จาํกดั 498,000.00            บริษทั ซีเนฟาร์ม จาํกดั 498,000.00            

สอดคลอ้งกบัขอบเขตงาน

และเป็นราคาที�เหมาะสม
PO2020120386 30-12-2020
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